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STORI, KAR JE TVOJA 
DOLŽNOST, IN ZAUPAJ V 

BOGA 

Papeža Janeza XXIII. So imenovali 
Janez Dobri, ker je izžareval pristno 
evangeljsko dobroto. Nekoč je 
pripovedoval, kako na začetku svoje 
papeške službe od samih skrbi ni 

mogel spati. Ko je že bil skoraj pri kraju s svojimi močmi, mu je 
neke noči Sveti Duh navdihnil misel: »Janez, kaj se delaš tako 
važnega! Kaj pa misliš, da si? Kristus je skrbel za svojo Cerkev, ko 
tebe še ni bilo, pa bo tudi sedaj. Naredi, kar moreš, potem pa mirno 
spi!« In od takrat naprej je bil čisto miren. Naredil je, kar je bilo v 
njegovi moči, in trdno zaupal, da bo Bog storil vse, kar je potrebno. 
Podobno mnogi ljudje, zlasti starši doraščajočih otrok, pogosto ne 
morejo spati od skrbi. Če so za njihovo vzgojo storili, kar jim je 
narekovala vest, zlasti če so svoja vzgojna prizadevanja pošteno 
podprli z zgledom doslednega krščanskega življenja in človeške 
plemenitosti, lahko mirno spijo. Zasejali so gorčično zrno in Bog bo 
njihovi setvi dajal rast. Trdno moramo verovati, da Bog deluje v svetu 
tudi danes. Njegovo delovanje ni bučno, ampak tiho in preprosto. 
O tihem, človeškim očem skritem delovanju Boga govori današnja 
evangeljska prilika o setvi, ki raste, ko gre sejalec spat, in o gorčičnem 
zrnu, ki se razraste v velikansko drevo. Ko poljedelec spi in počiva, 
pravi Jezus, »seme poganja in raste in on sam ne ve, kako«. Pred 
očmi ima rast Božjega kraljestva, katerega seme je njegova beseda, 
shranjena v predragoceni žitnici Svetega pisma. S temi podobami 
hoče povedati, da je tudi za nas skrivnost, kako med nami raste Božje 
kraljestvo. Naša naloga je pripraviti semenu Božje besede ugodna tla, 
potem pa z vso ponižnostjo in odprtostjo sprejeti Božje navdihe in 
zaupati, da bo Bog naše napore vedno blagoslavljal.     Po: S. Čuk, Misli srca 



12. nedelja med letom, 20.06.2021 
URA MINISTRIRA IGRA BERE 
07:00 
 

Albin Filač 
Elija Jerman 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Vikica Ropas 
Primož Jerman st. 

09:00 
 

Neža in  
Nejc Šmajs 

Julija Granda 
Zala Križnik 

Lana Učakar 
Saša Semprimožnik 

10:30 
Tabor 

Anže Reberšek 
Luka Pikl 

Frančka L. Čvan,  
zbor sv. Cecilije 

Erika Orehovec 

Med tednom ministrirata Elija Jerman in Albin Filač. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz ZAPLANINE. 
 

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 JUNIJ: Molimo za 
mlade, ki se pripravljajo na zakon, oprti na krščansko občestvo, naj 
rastejo v ljubezni z velikodušnostjo, z zvestobo in potrpežljivostjo! 
 

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. 
Cerkev je vsak dan odprta od 6. do 20. ure. 
 

ORATORIJ 2021 - ORIGINALEN SEM! 
Imamo veselo novico. Oratorij bo! Poletni oratorij bo potekal 
med 26.7. in 1.8. 2021. Prijavnica bo na razpolago drugi teden; 
na fb strani Oratorij Vransko, na župnijski strani vransko.net. 
Vsi veroučenci jih boste prejeli tudi na mail naslov. 
Se vidimo!                                                               Vaši animatorji :) 

 

V OKVIRU VLADNIH ODLOKOV so dovoljena poročna in 
krstna slavja in druge verske slovesnosti. 

 

SVETE MAŠE BODO TA TEDEN SAMO V KAPELI »Našega 
doma« ob 17. uri! 

V ČASU MOJE ODSOTNOSTI se obrnite na župnijsko gospodinjo 
Jožico Štefančič - 040/299-480. 



 
 

 

 

ZA OSAMOSVAJANJE 
MLADI POTREBUJEJO 
LASTNO IDENTITETO 

 

Vedno več mladih se boji, da ne 
bodo našli svojega prostora, da 
ne bodo potrebni. Izolirajo se, 
namesto da bi se osamosvojili – 
iz strahu, da se ne bodo mogli 
postaviti po robu življenju. Tega 
se niso nikjer naučili. Eni so 

prepuščeni sami sebi, drugim je izpolnjena vsaka želja, so rešeni vsakega 
problema. Skrbi s šolo? Krivi so učitelji! Problemi s prijatelji? Starši se med seboj 
pokličejo in poskrbijo za mir. Izgubljen mobilni telefon? Na srečo se takoj dobi 
novi. Mnogim otrokom se ni treba potruditi – saj niti ne bi vedeli, za kaj. Tako raste 
generacija, ki ni nikoli izkusila, da se je potrebno za kaj potruditi, za kaj boriti. Toda kdor 
nima nobenih idealov in ne vidi nobene perspektive prihodnosti, se s slednjimi ne more 
prepričljivo ukvarjati. Kdor sam nima nobenih boljših življenjskih načrtov, ne bo kritiziral 
stare generacije. Komaj še obstaja konflikt med generacijami. Kako naj bi dekleta 
prerezala popkovino, če gredo na koncert s svojo mamo, s katero pred tem še menjujejo 
obleke? Kako naj sin najde svojo pot, če mu oče vsak dan znova dokazuje, kako 
mladosten in uspešen je sam? Otroci današnjega časa ne najdejo več nobenih priložnosti 
in to je slabo. Generacijski konflikt je nekaj takega kot motor razvoja. Spor med 
generacijami pomaga mladim, da razvijejo svoje lastno vedenje, saj postavijo pod vprašaj 
tradicionalne oblike življenja. Toda iz spora pridobi tudi družba. Generacijski konflikt ima 
vedno vizionarsko nadgradnjo. Mladi – namesto da bi si priborili prostor v družbi, namesto 
da bi glasno klicali: »Mi smo vaša prihodnost! Pomagajte nam hoditi po naši poti!«, se 
umaknejo v svoje virtualne svetove in svojih odločitev ne sprejemajo ali izpeljejo, ker pač 
sami ne vedo, katera pot je prava. Sočasno starši obzirno pritiskajo, češ, saj ti vendar 
nudimo vse mogoče, sedaj se pa najdi in naredi kaj. V resnici pa starši svojim otrokom 
nikoli niso dali prave priložnosti, da bi družbeno kaj prispevali. Le redke so družinske 
naloge, ki otroku pokažejo, da je potreben, in ki so dnevno samoumevno zahtevane. Kdor 
namreč doživlja, da mu je vedno vse odvzeto, se počuti nekoristnega in ne ve, koliko je v 
resnici vreden.                                                                        Po: E. Herman, Princip Noetove barke 

V mesecu juniju, ki je posvečen Presvetemu Srcu 
Jezusovemu, ste povabljeni tudi ob delovnikih k svetim 

mašam. Častimo Božje Srce Jezusovo! 
 

POGREBI SE OPRAVIJO PO NAVODILU VLADNIH UKREPOV! 
Ob pogrebih naših svojcev je prav in hvale vredno, da se vsaj 
takrat z zakramentom sprave očedimo za prejem sv. obhajila. 



DAN GODUJE MAŠA ZA 
PON 
14.06. 
2021 

Valerij in 
Rufin, 

mučenca 

17:00 * v dober namen 

TOR 
15.06. 
2021 

 

Vid, mučenec 
17:00 
 

* starše Vido ob g. in Franca Verbanovšek 
(Rajko) 
 

SRE 
16.06. 
2021 

Beno iz 
Meissna, škof 

17:00 
 

* za zdravje (Novak-Klavs) 

ČET 
17.06. 
2021 

 

Rajner, 
samotar 

17:00 * Nežko Hribar 

PET 
18.06. 
2021 

Gregor Janez 
Barbarigo, 

škof 

17:00 
 

* Slavkota Padežnika 

SOB 
19.06. 
2021 

Nazarij, prvi 
koprski škof 

07:00 
17:00 

+ mamo Marijo Skok, obl., sp. oč. Antona 
* Jožeta Žnidaršiča 

 

NED 
20.06. 
2021 

 

 
12. nedelja 
med letom 

07:00 
09:00 
 
10:30 
 
17:00 

+ žive in rajne župljane 
+ moža in očeta, dedija Frančišeka Križnika, 
6. obl. in vse sorodnike iz Varaždina 
lepa nedelja na Taboru 
+ starše Ano in Franca Hribernik 
* Antona Centriha 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

»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 


