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Mr 4,35–41 

GOSPODAR SVETA IMA 
VSE »POD KONTROLO« 

 

Bog je gospodar sveta in vladar 
ljudi. V Jobovi knjigi Bog 
ukazuje naravnim silam: »Do 
sem pojdeš in nič dalje!« Enako 
pravi tudi človeku, čeprav si mi 
ljudje domišljamo, da moremo 
neomejeno gospodariti nad 
ustvarjenim svetom. Če se 
človeku kaj malega posreči, že 

misli, da je ves svet njegov! Ko mlad človek konča šolanje, si domišlja, 
da je požrl modrost vsega sveta. Tisti, ki imajo za seboj nekaj 
življenjskih izkušenj, se takim domišljavcem smejejo, češ: kmalu boste 
spoznali, da je življenje še marsikaj drugega kot tisto, kar ste zvedeli v 
šoli! Božja modrost, zapisana v psalmih, pravi: »Zakaj hrume narodi in si 
ljudstva izmišljajo prazne reči? Tisti, ki stanuje v nebesih, se jim smeje!« 
Bolj modro je priznati Božjo moč in njegovo vednost kot pa se zaganjati 
zoper njega. Božja beseda nas spodbuja k veri in zaupanju. Glavna 
misel razodetja je, da smo v Božjih rokah. Bog, ki obvladuje sile sveta, bo 
znal pomiriti viharje našega življenja, da se ne bodo obrnili nam v škodo. 
Pogoj je seveda zaupanje v njegovo bližino, v njegovo nenehno varstvo. 
Pred odhodom s sveta je Kristus svojim prijateljem učencem obljubil, da bo z 
njimi do konca sveta. Ni jim obljubil mirnega življenja brez težav in nadlog 
(mnogi pobožni ljudje mislijo, da bi moral Bog posebej skrbeti za mirno 
življenje »svojih«), a zagotovil jim je svojo bližino: »Na svetu boste imeli 
stisko, toda zaupajte: jaz sem svet premagal!« Čeprav je Bog dober in 
pravičen, dopušča, da trpijo tudi nedolžni, saj celo svojemu lastnemu Sini ni 
prizanesel. Prav v Kristusovem trpljenju pa je odgovor na Jobovo vprašanje 
o trpljenju nedolžnega. Vera v Kristusa pomiri notranje iskanje. Toda vera 
mora biti močna in živa. Nekdo je lepo povedal: »Težje ko je breme življenja, 
močnejša mora biti vera.« Jezus nam vzklika: »Ne boj se, samo veruj!« 

 

Po: S. Čuk, Misli srca 



13. nedelja med letom, 27.06.2021 
URA MINISTRIRA IGRA BERE 
07:00 
 

Laura Ošlak 
Eva Marko 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Valerija in 
Primož Jerman 

09:00 
 

Bine Filač 
Elija Jerman 

Kristina Reberšek, 
Gabrijelčki 

Nika Homšak 
Miha Kramar 

Med tednom ministrirata Laura Ošlak in Eva Marko. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz ZAHOMC. 
 

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! 
ORATORIJ 2021 - ORIGINALEN SEM! 
Imamo veselo novico. Oratorij bo! Poletni oratorij bo potekal med 
26.7. in 1.8. 2021 v prostorih OŠ Vransko - Tabor. 
Prijavnica je na razpolago na fb strani Oratorij Vransko, na župnijski 
strani vransko.net. Vsi veroučenci ste jo prejeli tudi na mail naslov. 
Prosim, da prijavnico s prispevkom vred (v kuverti - oratorij) oddate v 
župnišče gospodu župniku do konca meseca junija. 
Se vidimo!                                                                     Vaši animatorji :) 

 

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

 

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

mašam. Častimo Božje Srce Jezusovo! 



 
 
 

Nastal je velik vihar  
in valovi so pljuskali v čoln,  
tako da je bil že poln vode.  
On pa je bil na krmi  
in je spal na blazini. (Mr 4,37) 
 

Kadar v meni raste nemir, ker so 
valovi visoki in piha močan veter. 
 

Kadar izgubim svoj mir, ker se mi 
zdi, da težave presegajo moje 
opešane moči. 
Kadar ničesar več ne razumem, ko 
mi krmilo uhaja iz rok in jadro ponori. 
 

Kadar moje roke ne obvladujejo več 
vesel in čoln pluje po svoje 6 
 

Gospod Jezus, spomni me, da si 
ti tu, na krmi in  mirno spiš na blazini. 

In tvoj mir bo tudi moj mir. In tvoja moč bo tudi moja moč. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
 

Svetovno človeško zgodovino na pobudo kratkega odlomka iz 
Jobove knjige zlahka primerjamo z morjem. Gospodar je Bog. 
Določa meje, daje zakone, je neprestano blizu. To potrjuje njegova 
veličina, moč in delovanje. Kadar pridejo viharji (kot je v teh časih tudi 
Corona virus), se zdi, kakor da je »zaspal«. 
Preko morja človeške zgodovine plove ladja – to je Petrov čoln 
vesoljne Cerkve. Kdor je z Jezusom stopil na ladjo – kdor je postal 
kristjan, lahko z gotovostjo pričakuje tudi vihar. Doživel bo nevihte 
življenja – mnoge preizkušnje , Tudi današnji odlomek iz Božje 
besede nam je spregovoril, kako so apostoli z Jezusom doživljali 
hude ure. A kdor išče moč v veri, kdor zaupa Božjemu načrtu, ta 
je lahko miren. Gospod ga bo namreč pripeljal v varen pristan.    

                                                                                                                                                                                      A.K. 

STARŠI VEROUKARJEV, ne pozabite na krstno obljubo, da 
boste svoje otroke versko vzgajali, zato jih ob nedeljah pospremite 

k nedeljskemu bogoslužju! 
 

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 
PON 
21.06. 
2021 

Alojzij 
Gonzaga, 
redovnik 

07:00 
17:00 

+ za zdravje 
* Jožeta Matkota 

TOR 
22.06. 
2021 

Janez Fisher, 
škof, Tomaž 
More, muč. 

07:00 
17:00 
 

+ starše Ivanko in Vladimirja Krušič, obl.  
* Slavkota Padežnika 
 

SRE 
23.06. 
2021 

 

Jožef Cafasso 
redovnik  

07:00 
17:00 
 

+ Simona Zajca, osmina 
* Boštjana Šmida 

ČET 
24.06. 
2021 

Rojstvo 
Janeza 

Krstnika - 
kres 

 
07:00 
17:00 

 
+ vse Pečovnikove - Fermetove 
* Antona Goričana, osmina 

PET 
25.06. 
2021 

 

Dan 
državnosti 

d.p. 

07:00 
10:30 
 
17:00 
 

* oč. in moža Vincenca Šoštarja ob g. 
pri MB na Čreti 
+ za domovino (Občina) 
+ mamo Marijo Mežnar, obl., sp. oč. Franca 
in strica Mihaela 

SOB 
26.06. 
2021 

Jožefmarija 
Escriva, ust.  

Opus Dei 

07:00 
 
17:00 

+ moža in oč. Antona Krivca, 40. obl., sp. 
Branke in Zvoneta 
* mamo Lojzko Planinc, 2. obl. 

 

NED 
27.06. 
2021 

 

 
13. nedelja 
med letom 

07:00 
09:00 
 
17:00 

+ žive in rajne župljane 
+ moža in očeta Franca Učakarja, obl., sp. 
vseh Učakarjevih na Gorici 
* Milana Lebeničnika ml. 
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 


