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ZADNJA URA
Ena bo zadnja! Ura mojega, tvojega,
slehernega življenja. K temu razmišljanju nas
želi spodbuditi Božja beseda teh zadnjih nedelj
cerkvenega leta, ko govori o koncu sveta in o
sodbi. Stari Rimljani so imeli modro navodilo:
»Kar delaš, delaj modro in misli na konec!« Za
vse bomo nekoč dajali odgovor, nas
prepričuje Jezus, vendar mi živimo preveč
površno in si tega ne jemljemo k srcu. Da bo
ta odgovor za nas lažji, se skušajmo vsak
večer, ob koncu dneva, postaviti na zatožno
klop. Tožnik bo naša vest, Božji glas v nas,
mi pa bomo pred njo zagovarjali svoja
dejanja. V mislih imam izpraševanje vesti, ki
naj bi bilo zadnje opravilo krščanskega
človeka, preden leže k počitku. Vsak dan je
lep košček našega življenja. Ne vemo, kdaj
nastopi za nas zadnji dan. Gospod pride kot tat, opozarja Jezus. Ne veste ne
dneva ne ure. Bodite pripravljeni! Božja beseda iz Stare zaveze nas poučuje:
»Misli na poslednje reči in vekomaj ne boš grešil!« Smo sredi meseca
novembra, ki je posvečen misli na naše drage pokojne. V začetku meseca smo
okrasili njihove grobove s cvetjem in na njih prižgali sveče; kot kristjani smo tudi
kaj zmolili, saj molitev koristi več kot rože, sveče in lepi nagrobniki. Romati na
grobove je koristno za nas same, saj nam ti zadnji domovi dajo vedeti, da naša
pot neizogibno pelje proti grobu, ki pa je le vmesna postaja – čakalnica za
vstajenje. V življenju se velikokrat obnašamo zelo nespametno in včasih
kar smešno. Toliko nam je do tega, da bi nekaj veljali pred ljudmi: delamo
se dobre, poštene, čeprav nam naša vest govori drugače. Vzemimo si vsak
dan nekaj trenutkov v zbranosti in prisluhnimo temu glasu v sebi. Vprašajmo se,
kaj bi hotel iz mene narediti Bog s svojo milostjo in kaj smo iz sebe naredili mi.
Moja vest je moje notranje oko. »Če tvoje oko temno, kolika bo tema!« pravi
Jezus. In vemo, koliko teme je v ljudeh, ker slepijo sami sebe in nočejo poslušati
Božjega glasu v sebi.Vsekakor se je vredno ravnati tudi po reku: »Vsak je svoje
večne sreče ali nesreče kovač!«
Po: S. Čuk, Misli srca
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MINISTRIRA

POJEJO

BERE

Bine Filač
Amadeja Juhart, Tanja Lebeničnik
Elija Jerman
zbor sv. Rafaela Doroteja Križnik
Dragica Ropas
09:00 David Brezovnik Elija Jerman,
Matevž Košica ljudsko petje
Jani Lencl
Frančka L. Čvan, Erika Orehovec
10:30 Luka Pikl
Čreta
Anže Reberšek zbor sv. Cecilije
Med tednom ministrirata Elija Jerman in Bine Filač.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz LOČICE.

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA NOVEMBER:
Molimo za ljudi, ki trpijo zaradi depresije ali izgorelosti, da bi
povsod našli podporo in luč, ki bi jih odprla v življenje.
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!
V mesecu novembru nas cerkev vabi k molitvi za rajne. Radi se
udeležujmo sv. maš, tudi ob delavnikih, radi se zberimo v družini,
prižgimo svečo in molimo za rajne starše, krstne in birmske botre,
sorodnike, prijatelje, naše dobrotnike, dušne pastirje ter vse verne
duše v vicah.
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.
Vsi navzoči naj upoštevajo pogoj PCT. Drugače vstop na
lastno odgovornost.
PRI OPRAVLJANJU VERSKE DEJAVNOSTI upoštevajmo vladna
navodila (maske, razkuževanje, varnostna razdalja, pogoj PCT,...).
Molitve za rajne lahko skozi ves mesec november naročite v
župnijski pisarni. Vsako nedeljo se jih bomo spominjali pri sv. maši.
Tisti dan, ko ne boste več goreli iz ljubezni, bodo mnogi od mraza umrli.(F. Mauriac)
+++
Kar pride brez nuje in obveznosti, odpira srce, ga napolnjuje z veseljem in odkrije
v njem odrešujoče čustvo: hvala ti. (Romano Guardini)

TEDEN ZAPOROV - 14.- 20. NOVEMBER 2021
Vrnitev upanja po
dolgem obdobju
brezupa. Molitvena
tradicija ob odlomkih iz
Svetega pisma nam
pomaga prepotovati iz
temin bolečine, trpljenja,
strahu ali bridkosti do
kraja, kamor lahko posije
svetloba. Morda ta na
začetku sije le skozi
ozko špranjo, vendar
sčasoma prinaša zoro
upanja in občutenja
Božje obljube, da smo
ljubljeni in da ne bomo
nikoli zapuščeni, nikoli
sami. Ne glede na to,
kako zmedeno ali težko
življenje postane, ni Bog
nikoli oddaljen in
hrepeni, da bi ga spustili
k sebi.
Vabimo vas, da vsak
dan v tednu zaporov
skupaj
molimo
ob
zapisanih molitvah, ki
so jih pripravili različni
ljudje, ki jih srečamo v kazenskem procesu: zaporniški duhovnik, zaprta
oseba, pravosodni policist, oškodovana oseba, oseba po prestani zaporni
kazni, družinski član in predstavnik skupnosti, ki vsak na svoj način vzklika
k Bogu, prosi za pomoč, se v veri odziva in se Bogu zahvaljuje za
neskončno ljubezen, milost in usmiljenje. Vsaka njihova molitev je
navezana na odlomek iz Svetega pisma. Skupaj stopajmo skozi ta teden
molitve in rastimo v našem skupnem razumevanju vrednosti, ki jo Bog
polaga v vsakega izmed njegovih otrok, da bi se tako kot vrane vzpenjali,
končno svobodni, polni zaupanja v njegovo preskrbo in ljubezen do nas.

Kakor nimamo pravice uporabljati bogastva, ne da bi ga ustvarjali, tako tudi
nimamo pravice uživati sreče, ne da bi jo dajali. (George Bernard Shaw)

DAN GODUJE

MAŠA

PON Albert Veliki, 07:00
15.11. škof, cerkveni
17:00
učitelj
2021
07:00
Marjeta
TOR
16.11. Škotska,
17:00
kraljica
2021
Elizabeta 07:00
SRE
17.11. Ogrska, 17:00
redovnica
2021
Posvetitev 07:00
ČET
18.11. bazilik sv. 17:00
2021 Petra in Pavla
07:00
Matilda,
PET
19.11. redovnica,
mistikinja 17:00
2021
07:00
SOB
Edmund,
20.11.
kralj
17:00
2021
07:00
NED
21.11. KRISTUS, 09:00
2021
KRALJ

+ moža in oč. Ivana Medveška, sp. mame
Leopoldine ob g.
* po namenu (Rutar)
+ Brankota Paula ob g. in rd., sp. vseh
Paulovih in Zebčevih
* Ljubota Gosaka
+ moža Antona in sina Romana Pirnat
* po namenu (Rutar)
+ mamo Ano Brezovnik, obl., sp. oč. Ivana
* po namenu (Rutar)

+ mamo Dragico Florjan, sp. strica Jožeta
Tomana in vseh Florjanovih
* Rajkota Vrbovška
+ oč. Janeza Piklja, sp. mame Ane in vseh
Grlčevih
* Vilkota Vrhovnika
+ žive in rajne župljane
+ mamo Minko Stifter ob g. in vse Šitnikove
rajne
10:30 Katarinina nedelja na Čreti
VESOLJSTVA
+ ključarja Karla Jožeta Matkota
17:00 * Slavkota Padežnika
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma«

Vsak človek je luč, eden večja, drugi manjša. Kraji dobivajo štiri vrste svetlobe:
sončno, lunino, zvezdno in človeško. Glavni sta dve: sončna in človeška. Če ju
zmanjka, umreš. (Pavle Zidar)
»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: 031/387001, zupnijavransko@gmail.com NAŠ DOM: 03/703-42-20, 040/451-733,
ŽUPNIJSKA KARITAS: 051/451-757, KATJA PEČOVNIK HADŽIČ: 031/227694, 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

