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Mr 7,31-37 

»ODPRI SE!« 

 

Ozdravljenje 
gluhonemega 

potrjuje 
napoved preroka 

Izaija, ki v prvem 
berilu pravi: »Bog sam pride in vas 

reši. Tedaj spregledajo slepim oči in gluhim se odpro ušesa.«  
Hans Urs von Balthasar, eden največji teologov našega časa, ob tem 
razmišlja: »Ne gre samo za ozdravljenje telesne hibe, ampak za prispodobo 
za izraelsko ljudstvo, ki dejansko predstavlja celotno človeštvo, ki je naglušno 
za Božjo besedo.« Ko je Jezus kot popotni učitelj rojakom govoril o 
skrivnostih Božjega kraljestva, je svoje govore pogosto končal z besedami: 
»Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!« »Gospod, odpri nam srce, da 
bomo pazili na besede tvojega Sina!« se glasi eden od bogoslužnih spevov 
pred evangelijem. Naša srca morajo biti zorana zemlja, pripravljena 
sprejeti seme milosti, ki ga seje Bog. Če so trda kot kamnita tla, je vsaka 
setev brez pomena.  
»Odprite vrata Kristusu!« je zaklical sveti papež Janez Pavel II., ko je leta 
1978 nastopil službo prvega pastirja in učitelja Cerkve. Ta klic pomeni: 
Odprite se sočloveku! Odprite se Božji modrosti! Ljudje se preradi 
zapiramo v ozke kroge svojih družin, sorodnikov, prijateljev, enako 
mislečih, tistih, ki so nam enaki na družbeni lestvici.  
Apostol Jakob nas  v berilu opozarja na nevarnosti takšnega zapiranja, ki je 
zastrupljalo celo prvo krščansko skupnost. Apostolska dela poročajo, da so 
bili njeni člani enega duha in srca in da med njimi ni bilo reveža. Pa vendar ni 
bilo vse tako lepo in tudi ni v nobenem današnjem občestvu. 
»Odpri svoje srce!« nas vabi Bog vsako jutro, ko odpremo oči. Bog se nam 
prvi odpira in želi, da bi se tudi mi ljubeče odprli drug drugemu. Treba je znati 
pozorno prisluhniti ljudem, ki z njimi živimo ali se z njimi srečujemo, 
potem pa izreči pravo besedo.  

Po: S. Čuk, Misli srca 



 
 

 

 
 

Vsaka beseda naj bo blagoslov, ki zida, nobena pa prekletstvo, ki podira. 
(Franc Sodja) 

24. nedelja med letom, 12.09.2021 
URA MINISTRIRA IGRA BERE 
07:00 
 

Laura Ošlak 
Eva Marko 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Peter Felicijan 
Zdenka Verdel 

09:00 
 

Jani Orehovec 
Lučka Filač 

Kristina Reberšek, 
ljudsko petje 

Jani Lencl 
Darko Kramar 

Med tednom ministrirata Eva Marko in Laura Ošlak. 
Cerkev v soboto krasijo družine iz KLAKUČOVCA in KLANC.   
 

Marijino rojstvo, mali šmaren - PRAZNIK, 8.9.2021 
07:00 
 

Laura Ošlak 
Eva Marko 

Elija Jerman, 
ljudsko petje 

Vikica Ropas 
Tanja Lebeničnik 

10:00 
STOPNIK 

Niko Čvan Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Mira Farčnik Zore 

 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA SEPTEMBER: 
Molimo za pogum, da bi vse naše izbire vodile v preprost in okolju 
prijazen način življenja in da bi se veselili mladih, ki se tako 
odločno zavzemajo zanj. 
 

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! 

 

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

k nedeljskemu bogoslužju!  
 

OTROCI - VEROUK se prične v ponedeljek, 13. septembra. 
Dobrodošli v veroučnih učilnicah! 

 

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. 
Prav je tudi, da nam pojejo pevci iz domače župnije, ne pa da 
prihajajo od nevem od kod. Če so naši cerkveni pevci primerni 
za domače bogoslužje, bodo tudi za pogrebe naših rajnih. 
Tudi nagrada je precej nižja od tujih. 



PO POČITNICAH 

Sonce počitniških dni zahaja.  
Na gladini prvih septembrskih 
večerov le še medlo trepeta 
njegova mehka svetloba.  
Že prvo jutro navadnega dne bo 
postavilo toplino obnovljenih 
odnosov na včerajšnjo 
preizkušnjo. 
Takrat lahko sežemo v zaklad 
spominov, lepih doživetij tega 
poletja, in z njim oblečemo srce, 
da se ne bo prehladilo v mrzlem 
vetru skrbi in težav. Kajti z 
obžalovanjem lahko zremo za 
vsem lepim, kar odnaša s seboj 

neustavljivi čas. Lahko pa prižgemo svetilko dobrih sklepov, da 
bomo vse svoje navadne dni prepletli s smislom zopet najdene 
ljubezni.                             Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe 

 

 

MARIJA 
Marija je kot cvet 
skromne vijolice; cvet  
ponižnosti, ki daje vsaki 
drugi kreposti milino in 
dostojanstvo in jo v 
Marijinem življenju 
uzremo v najlepšem 
sijaju. Marija, izvoljenka Gospoda nebes in zemlje, je živela tako tiho 
in sama zase, da je svet sploh ni poznal. Marija, plemeniti brst 
kraljevega rodu, je bila tako daleč od vsakega ponosa, od vsake 
ošabnosti, da je revnemu, a bogaboječemu tesarju dala svojo roko. In 
ko jo je nebeški sel poveličeval kot blagoslovljeno med ženami, 
najsrečnejšo njenega rodu, je vsa ponižna in skromna rekla: »Glej, 
dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi«. Kakšna 
ponižnost blagoslovljene med ženami! Zato pa se je Gospod tudi ozrl 
na nizkost svoje dekle. Zdaj jo slavijo vsi rodovi.  

bl. Anton Martin Slomšek 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
06.09. 
2021 

Zaharija, 
prerok 

07:00 
 
17:00 

+ oč. Ludvika in Frančiško Zore ter vse žive 
in rajne Mrkove 
* oč. Vilija Maloprava, 30. obl. 

TOR 
07.09. 
2021 

Marko 
Križevčan, 
mučenec 

07:00 
 
17:00 

+ starše Ludvika in Ljudmilo Štancer, sp. 
vseh Kotarjevih 
* po namenu (Rutar) 

SRE 
08.09. 
2021 

Marijino 
rojstvo - mali 

šmaren 
PRAZNIK 

07:00 
10:00 
 
17:00 

+ v čast MB za zdravje (Učakar) 
STOPNIK 
+ starše Katarino in Alojza Kokovnik 
* Marijo Rebolj 

ČET 
09.09. 
2021 

Peter Klaver, 
jezuit, 

misijonar 

07:00 
17:00 

+ v dober namen 
* Jožeta Matkota 

PET 
10.09. 
2021 

Nikolaj 
Tolentinski, 
spokornik 

07:00 
17:00 

+ Olgo Banovič, osmina 
* Stankota Drolca, osmina 

SOB 
11.09. 
2021 

 

Prot in Hijacint, 
mučenca 

07:00 
17:00 

+ Milana Lebeničnika, obl. 
* br. Milana Pušnika, obl. in vse Pušnikove 
rajne 

NED 
12.09. 
2021 

 

 

24. nedelja 
med letom  

07:00 
09:00 
17:00 

+ žive in rajne župljane 
+ Francija Orehovca ob 60. rd. 
* Frančiško Poznič, sp. mame Fanike 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

+++ 

Toliko boš napredoval, kolikor strožji boš do samega sebe.  (Tomaž Kempčan) 
 

+++   +++ 

V temnih nočeh smo hvaležni za luno. Če jo vidimo lesketati, vemo, da mora biti 
tudi sonce. (Fulton Sheen) 

 

»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 


