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VERE NI BREZ (KRIŽANE) LJUBEZNI 

Po besedah apostola Pavla mora 
»vera delovati po ljubezni«. O tem 
nas prepričuje tudi apostol Jakob v 
drugem berilu. »Kaj pomaga, bratje 
moji, če kdo pravi, da ima vero, del 
pa nima?« Raoul Follereau v eni 
svojih knjižic piše, kako je neki 
»neoporečen« kristjan ob koncu 
življenja prišel pred Boga in mu 
dejal: »Gospod, vse življenje sem ti 
zvesto služil. Moje roke so čiste.« 

Bog pa mu je nato rekel: »Res so čiste, vendar so tudi prazne.« Tako razsodbo 
bi utegnil slišati marsikdo med nami, ki živi svoje krščanstvo površno, 
brezosebno, iz navade. Jezusovo vprašanje učencem v današnjem evangeliju: 
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« je namenjeno slehernemu od nas. »Kaj praviš, 
kdo je Jezus Kristus?« To terja od nas oseben, enkraten in tudi obvezujoč 
odgovor, ki ga ne bomo izrekli z jezikom, temveč s svojim življenjem – hodeč po 
Jezusovi poti, nad katero se razteza senca križa. Jezus nam daje vedeti, da 
njegov odhod v trpljenje in smrt ni samo njegov, temveč tudi vseh tistih, ki 
hočejo v veri hoditi za njim. Tu dobi Jakobov nauk o veri in delih svojo dejansko 
neizpodbitnost. Vera brez trpljenja ni krščanska vera. Vera, ki hoče le rešiti in ne 
izgubiti, bo vse izgubila. Reševati sebe je sebičnost, egoizem, ki je nezdružljiv z 
vero, katere ni mogoče ločiti od ljubezni. Pater Ramon Cue v knjigi Moj 
polomljeni Kristus pripoveduje, kako je kot ljubitelj umetnosti iskal kakšno 
izjemno upodobitev Jezusa na križu. V neki prodajalni starin je odkril kip 
Križanega, ki je bil hudo poškodovan med državljansko vojno. Kupil ga je in 
sklenil, da ga dal obnoviti. Tedaj je Križani spregovoril: »Poslušaj, če že vpričo 
mojih polomljenih udov obujaš spomin na tiste, ki so v vojni uničevali moje 
podobe, kako da ti ne pride na misel toliko in toliko tistih, ki žalijo, ranijo, 
zlorabljajo in pohabljajo svoje brate v času po vojni? 8 Poglej, neizmerno 
veliko kristjanov se utaplja v pobožnosti, v svečah in cvetju nad lepimi 
Kristusi, pri tem pa pozabljajo na svoje brate, na ljudi: na grde, polomljene 
in trpeče Kristuse. S tem se ne morem strinjati.«              Po: S. Čuk, Misli srca 

LJUBEZEN NE POZNA NOBENE RELIGIJE 



25. nedelja med letom, 19.09.2021 
URA MINISTRIRA IGRA BERE 
07:00 
 

Gašper in 
Špela Orehovec 

Zala Križnik,  
Julija Granda 

Doroteja Križnik 
Valerija Jerman 

09:00 
 

Laura Ošlak 
Eva Marko 

Oratorijci Lana Učakar 
Saša Semprimožnik 

10:30 
Čreta 

Luka Pikl 
Anže Reberšek 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Mojca Nagode 

Med tednom ministrirata Gašper Orehovec in Špela Orehovec. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz POVŠNIKA, 
BLAŽIČKOVINE in ZG. JERONIMA.   
 

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 jutri, 13. septembra. Dobrodošli 
v veroučnih učilnicah! Otroci naj prinesejo prispevek 20€ za 

knjige, razsvetljavo, ogrevanje in čiščenja prostorov v mesecu 
septembru ali oktobru. 

 

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. 
 

PRI OPRAVLJANJU VERSKE DEJAVNOSTI upoštevajmo vladna 
navodila (maske, razkuževanje, varnostna razdalja,...). 



 

 

 

 
 

URNIK VEROUKA 2021/22 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
7.30 – 4.a 

Katja 

7.30 – 6. a  

Katja 

7.30 – 6.b  

Katja 

 7.30 – 4.b 

Katja 

7.30 – 8.a  

g. župnik 

7.30 – 8.b   

g. župnik 

 7.30 – 9.r  

g. župnik 
 

  14.00 – 7- r 

Katja 

  

 15.00 – 3.r 

Kristina 
15.00 – 2.r 

Kristina 
15.00 – 5.a 

Katja 

 15.00 – 5.b 

Katja 

  16.00 – 3.r 

Kristina 
  

  17.00 – 1.r 

Kristina 
 19.00 - MLADI 

Primož 

Urnik je začasen in še lahko pride do spremembe. 

Če moreš biti zvezda na nebu, bodi zvezda na nebu!  
Če ne moreš biti zvezda na nebu, bodi kres na hribu!  

Če ne moreš biti kres na hribu, bodi svetilka v hiši!  
(Josip Šimenc) 

STIČNA MLADIH 2021 - Slovenska škofovska konferenca je 16. 
junija 2021 sprejela odločitev o načinu izvedbe letošnje Stične 
mladih. Ta bo 18. septembra 2021 na eni lokaciji, in sicer kot 
običajno v cistercijanskem samostanu Stična na Dolenjskem. V 
lanskem letu je bilo srečanje zaradi zdravstvenih razmer, vezanih 
na širjenje novega koronavirusa, in z njimi povezanih zaščitnih 
ukrepov namreč izvedeno v prilagojeni obliki na 27 krajih po 
Sloveniji, letos pa se ponovno vrača na eno lokacijo – v Stično. 
Enodnevni festival katoliških mladih letošnje leto praznuje svojo 40. 
obletnico in bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja in Slovenske škofovske 
konference. Vse aktualne informacije v zvezi z izvedbo srečanja 
bodo objavljene na spletni strani Stične mladih in njenih družbenih 
omrežjih. 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
13.09. 
2021 

Janez 
Zlatousti, škof, 
cerkveni učitelj 

07:00 
17:00 

+ Ljubomirja Gosaka, osmina 
* Rozalijo Beg ob 20. obl. 

TOR 
14.09. 
2021 

 

Povišanje sv. 
Križa 

07:00 
17:00 

+ oč. Janeza Sušnika, obl. 
* oč. Frančišeka Strnišnika in mamo Marijo, 
obl. 

SRE 
15.09. 
2021 

 

Žalostna Mati 
Božja 

07:00 
 
17:00 

+ st. oč. Ivana in Antonijo Felicijan, sp. moža 
in oč. Vinkota 
+ po namenu (Rutar) 

ČET 
16.09. 
2021 

Kornelij, papež 
in Caprijan, 

škof, mučenca 

 

07:00 
17:00 

 

+ oč. Janeza Kropivška, sp. mame Angele 
* Valerijo Zupan, osmina 

PET 
17.09. 
2021 

Robert 
Bellarmino, 

škof, cerkveni 
učitelj 

07:00 
 
 
17:00 

+ mamo Faniko ob g. in rd., sp. oč. in moža 
Francija Šmita ter  v zahvalo Bogu ob 70. 
letnici življenja 
* po namenu (Rutar) 

SOB 
18.09. 
2021 

 

Jožef 
Kupertinski, 
duh., red. 

 

07:00 
17:00 

 

+ Simona Zajca 
* Gabrijelo Rovan 

NED 
19.09. 
2021 

 

 
Katehetska 

nedelja  

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

+ žive in rajne župljane 
+ moža Ivana Završnika in vse Završnikove 
iz Prekope 
pri MB na Čreti 
+ starše Antona in Jero ter vse Krepletove 
* Antonijo Kokovnik, osmina, sp. Alojza 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

Danes pogosto pozabljamo na besedo »hvala«.  
Kristjan, ki se ne zna zahvaliti, je pozabil na Božji jezik. (papež Frančišek) 

 

»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 


