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KAKŠNI PA BOMO MI 
OB KONCU ČASOV? 

 

V različnih obdobjih so 
bogoslovni učenjaki 

premišljevali in pisali o 
marsičem. Zanimalo jih je 
tudi, kakšna bodo naša 

telesa, ko bomo ob koncu 
sveta vstali, kakor 

izpovedujemo v veri. Mnogi so menili, da bomo imeli vsi telesa ljudi, ki 
štejejo kakšnih trideset let, ko so na višku svoje moči. Skrbelo jih je 

tudi, ali bomo tudi po vstajenju moški in ženske, pa še marsikaj. Vse to 
so ugibanja, ki jih lahko imamo za bolj ali manj utemeljena ali pa tudi za 

prazno besedičenje. Drži pa, kar je zapisal apostol Pavel: da bo vstali in 
poveličani Kristus, »z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše 
bedno telo, tako da ga bo naredil podobnega telesu svojega veličastva«. Iz 

tega, kar so o Jezusovem poveličanem telesu po njegovem vstajenju 
zapisali evangelisti, lahko sklepamo, da bodo naša telesa po vstajenju na 

»poslednji dan« nekaj izredno lepega. Zanje ne bodo več veljali zakoni 
prostora in časa, ki nas zdaj omejujejo. Kako bo to, ne vemo in naj nas niti 

ne skrbi. Skrbi pa naj nas nekaj drugega: naj bodo naša telesa, naše telesne 
moči, čuti in sposobnosti zvesto orodje duše tega Božjega ognja ljubezni, ki 

ga nosimo v sebi. Apostol Pavel nam kliče, naj imamo vedno pred očmi 
dejstvo, da so naša telesa Božje svetišče, tempelj, v katerem prebiva 

troedini Bog. Ob tem pristavlja: »Poveličujte torej Boga v svojem telesu!« 
Kristusovo poveličano telo, s katerim se je po vstajenju večkrat prikazal 
svojim prijateljem, apostolom in učencem, je imelo vidne sledove ran na 
rokah, nogah in na srčni strani. Te rane so vidna sled njegove odrešilne 

ljubezni. Iz Jezusove prebodene strani je bila rojena Cerkev in vsi 
zakramenti, ki nas posvečujejo. Če smo v življenju zvesti obljubam, danim 
pri prejemu teh zakramentov, če zvesto hodimo za Kristusom, potem se 
bodo ta neizbrisna znamenja, s katerimi smo bili zaznamovani, na veke 
svetila in bomo nanje lahko upravičeno ponosni.   Po: S. Čuk, Misli srca 



 

 

MORAŠ 
 

Saj moraš nekomu odpreti srce, da odnese prepih bolečino. 
Pred nekom se moraš zazreti vase, v vse, kar razjeda, mrtviči in muči 
od dne, ko komaj veš zase. Nekomu moraš pustiti, da gre z mehko 
krpo čez rane srca. Da pobriše police utvar, slepot in zablod, da 
prezrači in prekrtači, iztepe in posesa vse, kar je zapiralo upanju pot. 
Nekomu moraš odstreti razgled čez srce, nekomu, ki sme, nekomu, 
ki mu je mar za te. 

Betka Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe 

4. velikonočna, nedelja Dobrega Pastirja, 25.04.2021 
URA MINISTRIRA IGRA BERE 
07:00 
 

Miha Kramar 
Aljaž Novak 

Amadeja Juhart Elica Podbregar 
Tanja Lebeničnik 

10:00 
 

Gašper in  
Špela Orehovec 

Kristina Reberšek Jani Lencl 
Polona Semprimožnik 

Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz POVŠNIKA in ZG. JERONIMA. 
 

ODSLEJ SE VSE MAŠE se opravijo v navzočnosti vernikov.  
Pri tem je treba upoštevati vladne odloke. Kdor se svete maše 
ne more udeležiti v živo, jo lahko spremlja 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. 



TEDEN MOLITVE ZA 
DUHOVNE POKLICE: 

 
»Pripadaj, išči in se 
odloči« je geslo tedna molitve 
za duhovne poklice, ki ga bomo 
v Cerkvi na slovenskem 
obhajali od 18. do 25. aprila 
2021. Višek molitvenega slavja 
bo v nedeljo, 25. aprila, ko se 
bomo pridružili svetovnemu 
dnevu molitve za duhovne 
poklice, za katerega je papež 
Frančišek napisal poslanico. 
 Pri dnevni družinski molitvi 
dodajmo molitev Oče naša, 
Zdrave Marije in Čast bodi za 
duhovne poklice. 

 
 

 

SVETNIK TEDNA - HUGO GRENOBELSKI : Rojen leta 1053. 
Ko je odrastel, se je odločil za duhovniški poklic in zato si je najprej prizadeval 
za temeljito bogoslovno izobrazbo. Ko je dokončal študije, so ga nastavili za 
kanonika v mestu Valence. Kot najmlajši član zbora kanonikov, ki jim je šlo 
predvsem za donosne dohodke, se je Hugo trudil biti neoporečen in goreč 
duhovnik. Svoje starejše sobrate je vabil k posnemanju bolj z zgledom kot z 
besedo. Leta 1080 je bil posvečen v grenobelskega škofa. Dve leti je skušal 
odpraviti splošen nered, ki ga je našel v škofiji. Predvsem je hotel odpraviti 
hudo nevednost v verskih vprašanjih, kupovanje cerkvenih služb in poklicno 
neresnost duhovnikov. Delo je bilo tako trdo, da se je škofovanju odpovedal in 
se umaknil v samostan, kjer je bil preprost redovnik med redovniki. Na ukaz 
papeža se je vrnil v škofovsko službo. Zaupal je v Božjo pomoč. Sv. Bruno je 
s šestimi prijatelji postavili veliko kartuzijo v bližini mesta. Kratuzijani so mu bili 
z molitvijo in pokoro veliki pomočniki pri prenavljanju škofije. Hugo je v 
škofovski službi vztrajal 40 let. Bila so to leta prizadevne verske obnove, ki za 
svetniškega škofa res niso bila lahka. Malodušje mu je sicer prešlo, 
nadomestilo pa ga je telesno trpljenje: mučila sta ga želodčna bolezen in hud 
glavobol. Bolj ko je trpel, bolj blag je postajal. Ko je telesno opešal, ga je za 
posvetne zadeve spomin popolnoma zapustil, za nebeške reči pa je njegov 
razum ohranil nekdanjo bistrino. Umrl je na veliki petek, 1. aprila 1132. 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
19.04. 
2021 

Leon IX., 
papež 

07:00 
17:00 

* sosedo Marijo Pristolič (Kosemovi) 
* Štefana Kričaj (Majda M.) 

TOR 
20.04. 
2021 

Teotim (Teo), 
misijonar, škof 

07:00 
17:00 

* Ivana Turineka (Štefančič) 
* Stanko Lapornik, obl. in rd. 

SRE 
21.04. 
2021 

Anzelm, škof, 
cerkveni učitelj 

07:00 
 
17:00 

* mamo Ivanko in oč. Florjana Grabnar ter 
sestri Cvetko in Stanko 

* po namenu (Rutar) 
ČET 
22.04. 
2021 

Hugo, škof v 
Grenoblu 

07:00 
17:00 

* botro Vido, Ireno in Marijo Pikl 
* Justino Jerman 

PET 
23.04. 
2021 

Jurij, 
mučenec, zav. 

Ljubljane 

07:00 
17:00 

* Vincenca Zore 
* po namenu (Rutar) 

SOB 
24.04. 
2021 

Fidelis iz 
Sigmaringena, 

duhovnik, 
mučenec 

 

07:00 
17:00 

 

* mamo Marijo Vrhovnik, obl., sp. oč. Vilkota 
* Viko Kumer 

NED 
25.04. 
2021 

 

4. 
velikonočna, 

nedelja 
Dobrega 
Pastirja 

 

07:00 
10:00 
 
17:00 

 

* žive in rajne župljane 
+ starše Jožefa in Frančiško Pečovnik, sp. br. 
Jožeta, Karlija in svakinjo Marijo 
* Franca Pečovnika 

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 
 

Evharistija pomeni razumevajočo ljubezen. Kristus je razumel, da imamo strašno 
lakoto po Bogu. Razumel je, da smo bili ustvarjeni za ljubezen. Zato je samega 

sebe napravil za kruh. (sv. Terezija iz Kalkute) 
 

 

»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 


