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Jn 6,1–15 

»LAČNE JE NAPOLNIL Z 
DOBROTAMI« 

 

Še preden Jezus prične javno 
delovati, se pojavi situacija, povezana 
z lakoto. V puščavi mu namreč 
skušnjavec reče: »Če si Božji Sin, 
reci, naj ti kamni postanejo kruh."« 
Jezus mu je odgovoril z znamenitim 
stavkom: »Človek naj ne živi samo od 
kruha, ampak od vsake besede, ki 
prihaja iz Božji ust.« 

V današnjem evangeliju pa se ponovno pojavi »zagata z lakoto«. Evangelisti 
pripoveduje, kako je Jezus nasitil množico, ki ga je poslušala. Morda smo se 
začudili, zakaj je bil tako v skrbeh za telesno lakoto ljudi. V tistem Jezusovem 
odgovoru skušnjavcu moramo biti pozorni na besedico »samo«. Jezus, ki je 
dobro poznal človeško naravo, sploh ni trdil, da človeku kruh (vsakdanja hrana), 
ni potreben; dejal je le, da je človeku hrana za telo premalo. Človek je telo in 
duh. Po telesu pripada zemlji in po njem je podoben drugim živim bitjem, 
po duhu pa je državljan nebes, podoben Bogu. V tem življenju je telo 
orodje duše, zato moramo skrbeti zanj. Če si lačen, misliš samo na hrano 
in težko na kaj »višjega«. Za večino ljudi to drži, izjeme so duhovni junaki 
– svetniki. Zanje je značilno, da so pozorni in čuteči za drobne potrebe 
soljudi. Eden takih je bil recimo Karel Boromejski, ki je nekoč vodil milansko 
škofijo. V njegovem času je tam divjala kuga in škof Karel je osebno stregel 
bolnikom: čistil je njihove kužne rane in jim dajal jesti in piti. Mnogi so se v »teh 
časih s covid-virusom«, podobno žrtvovali in z neizmerno ljubeznijo in 
predanostjo stregli bolnikom. Iz osebne izkušnje tega dela je Karel povedal: »Če 
hočeš komu pripovedovati o Kristusu, ga moraš prej sedemkrat nahraniti.« 
Človeka nahraniti pa pomeni izkazati mu najbolj osnovno dobroto. To pove več 
kot množica lepih besed. Dobrota, ki prihaja od srca, gre naravnost k srcu. 
Dobrota je žarek tiste ljubezni, ki prihaja od Boga. Pomenljivo je, da je za 
podobo svoje ljubezni do konca Jezus izbral prav kruh – hostijo. Za človeka, ki 
je zares dober, rečemo, da je »dober kot kruh«. Dobrota odpira oči srca in duše 
za Boga; po delih dobrote smo vsi Božji glasniki.                Po: S. Čuk, Misli srca 



18. nedelja med letom, 01.08.2021 
URA MINISTRIRA IGRA BERE 
07:00 
 

Eva Marko 
Laura Ošlak 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Valerija in  
Primož Jerman 

09:00 
 

Elija Jerman 
Bine Filač 

Kristina Reberšek, 
ljudsko petje 

Vesna in 
Blaž Šmarc 

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

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA AVGUST: Molimo za 
Cerkev, da bi od Sv. Duha prejela milost in moč za preobrazbo v 
luči evangelija. 
 

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. 

 

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



 

 
 

 

Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja 
dela, tvoji zvesti te bodo slavili. 
(Ps 145,10) 
 

»Gospod, pomagaj mi, da dosežem 
to in to; podari mi tisto; daj, da se mi 
ne zgodi tista stvar; obvaruj me tega 
in tega :« Naša molitev je skoraj 

vedno prošnja. To ni nič slabega, ker je Jezus vedno spodbujal, naj 
prosimo, in ker pri tem, ko prosimo Boga, dojamemo, kako se 
moramo obnašati mi sami. Naša molitev je pogosto prošnja za 
odpuščanje. Zelo dobro! Saj če pred Bogom priznamo, da smo 
grešniki, nas to prenavlja in rešuje. Naša molitev je, čeprav ne tako 
pogosto, kakor bi morala biti, tudi zahvala za vse, kar nam je Bog 
dal in nam daje. Odlično! Hvaležnost prečiščuje duha. 
Na naših ustnicah je zelo redko slavilna molitev. To pa je znamenje 
vere, ki je nezrela, sebična, tradicionalna, z mnogimi ustaljenimi 
pravili in s premalo prepričanji. Hvala, slavljenje ne pričakuje 
nobenega povračila. Privre iz srca, ne ker bi radi ali smo kaj dobili, 
temveč zaradi lepote in veličine drugega. Ne zaradi tega, kar drugi 
dela, temveč zaradi tega, kar je. Slavljenje je molitev 
»zaljubljenega«, tistega, ki se zna zamakniti pred nečim, kar je 
lepo, pristno, dobro, tudi če ni vmes denarnice.  Slavilna molitev je 
najvišja oblika vere! Moj Bog, daj mi te vere. 

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

+++ 

Ne vemo, kdo smo in kaj pomeni živeti, če ne znamo biti hvaležni za svoje 
življenje.  (Thomas Merton) 

VABILO 
Vabljeni na ŠENTOŠČEVO 
SLAVJE MARIJE SNEŽNE NA 
SVETINI, v soboto, 31. julija ob 
19.30 uri (sveta maša in procesija 
z lučkami) in nedeljo, 1. avgusta 
ob 9. uri  - Romanje na Svetino je 
bilo v preteklosti eno najstarejših 
romanj k MATERI BOŽJI MARIJI.  

 

V nedeljo bomo namenili svoj dar za odplačevanje posojila. 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
26.07. 
2021 

Joahim in Ana, 
starši Device 

Marije 

07:00 
 
17:00 

+ st. starše Ano in Jakoba Brišnik ob 130. 
obl., rd. in g. 
* Ano Padežnik ob g. in rd., Slavkota st. in 
Slavkota ml. 

TOR 
27.07. 
2021 

Gorazd, 
Kliment in 

drugi učenci 
Cirila in 
Metoda 

 
07:00 
17:00 

 
+ starše Škrabar ter brata in sestro 
*  Leopolda Felicijana, obl., sp. mame Pepce 
in vseh Grabnarjevih z Ločice 

SRE 
28.07. 
2021 

 

Viktor (Zmago) 
I., papež 

 

07:00 
17:00 

 

+ Viko Kumer ob g. 
* Franca Pečovnika 

ČET 
29.07. 
2021 

Marta, 
Lazarjeva 

sestra 

07:00 
 
17:00 

+ mamo Marijo Košica, 14. obl., sp. oč. 
Valentina 
* po namenu (Rutar) 

PET 
30.07. 
2021 

Peter Krizolog, 
škof, cerkveni 

učitelj 

07:00 
17:00 

+ v čast sv. Krištofu za srečno vožnjo 
* starše Pavlo in Jankota Šporin, obl. 

SOB 
31.07. 
2021 

Ignacij Lojolski, 
duhovnik, 

ustanovitelj 
jezuitov 

07:00 
 
17:00 

+ mamo Ano Semprimožnik, sp. moža 
Jožeta in sestre Marinke 
* Olgo Juteršek (Kristina) 

 

NED 
01.08. 
2021 

 

 
 

18. nedelja 
med letom  

 

07:00 
09:00 
 
17:00 

+ žive in rajne župljane 
+ Frančiško in Ivana Reberšek, sp. vseh 
Boltetovih 
* vse Verbanove - starše, brate in sestro 
Berto 
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 


