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Mr 6,30–34 

POČITNICE Z 
BOGOM 

Zajadrali smo v 
drugo polovico julija. 
Šolarji imajo za seboj 
že praktično mesec 
počitnic, mnogi 
delavci in uslužbenci 
pa so na dopustu. V 

evangeliju smo slišali, da je tudi Jezus svoje učence, ki so se vrnil s prvega 
misijonskega potovanja in mu pripovedovali, kaj vse so doživeli in naredili, poslal 
na dopust. »Pojdite na samoten kraj sami zase in se nekoliko odpočijte.« To je 
smisel počitnic, dopusta: nabrati si novih moči za delo, najti čas zase, za svoje 
najbližje, sklepati nova prijateljstva, širiti svoje obzorje. Če smo kristjani, v svoj 
počitniški »program« vključimo tudi Boga, saj nas on čaka v vseh lepotah 
narave, ki jih odkrivamo, in v ljudeh, s katerimi se srečujemo. Če kristjan na 
počitnicah ali dopustu »izključi« Boga, s tem razodeva, da ta čas gleda kot 
priložnost, da se »razdivja«. Sodobni način življenja je tako hiter in napet, 
da bi človek ne mogel vzdržati, če ne bi vsako leto za nekaj časa 
»izpregel«. Listina druga drugega vatikanskega koncila o Cerkvi v 
sedanjem svetu pravi: »Prosti čas naj se pravilno uporablja za razvedrilo 
in utrjevanje duševnega in telesnega zdravja -« Nekoč so bili prosti dnevi 
vezani zgolj na nedelje in praznike, danes pa življenje prinaša še bolj »poseben 
stil«. Cerkvenih praznikov skoraj ni več, pa še ti so med tednom, ko mora večina 
ljudi iti na delo; nedelje za mnoge niso več dnevi brez dela in niso posvečene 
Bogu, kakor veleva tretja Božja zapoved, ampak ukvarjanju z drugačnimi 
opravili. Mnogi, ki se sicer imajo za kristjane, ne najdejo časa za nedeljsko 
mašo. Preprosto ne pomislijo, da je povezanost z Bogom neusahljivi vir 
notranje moči in miru ter medsebojne povezanosti. Vsak konec tedna 
kristjanu omogoča najboljšo »osvežitev«, skok v nadnaravni svet. To je tudi šola 
za počitniške dni in dopust. Angleži imajo za to izraz »holidays«, kar  v 
dobesednem prevodu pomeni »sveti dnevi«. 
Naj bodo dnevi počitnic za vse resnično sveti dnevi, ki bi nas prerodili, 
osvežili in okrepili.                                                        Po: S. Čuk, Misli srca 



17. nedelja med letom - ANINA NEDELJA, 25.07.2021 
URA MINISTRIRA IGRA BERE 
07:00 
 

Elija Jerman 
Bine Filač 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Jani Lencl 
Jani Štante 

09:00 
 

David Brezovnik 
Matevž Košica 

Zala Križnik 
Julija Granda 

Lana Učakar 
Matej Dolar 

10:30 
Čreta 

Luka Pikl 
Anže Reberšek 

Frančka L. Čvan, 
zbor sv. Cecilije 

Erika Orehovec 
Mojca Nagode 

Med tednom ministrirata Bine Filač in Elija Jerman. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz STOPNIKA. 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA JULIJ: Molimo, da bi 
v konfliktnih situacijah na družbenem, gospodarskem in političnem 
področju delovali kot pogumni in navdušeni graditelji dialoga in 
prijateljstva. 
 

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! 
 

ORATORIJ 2021 - ORIGINALEN SEM! - Spoštovani starši 
in oratorijci! V ponedeljek 26.7. ob 9. uri  se vidimo na 
letošnjem oratoriju - "ORIGINALEN SEM!". Oratorijsko 

dogajanje bo potekalo kot vsako leto v prostorih OŠ Vransko - 
Tabor (vhod zraven kuhinje). Na oratoriju  bo poskrbljeno za malico 
in toplo kosilo. Oratorij bomo zaključili s sveto mašo v nedeljo 1. 

avgusta ob 9. uri, kjer bodo sodelovali vsi oratorijci. 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS VRANSKO vabi na romanje starejših na 
Brezje. Romanje bo 7. avgusta 2021. Prispevek s kosilom je 20 
eur. Odhod bo ob 7.30 uri izpred cerkve. Vabljeni! 
Za prijave pokličite na 031 227 694 - Katja 

 

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. 



 

 

 

ZLATA PRAVILA - Ja, zelo mogoče je, da je kdo poročen – in 
neizmerno srečen. Treba se je samo držati nekaj zlatih pravil, predvsem 
v kritičnih situacijah. Ljubezen zahteva, da smo med seboj pozorni, 
prijazni in dobri. Vsaj malo spoštovanja in naklonjenosti, ki jo znamo 
izraziti tudi z besedo priznanja ali poljubom, je neskončno več vredno kot 
vsa godrnjanja in tarnanja zaradi malenkosti, ki so se ponesrečile. 
Najslabša pa je ravnodušnost, ki postane smrt za srečno sobivanje. 
Zato včasih prebijte vsakdanje navade: pojdita skupaj na kosilo, tu in 
tam si privoščita kaj posebnega. Predvsem pa si ne delajta očitkov, ne 
govorita drug o drugem omalovažujoče, sploh ne pred drugimi. 
In če sta kristjana, molita skupaj. Vajina skupna molitev bo postala 
svetleča zlata nit, ki vaju bo povezovala z Bogom – in s srečo. 

Po: Phil Bosmans 
Resnična ljubezen ne pozna pogojev - Ljubezen je pogojna ali 
brezpogojna. Če ji dodajam pogoje, te v resnici ne ljubim. Ponujam namreč 
samo izmenjavo in ne daru. Prava ljubezen pa je in mora biti vedno 
svoboden dar. Dar moje ljubezni pomeni naslednje: s teboj želim deliti, 
karkoli imam dobrega. Nisi zmagala na tekmovanju ali se izkazala, da si 
vredna tega daru. Ne gre za vprašanje, ali si mojo ljubezen zaslužiš. Ne 
živim v utvari, da si ti ali jaz najboljši človek na svetu. Niti ne pomislim 
na to, da se med vsemi možnimi ljudmi na tem svetu ravno midva 
najbolje ujemava. Prepričan sem, da je nekje nekdo, ki bi bil »boljši 
zate ali zame«. Vse to res ni bistveno. Pomembno je, da sem se jaz 
zavestno odločil podariti tebi svoj dar ljubezni in si se ti odločila ljubiti 
mene. Samo to je zemlja, v kateri ljubezen sploh lahko raste. Skupaj 
nama bo to uspelo! Sicer pa je bistveno sporočilo brezpogojne ljubezni: 
sporočilo osvoboditve. Kdorkoli že si, vse svoje misli in čustva lahko izražaš 
s popolnim zaupanjem. Ni se ti treba bati, da ti bo ljubezen odvzeta. Zaradi 
svoje odkritosti ali poštenosti ne boš kaznovan. Za mojo ljubezen ni 
vstopnine, zanjo tudi ni potrebno plačevati najemnine ali mesečnih obrokov. 
Lahko pridejo dnevi, ko se med nama pojavijo nesoglasja in moteča čustva. 
Lahko pridejo časi, ko se bodo med nama raztezali kilometri psihične ali 
fizične razdalje. Toda dal sem ti besedo svoje predanosti. Utiril sem svoje 
življenje. Čuti se svobodno, da mi pripoveduješ o svojih negativnih in 
pozitivnih reakcijah, o svojih toplih in hladnih občutjih. Ne morem vedno 
vnaprej napovedati svojih reakcij ali ti zagotoviti svoje trdnosti ob 
tem; toda nekaj zagotovo vem in iskreno želim, da res veš tudi ti: ne 
bom te zavrgel! Zavzemam se za tvojo rast in srečo. Vedno te bom 
ljubil!                                                                   Po: J. Powell, Ljubezen ne pozna pogojev 

ROMANJE bo 14.8. na Svete gore ob Sotli. Cena prevoza in 
kosila znaša 25€. Pohitite s prijavami! 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
19.07. 
2021 

Arsenij Veliki, 
puščavnik 

07:00 
17:00 

+ v dober namen 
* v zahvalo Bogu za varstvo (Tanja) 

TOR 
20.07. 
2021 

 

Apolinarij, 
škof, mučenec 

07:00 
17:00 

+ moža Marjana Škrabarja, 8. obl.  
* po namenu (Rutar) 

SRE 
21.07. 
2021 

Lovrenc iz 
Brindisija, 
duhovnik, 

cerkveni učitelj 

 

07:00 
17:00 
 

 

+ oč. Antona Novaka, sp. mame Julijane 
* v čast Mariji Pomagaj za zdravje (Mici) 

ČET 
22.07. 
2021 

Marija 
Magdalena, 
spokornica, 

svetopis. žena 

07:00 
17:00 

+ Magdaleno Kajbič 
* v zahvalo Bogu za zdravje brata Andreja 
(Martina) 

PET 
23.07. 
2021 

Brigita 
Švedska, 
redovnica, 

sozav. Evrope 

 
07:00 
17:00 

 
+ oč. Viktorja Dolarja, obl., sp. mame Matilde 
* Ivana Brišnika 

SOB 
24.07. 
2021 

 

Krištof, 
mučenec 

07:00 
 
17:00 

+ mamo Marijo Punčoh, 9. obl., sp. oč. 
Franca 
* Antona Goričana 

 

NED 
25.07. 
2021 

 

 

17. nedelja 
med letom -  

 
ANINA 

NEDELJA 
 

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

+ žive in rajne župljane 
+ mamo Evo Marko, sp. oč. Ivana 
pri Katarini na Čreti 
+ ključarja Jožeta Matkota 
pri MB na Čreti 
+ mamo Ano Čvan ob g. in vse Šalamonove 
* Simona Zajca 
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 


