
 OZNANILO                        
Sv. Mihael – Vransko 24.10.2021 Številka 43 Leto: XXII 

 

 

Mr 10,46–52 

»ZAUPAJ, VSTANI, KLIČE TE!« 

Ko se je pri mestu Jeriha slepi berač 
Bartimaj srečal z Jezusom, je iz 
njegovega srca privrela prošnja: »Jezus, 
Davidov sin, usmili se me!« Ker se mu je 
zdelo, da je pri preroku iz Nazareta 
naletel na gluha ušesa, je krik po pomoči 
ponovil še glasneje. »Prenekateri so ga 
svarili, naj utihne,« poroča evangelist 
Marko. Ko pa je Jezus velel, naj ubožca 
pokličejo, so vsi rekli: »Zaupaj, vstani, 
kliče te!« Pater Albin Škrinjar ob tem 
Jezusovem »preobratu« v odnosu do 
slepega Bartimaja svetuje: »Če v molitvi 
vztrajamo, nas bo končno Bog še mileje 

pogledal in nas z lepšo besedo, večjim dejanjem potolažil. Ko se 
zdi, da nas ne sliši, vendarle neopaženo sledi našim klicem in je 
vesel, če naše zaupanje ne upada, ampak raste. Kdo ne bi vstal, ko 
ga kliče Jezus k sebi, potem ko je slišal njegove srčne klice na 
pomoč? Pred ljudi stopamo večkrat s strahom v srcu – ne vemo, kaj 
bodo rekli na našo prošnjo. Pred Jezusom je edino pravilno imeti 
zaupanje.« Tisti, ki imajo zdrave telesne oči, si ne morejo 
predstavljati, kaj čutijo ljudje, ki so za ta dragoceni dar 
prikrajšani. Za izpolnjevanje našega krščanskega poklica pa je še 
veliko bolj dragoceno zdravje duhovnih oči, to je odprtost za Boga in 
bližnjega. Kadar sledeč hrepenenju svojega srca, ustvarjenega po 
Božji podobi, začutimo željo, da bi ozdraveli od duhovne slepote, se 
lahko zanesemo na notranji glas, ki nas nagovarja: »Zaupaj, vstani, 
kliče te!« Če so naše duhovne oči velikokrat bolne, naj bodo za 
Božji glas odprta vsaj naša ušesa! 

Po: S. Čuk, Misli srca 



31. nedelja med letom, 31.10.2021 
URA MINISTRIRA IGRA BERE 
07:00 
 

Miha Završnik 
Rudi Reberšek 

Anja in Tina 
Maček, lp 

Valerija in  
Primož Jerman 

09:00 
 

Sara Brvar 
Julija Nedeljko 

Frančka L. Čvan, 
zbor sv. Cecilije 

Polona Semprimožnik 
Dragica Ropas 

10:30 
STOPNIK 

Tom Zore 
Gašper Orehovec 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Peter Felicijan 

Med tednom ministrirata Rudi Reberšek in Miha Završnik. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz OSREDKA in 
ZAJASOVNIKA. 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA OKTOBER: 
Molimo, da bi bil vsak krščenec vključen v evangelizacijo in 
razpoložljiv za misijone, s tem da pričuje z življenjem, ki ga 
prežema vonj po evangeliju. 
 

MLADINSKI VERSKI VEČERI so vsak petek ob 19. uri. Mladi 
kristjani, lepo vabljeni.                                                     župnik 
 

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! 

 

OTROCI - VEROUK: Otroci naj prinesejo prispevek 20€ 
za knjige, razsvetljavo, ogrevanje in čiščenja prostorov v 
mesecu septembru ali oktobru. STARŠI, 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. 
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. Vsi navzoči naj upoštevajo 
pogoj PCT. Drugače vstop na lastno odgovornost.  



 
 

 

 
 

 

Naj bo današnja nedelja obogatena z molitvijo 
za nas, naše najbližje, za znance in prijatelje, 
posebej pa še za brate in sestre v daljnih 
deželah, ki Jezusa še ne poznajo. Prosimo ga 
za misijonarje in nove misijonske poklice. 
Dodajmo pa še prošnjo za to, da bi še mi kaj 
storili za misijone, da bomo tudi mi pripomogli k 
širjenju Jezusovega evangelija, k čemur smo 
poklicani že po svetem krstu.  
 

Razumem te, moj Jezus. 
Pogledal si iz vekov veke in 
videl množice neštete brez 
krsta, Cerkve, brez Boga. A 
kri je tvoja tekla iz stotero 
ran, od neizmernosti muk 
obdan, umiral si za vse ljudi. 
 

Zdaj vem: ti hočeš, da te vsi 
spoznajo, in tisti, ki te že imajo,  
te nesti morajo drugam – v 
dežele daljne, nepoznane 2 
Za vse ljudi, za vse ljudi, je 
tekla tvoja kri. 

Tvoj klic, trpeči »Žejen sem!« 
do dna srca mi sega B 
Gospod, če meni dal si piti,  
da tvojo Božjo luč 
spoznavam in v žaru tvoje 
sreče plavam, ne bom li 
toliko plemenita, da bom 
delila srečo svojo in jo 
trosila med ljudi, v katerih 
Božje sreče ni? B.  

Te hočem, hočem, moj 
Gospod. 
 
         Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B 

 

 

Francoski duhovni pisatelj Ernest Hello je izpovedal: »Berač 
sem, berač neskončnega.« Ko gre za Božje darove, moramo vsi 
postati kot berači – ljudje, ki se zavedajo, da sami nič ne 
premorejo, in jih zato ni  prav nič sram ponižno prositi. 
Življenjska izkušnja, ki jo potrjuje tudi Božja beseda v Svetem 
pismu, pove, da so Bogu in tudi nam všeč tisti ljudje, ki se zavedajo 
svojih meja, ki se nimajo za popolne in nepogrešljive. Človek s 
takim razpoloženjem duha bo vedno odprt za klic Božje ljubezni in 
mu bo z zaupanjem prisluhnil.                                              Po: S. Čuk 

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

SEJA ŽPS bo v četrtek, 28.10. ob 19. uri v župnijski cerkvi. Vsi člani 
lepo vabljeni. 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
25.10. 
2021 

Krizant in 
Darija 

(Darinka), 
mučenka 

 
07:00 
17:00 

 
+ mamo Kati Drobež, obl., sp. oč. Viktorja 
* Gabrijelo Rovan 

TOR 
26.10. 
2021 

 

Lucijan in 
Marcijan, 
mučenca 

07:00 
17:00 

+ Simona Zajca 
* Marijo Labuhar, osmina 

SRE 
27.10. 
2021 

Sabina 
Avilska, 

mučenka 

07:00 
17:00 

+ Milana Lebeničnika ml. 
* po namenu (Rutar) 

ČET 
28.10. 
2021 

Simon in Juda 
Tadej, 

apostola 

07:00 
17:00 

+ Antonijo Kokovnik 
* po namenu (Rutar) 

PET 
29.10. 
2021 

Mihael Rua, 
duhovnik, 
redovnik 

07:00 
 
17:00 

+ Hermino Brišnik ob g. in rd., sp. Marije in 
Adalberta 

* Rajkota Vrbovška 

SOB 
30.10. 
2021 

 

Marcel, 
mučenec 

07:00 
 
17:00 

+ oč. Martina Polanca, obl., sp. Mihaele in 
vseh Polančevih in Šalamonovih 
* moža Antona Bistana ml. iz Kranja 

 

NED 
31.10. 
2021 

 

 

31. nedelja 
med letom -  

 

ŽEGNANJSKA 
 

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

+ žive in rajne župljane 
+ mamo Evo Marko ob rd. 
Šimnova nedelja v Stopniku 
+ žive in rajne Brdnikove 
* Valerijo Zupan 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

Prosimo našo Gospo, naj nam pomaga ohraniti naša srca čista, da bomo 
mogli ljubiti Kristusa, njenega Sina, z nežno ljubeznijo. 

 (sv. Terezija iz Kalkute) 
 

»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 


