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LASTNEMU SINU NI
PRIZANESEL
V odlomku iz prve Mojzesove
knjige smo slišali, kako je Bog
od očaka Abrahama zahteval
nekaj hudega, nečloveškega.
Zahteval je, da naj mu po
tedanji poganski navadi daruje
svojega sina, edinca Izaka. V
tega otroka, ki se mu je rodil v
starosti, so bili položeni vsi očetovi upi, Izak je bil nosilec Božje obljube.
Abraham je ubogal Boga, čeprav s težkim srcem. Bog je njegovo vdanost
nagradil z napovedjo, da se bo njegov zarod silno pomnožil. Podobno se
dogaja tudi z nami. Bog včasih zahteva od nas kaj takega, kar nam je
posebno pri srcu. Morda je to tudi zdravje, naše ali naših dragih. Čeprav
smo bolj poučeni, kot je bil Abraham, imamo manj pripravljenosti sprejeti
Božji klic. Bogu bi radi služili, kadar vse gladko teče, če pa pridejo težave
in preizkušnje, postanemo tožniki Boga.
Tudi drugo berilo nam veliko pove. Predvsem nam pokaže, kako je Bog do nas
velikodušen: za našo srečo je daroval svojega lastnega Sina. Sveti Pavel, ves
prevzet od te nedopovedljive Božje ljubezni, vzklika: »Če je Bog za nas, kdo je
zoper nas? Kdo bo obtoževal Božje izvoljence?« Ljudomilost Boga, njegova
očetovska ljubezen do nas ljudi, ki se je razodela z učlovečenjem Sina, je šla
tako daleč, da smo po smrti tega Sina opravičeni.
Božji Sin je odrešil svet s trpljenjem. Temu načinu odrešenja sebe in drugih se
tudi mi ne moremo odtegniti. Sprejeti moramo svoj delež trpljenja. Na to je Jezus
pripravljal tudi svoje učence. Dobro je vedel, kako zelo jih bo potlačilo, ko
bodo videli njegovo trpljenje in ponižanje na veliki petek, zato je tremi
izbranim na gori spremenjenja pokazal svoj poveličani obraz. Apostol
Peter je bil tako prevzet od njegovega sijaja, da je predlagal, naj bi tam
postavili tri šotore. Kmalu pa bo na dvorišču velikega duhovnika pred
pričami tajil, da Kristusa sploh ne pozna. Tudi mi smo taki: radi bi bili s
Kristusom v slavi, odtegujemo pa se mu, kadar je treba zanj trpeti.
Po: S. Čuk

2. postna nedelja, 28.02.2021
URA MINISTRIRA
IGRA
BERE
07:00 Neža in
Kristina Reberšek, Doroteja Križnik
Nejc Šmajs
ljudsko petje
Vikica Ropas
10:00 Nika Granda
Monika Lesjak in Valerija in
Justina Jerman Elija Jerman, lp
Primož Jerman
V nedeljo ministrirata Neža in Nejc Šmajs.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz SELA.
VSE MAŠE se lahko opravijo v navzočnosti vernikov. Pri tem
je potrebno upoštevati navodila vlade in cerkvenih voditeljev!
Vse sv. maše lahko spremljajte pobožno in zbrano tudi preko
medijev.
MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA MESEC FEBRUAR:
Molimo za ženske, žrtve nasilja, da bi jih družba zaščitila in
prisluhnila njihovemu trpljenju.
POGREBI SE OPRAVIJO PO NAVODILU VLADNIH UKREPOV!
PRI OBNOVI ŽUPNIJSKE CERKVE zbiramo za notranjo opremo
hruškov les. Vsi, ki nameravate podirati hruške, ste naprošeni, da
jih po primerni ceni odstopite v ta namen. Ključarji
VSI VERNIKI NAŠE ŽUPNIJE ste prisrčno vabljeni k molitvi v
čast sv. Roku - zavetniku proti kužnim boleznim (Oče naš,
Zdrava Marija, Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu za
odvrnitev Korona virusa).
VSA OZNANILA boste našli na spletu in na oglasni deski in v
cerkvi pri zakristijskih vratih.
OTROCI naj spremljajo verouk kot do sedaj, še naprej po
youtube kanalu ali po skypu.
NEGA OBRAZA
Si se danes zjutraj pogledal v ogledalo? Kakšen je bil tvoj obraz: svež,
brezvoljen, neprijeten? Ne pozabljaj, da je tvoj obraz v resnici namenjen
drugim, saj ga morajo gledati. Najboljša nega obraza niso različne lepotne
kreme in ličila. Neguj svoj obraz predvsem iz svoje notranjosti. Svoje oči
napolni z lučjo in dobrim razpoloženjem. Svoja usta sprosti v nasmeh.
Podari svojemu obrazu prijazne poteze. Toda to boš zmogel le tako, da boš
napravil malo globljo čistko – v svojem srcu.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

SVETNIK TEDNA: 26. februar - ALEKSANDER
Rodil se je okoli leta 250 in za časa patriarha
Petra je zaradi bistrine duha in pobožnosti spadal
med ugledne duhovnike Cerkve v Aleksandriji. Za
patriarha je bil izvoljen leta 313. Nauk, ki se je
začel širiti okoli leta 315 in se imenuje arijanizem
(zavrača Kristusovo božanstvo), mu je povzročal
velike skrbi. Širil ga je duhovnik Arij. Patriarh
Aleksander ga je od njegovih zmot skušal odvrniti s
pogovorom in očetovskim opominjanjem, vendar je
bilo vse zaman. Zato je leta 320 sklical v Aleksandrijo kakšnih sto škofov iz
Egipta in Libije, ki so enodušno obsodili Arijevo zmoto. Arij ni odnehal, iz si
pridobival številne pristaše. Za razrešitev verskega spora, ki se je vedno
bolj poglabljal in širil, je bil pod papežem Silvestrom I. sklican prvi vesoljni
cerkveni zbor, ki je zasedal v Niceji v Mali Aziji od 20. maja do 25. julija 325.
Udeležilo se ga je 250 škofov, med njimi tudi Aleksander. Soglasno so
obsodili Arijevo zmoto in razglasili versko resnico, ki jo še danes
izpovedujemo v veri: da je namreč Sin iz Očeta rojen, ne ustvarjen, in da je
enega bistva z Očetom. Iz Niceje se je Aleksander zmagoslavno vrnil v
Aleksandrijo in se lotil verske obnove, toda že čez pet mesecev, v začetku
leta 328, je bil njegov uspešen življenjski boj končan. V Zahodni Cerkvi se
njegov spomin obhaja 26. februarja.

Oglásil se je Peter in rekel Jezusu: »Učitelj, dobro je, da smo tukaj.
Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«
(Mr 9,5)

Jezus, si na poti v Jeruzalem, greš križu naproti. Tudi zate je to težko.
In Oče ti nakloni trenutek slave, da bi te opogumil in vlil upanje tvojim
prijateljem.
Jezus, nočem pretiravati, ampak tudi naše življenje je težko.
Živeti kakor ti pomeni hoditi vsak dan proti Jeruzalemu, križu naproti.
Jezus, podari tudi nam, od časa do časa, trenutke slave in upanja, da
si opomoremo: kakšno pobudo, ki jo uspešno uresničimo,
kakšnega prijatelja, ki se nam približa, kakšno oviro, ki jo odstranimo,
hvalevredno zmago nad kakšno našo slabostjo @
Jezus, ne bomo postavili šotora, da bi ostali tam, v trenutku slave.
Pogumnega srca se bomo vrnili v dolino, na cesto proti
Jeruzalemu, da bomo postali doživetje na gori Tabor, da bomo
trenutki slave in upanja za tiste, ki živijo v naši bližini, za tiste, ki
hodijo z nami.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

DAN GODUJE

MAŠA

07:00 + starše Macarol
Sedež
*
22.02. apostola Petra 17:00 + Dragota Podbregarja, obl.
2021
TOR Polikarp, škof, 07:00 + mamo Jožefo Učakar, obl., sp. očeta in
dveh bratov iz Špitaliča
mučenec
23.02.
*
17:00 + oč. Radota Kapusa ob rd. in g., sp. mame
2021
Marije ob 100-letnici (Marjana)
07:00 + Frančiško Karo
SRE
*
24.02. Matija, apostol 17:00 + Ivana Brišnika
2021
Valburga, 07:00 + Radota Kapusa ob g. in rd. (pevci zbora
ČET
sv. Rafaela)
opatinja
25.02.
*
17:00 + Bantanovo mamo (Martina Felicijan)
2021
PET + Aleksander 07:00 + Alojza Pavlina, 10. obl., sp. mame Lize in
tete Marije
26.02. (Branko), škof
*
17:00 + v zahvalo Bogu za preživetje v prometni
2021
nesreči (Kreča)
SOB Gabrijel ŽMB, 07:00 + teto Frančiško Zupan, obl. in vse Tinove
redovnik 17:00* + Antona Grabnerja (Silva Hrovat)
27.02.
2021
NED 2. postna 07:00 + žive in rajne župljane (v cerkvi)
28.02.
nedelja 10:00* + starše Vido in Ivana Kristovič, obl.
17:00 + moža in oč. Antona Pikla ob g. in rd., sp.
2021
staršev

PON

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma«

V nekaterih verstvih človek bolj išče Boga; v krščanskem razodetju pa najprej Bog
išče človeka in ga iz globine srca ljubi. (Anton Strle)
»Izdaja Župnijski urad Sv. Mihaela Vransko. Odgovarja Jožef
Turinek – župnik. Tedenska izdaja. Tehnična priprava: Niko Čvan,
tel: 070/846-191 ali e-pošta: niko.cvan@gmail.com. Možnost
tipkarskih napak. Naklada 365 izvodov. OZNANILO na internetu:
http://www.vransko.net/ ŽUPNIK JOŽEF: 031/387-001,
zupnijavransko@gmail.com NAŠ DOM: 03/703-42-20, 040/451733, ŽUPNIJSKA KARITAS: 051/451-757, KATJA PEČOVNIK
HADŽIČ: 031/227-694, KRISTINA REBERŠEK: 031/336-950,
ŽUP. GOSPODINJA J. ŠTEFANČIČ: 040/299-480 URADNE URE
ŽUP. URADA: dnevno, razen srede in nedelje, od 9. do 10. ure.
PETJE NA POGREBIH in POROKAH:
Frančka L. Čvan - 070/866-065 ali Amadeja Juhart - 041/945-960

