OZNANILO
Sv. Mihael – Vransko 02.05.2021 Številka 18 Leto: XXII
Jn 15,1-8

LJUBEZEN PREHAJA IZ TRTE
NA MLADIKE
Ne preseneča, da Jezus v današnjem
evangeljskem odlomku sebe primerja z
vinsko trto; vprašamo pa se lahko, zakaj
naglaša, da je on »prava« trta. Najbrž hoče
s tem poudariti razliko med njimi in
»nepravo« trto. Ta pa je tista, ki namesto
sladkega grozdja, ki ga vinogradnik od nje
pričakuje, ker jo je skrbno in z neizmerno ljubeznijo obdeloval, rodi
»kislico«. O njej večkrat beremo v Stari in Novi zavezi, pomenila pa je
Izrael in njegovo nezvestobo vinogradniku – Bogu. Jezus in njegovi učenci
pa bodo vinograd, ki ga bo Bog vesel. Trta in mladike si niso blizu samo
prostorninsko, temveč so po sokovih, ki se skozi njih pretakajo, med seboj
življenjsko povezane. Praktično so eno. Tako je z Jezusom in njegovimi
učenci. Jezusova izjava, da brez njega ne morejo ničesar storiti, ne
zanika, da na naravnem področju ne bi mogli ničesar storiti. Toda če
manjka povezava z Jezusom samim, ostane vse zgolj na človeški ravni.
Človeške dejavnosti postanejo prepojene z ljubeznijo in rodovitne za
večnost šele, če so zakoreninjene v Jezusu. V Jezusu ostanemo, ko smo
z njim povezali svojo preteklost, ko vanj vključimo sedanjost in jo želimo
nadaljevati v prihodnosti. Jezus ostaja v nas in nam namreč deli sadove
odrešenja.
Apostol Janez, ki nam spregovori v drugem berilu današnje nedelje,
našo povezanost z Jezusom vidi v ljubezni. Ta je sok, ki prepoji trto in
mladike. Če se namreč v človeku naseli ljubezen, se obenem z njo naseli
v njem Božje življenje, to pa je jamstvo, da ga pri Bogu čaka tudi večno
življenje. Ta ljubezen pa človeka obenem nagiba, naj tudi sam ljubi.
Kakorkoli se človek trudi, da bi ljubil, spoznava, da mu to velikokrat ne
uspeva. Srce ga obsoja: premalo si ljubil! A Bog, ki je večji od človeka, to
obsodbo umika. Z Božjo ljubeznijo vselej dopolnjuje, kar naši človeški
manjka.
Po: F. Cerar, Beseda da Besedo

6. velikonočna nedelja, 09.05.2021
URA MINISTRIRA

IGRA

BERE

07:00 Laura Ošlak
Amadeja Juhart
Marko Brišnik
Eva Marko
Doroteja Križnik
09:00 David Brezovnik Kristina Reberšek Darko Kramar
Matevž Košica
Vesna Šmerc
10:30 Alen Križnik
Frančka L. Čvan Erika Orehovec
Tabor Luka Pikl
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz KALOV.
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 MAJ: Molimo, da bi
tisti, ki so odgovorni za finance, sodelovali z vladamiz namenom,
da se uredijo finančni trgi, državljane pa zaščiti pred njihovimi
nevarnostmi.
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.
V OKVIRU VLADNIH ODLOKOV so dovoljene poročna in krstna
slavja.
STARŠE PRVOOBHAJANCEV vabimo v nedeljo, 9.5.2021 v
župnijsko cerkev k sv. maši ob 9. uri. Po sv. maši pa k sestanku,
pri katerem se bomo dogovorili o poteku prvoobhajilne slovesnosti
za njihove otroke.
katehistinja Kristina Reberšek
POZOR! Vse maše ob nedeljah bodo odslej v poletnem času
ob 7. in 9. uri in na podružnicah ob 10.30 uri!

OTROCI imajo REDNI VEROUK ob upoštevanju vseh vladnih
ukrepov.

ŠMARNIČNA POBOŽNOST - MAJ 2021
KRAJ

Brode
Vitančeva kapela
na Griču
Stopnik
v cerkvi
Prekopa
Vrbanova kapela
Tešova
Blatnikova kapela
Prapreče
pri križu
Čeplje
vaška kapela
Ravne
Kajbičeva kapela
Ločica
v cerkvi
Kale / Vologa
Blažetova kapela
Merinca
pri kapeli
NAŠ DOM
domska kapela
Vransko - cerkev

DAN

URA

ODG. OSEBA

od ponedeljka do sobote
nedelja
ponedeljek, sreda, petek

19:30
19:30
19:30

Nataša Juhart
Zdenka Verdel
Nina Dolar
Peter Felicijan

od ponedeljka do sobote
ponedeljek, sreda, petek

19:30
19:30

Meta Roter
Marjana Križnik
Kristina Blatnik

petek

20:00

Doroteja Križnik

sobota
petek, sobota
nedelja
sobota

19:30
19:00
15:00
20:00

Albina Košica
Nataša Urankar

sobota

19:30

Brigita Reberšek

petek

20:00

Dragica Ropas

vsak dan
od ponedeljka do sobote

17:00
19:00

Franci Izlakar
župnik Jože Turinek

Andreja Kapus
Slavka Lebeničnik

Vse člane ŽPS naprošamo, da poskrbijo za šmarnično pobožnost
in pri tem upoštevajo vladne odloke NIJZ-ja!

+++
Dajmo Bogu jutranjo in večerno molitev. Zjutraj se mu zahvalimo
za preteklo noč, zvečer za vse dobrote dneva. (bl. A. M. Slomšek)
+++ +++
Blagosloviti dobesedno pomeni »blago govoriti« o drugem,
tako je že vsaka lepa beseda neke vrste blagoslov. Zatorej le pogosto lepo
govorimo o drugih in drugim! (Marjan Turnšek)

DAN GODUJE

MAŠA

17:00 * Olgo Juteršek
03.05. Filip in Jakob 19:00 + Blaža Davitkova
2021 ml., apostola
17:00 * po namenu (Rutar)
Florijan
TOR
(Cvetko), 19:00 + st. oč. Franca Kajbiča
04.05.
mučenec
2021
17:00 * po namenu (Rutar)
Gotard,
SRE
05.05. menih, škof 19:00 + v čast sv. Antonu za zdravje pri ljudeh in
živini (U.)
2021
17:00 * Julijano Goropevšek
Dominik
ČET
06.05. Savio, dijak, 18:30 molitve za duhovne poklice
19:00 + v čast Sv. Duhu za zdravo pamet
zavetnik
2021
PRVI ministrantov
17:00 * Marijo Pečovnik
PET
Gizela,
18:30 molitve v čast SJ v spravo za žalitve
07.05.
opatinja
19:00 + Milana Lebeničnika ml.
2021
PRVI
17:00 * Frančiško Karo
SOB
08.05. Bonifacij IV., 19:00 + mamo Dragico Mošnik, sp. Boštjana Šmida
papež
2021
07:00 + žive in rajne župljane
NED
6.
09.05. velikonočna, 09:00 + starše Lončar in Janinega očeta
2021
nedelja 10:30 FLORJANOVA nedelja na Taboru
+ žive in rajne Vranske gasilce
turizma
17:00 * oč. Ivana Blatnika, sp. mame Marije

PON

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma«

+++
Trpljenja nas Bog ne obvaruje, nas pa v trpljenju varuje. (Franc Cerar)
»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: 03/703-4220, 040/451-733, ŽUPNIJSKA KARITAS: 051/451-757, KATJA
PEČOVNIK HADŽIČ: 031/227-694, KRISTINA REBERŠEK: 031/336950, 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

