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Jn 20,19–31 

TI VERUJEŠ? 

Današnjo nedeljo bi 
mogli imenovati kar 
»nedelja vere«, kajti 
osrednja misel 
evangeljskega odlomka 
je Tomaževa izpoved 
vere v Vstalega in 
Jezusov pouk o pravi 
veri. »Ker si me videl, 
veruješ? Blagor tistim, in 
niso videli, pa so začeli 

verovati!« Vera, tudi tista preprosta, vsakdanja, naravna in ne zgolj nadnaravna, 
ni v tem, da si prepričan o nečem, kar si na lastne oči videl in z lastnimi rokami 
otipal. Če bi bilo vse človeško spoznanje omejeno na to, bi bilo zelo revno. 
Nadnaravna vera sicer potrebuje tudi razumske dokaze, in to je predmet 
verskega pouka pri verouku, pridigah, pripravi na prejem zakramentov, vendar 
pa je pri pripravljanju poti do vere veliko bolj potrebna ponižnost duha in prošnja 
za milost, ki razsvetli naš razum. Potrebna je odprtost srca in življenje v skladu z 
glasom vesti, ki govori vsakomur. Slovenski pregovor lepo pravi: »Resnica je 
nebeška rosa: da jo sprejmeš, ji pripravi čisto posodo.« Dvomljivcev, kakršen 
je naš prijatelj Tomaž iz evangelija, hodi tudi danes veliko po svetu. Tomaž 
je podvomil v Kristusa, ker je bila njegova vera preveč enostranska, 
pozunanjena. »Razočaral si me, Gospod, ker si pustil, da so te križali kot 
zločinca. Mi pa smo upali, da boš obnovil Izraelovo kraljestvo!« Sodobni Tomaži 
svojo nevero opravičujejo z izgovori: »Hodil sem v cerkev, molil sem; toda Bog 
me ni uslišal, ko sem bil v stiski, zato sem vse skupaj pustil.« Drugi pravijo: 
»Hodil sem v cerkev, toda župnik je bil trd in nečloveški, ni razumel mojih težav, 
zato ne prestopim več cerkvenega praga.« Modri ljudje znajo iti preko 
duhovnikovih napak, tiste s slabotno vero pa le-te zelo motijo. Ne le za 
duhovnike, ampak tudi za vse druge učitelje vere in vse nas, ki smo priča 
Jezusa v vsakdanjem svetu velja, vprašanje, ki nam ga zastavlja slovenski 
pregovor: »Ako ti svojemu evangeliju ne veruješ, kako bom jaz, kako bo tujec?« 

Po: S. Čuk, Misli srca 



 

+++ 
Slava dobrega človeka je pričevanje mirne vesti. Imej dobro vest, pa boš 

zmeraj vesel. Dobra vest lahko zelo veliko prenese in je tudi v nesreči 
vesela. Slaba vest je vedno plašna in nemirna. Sladko boš počival, ako ti 

srce ne bo nič očitalo. (Tomaž Kempčan) 
+++   +++ 

Ohranite veselje ljubečega Boga, ljubečega Jezusa v svojem srcu in 
razdelite to veselje z vsemi, ki jih srečate. (sv. Terezija iz Kalkute) 

+++   +++   +++ 
Vera je temelj, ki daje podlago, je luč, ki usmerja, in vrata, skozi katera 

vstopamo v spoznanje vseh nadnaravnih razodetij v času našega 
potovanja  Bogu naproti. Vera je tudi merilo modrosti, ki nam je dana od 

Boga. (sv. Bonaventura) 
+++   +++   +++   +++ 

Mati, ki ima enega otroka, vso svojo materinsko ljubezen temu enemu 
posveča; ko pa dobi več otrok, se tudi njena ljubezen tako pomnoži, da je 

more dati vsakemu celo več, kakor jo je prej dejala enemu samemu. 
Gregorij Rožman 

VSE MAŠE se opravijo brez navzočnosti vernikov. Vse maše 
spremljajte pobožno in zbrano preko medijev. 

 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA MESEC APRIL: 
Molimo za tiste, ki izpostavljajo svoje življenje za temeljne pravice 
v diktarturah, v totalitarnih režimih in tudi v krizah demokracije. 
 

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, sv. Boštjanu in Rozaliji - zavetnikom proti 

kužnim boleznim (Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu in Sinu 
in Svetemu Duhu za odvrnitev Korona virusa). 

 

VSA OZNANILA najdete na spletu, na oglasni deski in v cerkvi. 
 

OTROCI imajo REDNI VEROUK ob upoštevanju vseh vladnih 
ukrepov. 



PLITVA VERA 
 

Človek, ki ljubi Jezusa, trpi, 
kadar se srečuje s plitvo 
vero in kadar ne najde 
gorečnosti v srcu drugih. 
Posebno bolečino povzroča 
plitva vera družinskih 
članov: matere, očeta, 
bratov in sester, sorodnikov, 
saj so prav ti ljudje človeku, 
ki ljubi Gospoda, najbližji. 
Želi jim dobro. 
Rad bi jim povedal, da je 
Kristus pravi, živi in edini 
Bog, a ga preslišijo. 
Njegovi kriki obnemijo v 

notranjosti duše. Izzvenijo v oholost napuha brezbrižnih. V srcu se 
gorečnež zjoče, a ostaja nerazumljen, nepotolažen. Znajde se v 
primežu zavrženosti, ki je doletela Jezusa. Kako naj torej ljudem, 
ki jih imamo radi, dopovemo, naj ne zavračajo Božjih resnic, 
krščanske vere, Jezusove veličine, njegove Cerkve? 
Ni zdravila za tovrstno neodzivnost, brezčutnost, kajti vsak sam 
gospoduje svojemu srcu. 
In če v njem ni Boga ali je odrinjen, se Gospodar življenja ne 
vsiljuje. 
Čeprav človeka neizmerno ljubi, spoštuje njegovo svobodo. 
Tudi če to pomeni, da ostane človek v zemeljski minljivosti 
materialnega in ne more iskati tistega, kar je zgoraj, ker se ves čas 
peha za tem, kar je spodaj. 
Toda Gospodar življenja vedno znova nagovarja človeka, saj je nad 
njim Božje usmiljenje. 

Peter Millonig, Zasidran v veri 
 

+++ 
Kaj vse bi se spremenilo v naši družbi, če bi tista četrtina  

Slovencev, ki redno prihaja k maši, dosledno ravnala, govorila in mislila  
v duhu in luči evangelija! Kakšna preoblikovalna moč bi to bila! 

(Janez Zupet) 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
12.04. 
2021 

 

Zenon 
Veronski, škof 

07:00 
 
17:00 

* moža in oč. Ivana Remica, obl., sp. staršev 
Remic in Beričič 
* mamo Marijo Pečečnik, 1. obl., sp. oč. 
Alberta in vse Turnškove in Savinekove 

TOR 
13.04. 
2021 

Martin I., 
Papež, 

mučenec 

07:00 
17:00 

* škofa Vekoslava Grmiča (Vera Paulič) 
* po namenu (Rutar) 

SRE 
14.04. 
2021 

Lidvina, 
devica  

07:00 
17:00 

* mamo Alojzijo Marko, sp. oč. Franca 

* v čast blaženemu Slomšku za zdravje moža 
in oč. (Matko) 

ČET 
15.04. 
2021 

Peternij, škof 07:00 
17:00 

* Jožeta Žnidaršiča 
* po namenu (Rutar) 

PET 
16.04. 
2021 

Bernardka 
Lurška, devica 

07:00 
17:00 

* v čast sv. Duhu za zdravo pamet 
* v čast Lurški Materi Božji za zdravje (Anči) 

SOB 
17.04. 
2021 

Simon 
Barsabejski, 

škof, mučenec

07:00 
17:00 

* mamo Dragico Mošnik, obl. 
* Vilka Vrhovnika, sp. mame Marije 

NED 
18.04. 
2021 

 

3. 
velikonočna 

nedelja 

07:00 
17:00 

* žive in rajne župljane 
* oč. Avgusta Sedeljšaka, 30. obl., sp. vseh 
Čulkovih iz Vologe 

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 
 

Gospod, daj mi spoznanje, da je vse to naše življenje na zemlji vedno 
novo vstajenje, vedno novo začenjanje.  (Romano Guardini) 

+++ 

Vsako življenje je lepo in veliko, ako svoj namen izpolni. Določen svoj 
namen ima tudi najmanjše in najtišje življenje. (Ksaver Meško) 

 
 

»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, 040/451-733, 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 


