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Jn 18,33–37 

KRALJ, KI DELI OBLAST Z NAMI 

Kristus ima do nas podobno razmerje, kot 
vlada med dvema človekoma, ki sta 
pripravljena svoji življenji za vedno povezati v 
zakonski skupnosti. »Kar je moje, je tvoje,« 
pravi on in ona mu enako odgovarja. Pa tudi 
najbolj idealna zakonska skupnost ne dosega 
tolikšne edinosti, kot je tista, ki zavlada med 
Kristusom in nami, če se mu povsem odpremo. 
»Po posvečujoči milosti smo čistokrvni 
kraljevski rod,« piše p. Albin Škrinjar. »Kristus  
Kralj že sedaj v nas kraljuje, v nas zmaguje, 
nas visoka dviga in nas dela silno bogate. 
»Jezus s svojim naukom in s svojim življenjem 
vse postavlja na glavo: kar je v človeških očeh 
veliko, je v Božjih neznatno, kar bi po človeških 
merilih zmagovalo, dejansko izgublja. Pred 

sodnikom Pilatom stoji Jezus kot nemočen obtoženec, ki ga čaka sramotna smrt 
na križu, dejansko pa gre naproti dokončni zmagi – zmagi resnice, Božje resnice 
o svetu in o človeku. »Res je, kralj sem,« reče Pilatu, »ker sem zato prišel na 
svet, da pričujem za resnico.« Pilat v svoji duhovni slepoti sprašuje: »Kaj je 
resnica?« Jezus mu ne odgovarja z besedami, temveč bo vsem odgovoril z 
najvišjim dejanjem ljubezni – darovanjem svojega življenja. Veliki teolog Hans 
Urs von Balthasar pravi: »Resnica je Očetova ljubezen do sveta, ki jo Sin 
predstavlja v svojem življenju, smrti in vstajenju. Križ je dokaz za resnico, da 
Oče tako zelo ljubi svoje stvarstvo, da je vse to dopustil.« 
Svoje pričevanje pred Pilatom je Jezus sklenil z besedami: »Kdor je iz resnice, 
posluša moj glas.« Kaj pomeni biti iz resnice? P. Albin Škrinjar v svoji knjigi 
Poznaš Kristusa? odgovarja: »To pomeni biti tako razpoložen, da se resnice 
oklenem 7 Verska resnica in vsaka resnica, ki nas uči, kako je treba živeti, 
zahteva od človeka žrtev. Mnogi se boje žrtev, zato beže od resnice. Pred 
resnico, ki jim ni ljuba, ljudje radi zaprejo oči. Ljudje tega sveta večkrat zamižijo 
pred sleherno resnico.« 
Če hočemo »sovladati« s Kristusom, mora biti naše srce odprto njegovi resnici 
in njegovi luči.                                                                  Po: S. Čuk, Misli srca 



1. adventna nedelja - nedelja Karitas, 28.11.2021 
URA MINISTRIRA POJEJO BERE 
07:00 
 

Eva Marko 
Laura Ošlak 

Kristina Reberšek, 
ljudsko petje 

Tanja Lebeničnik 
Primož Jerman 

10:00 
 

Bine Filač 
Elija Jerman 

Frančka L. Čvan, 
zbor sv. Cecilije 

Lana Učakar 
Matej Dolar 

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

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. 
 

TEDEN KARITAS  - od 22. do 28. novembra 2021 
V letošnjem Tednu Karitas 2021 nas bo nagovarjalo geslo: 

»SRCE, ki sprejema«, 
ki je še posebej primerno za današnji čas. 

Nadškof msgr. Alojzij Cvikl je ob tem povedal: »Naj nam bo ta 
teden vsem v spodbudo, da bodo naša srca postajala vedno bolj 
sposobna sprejemati druge v odprtosti Sv. Duhu! Če moje srce 
bližnjega sprejema, me hkrati tudi spodbuja, da se odpravim k 

njemu in iščem pot do njegovega srca. In potem, ko sem ga 
slišal in v srcu doumel njegove težave, pač nisem več daleč od 
spoznanja na kak način mu bom mogel biti v oporo in pomoč. 

Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga 
sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo počutil 

sprejetega, razumljenega in spoštovanega...« 
Za vse nas je vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu. 
 

VABILO - ADVENTNI VENCI 
Prostovoljci župnijske Karitas Vransko bomo tudi letos izdelovali 
adventne venčke.Vse, ki bi si želeli adventni venec, prosimo da 
pokličete na mobitel 031 227 694 - Katja. 
Adventni venčki bodo na razpolago v petek po 16. uri (oz. 
dogovoru). Vsak vaš dar bo namenjen za posameznike in družine 
našem okolju, ki potrebujejo našo pomoč. Hvala vam za 
sodelovanje in pomoč!         Sodelavci Župnijske Karitas Vransko 

 

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,...). 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
22.11. 
2021 

Cecilija (Cilka), 
devica, 

mučenka 

07:00 
17:00 

+ Antonijo Kokovnik 
* v dober namen (Kosovi) 

TOR 
23.11. 
2021 

 

Klemen I., 
papež, 

mučenec 

07:00 
 
17:00 

+ teto Nežko in Kati Učakar ter vse 
Učakarjeve 
* Antona Goričana 

SRE 
24.11. 
2021 

Andrej Dung-
Lac, duhovnik 
in drugi vietn. 

mučenci 

07:00 
 
17:00 

+ moža in oč., dedija Antona Maček, sp. 
starše Apolonije in Antona 
* po namenu (Rutar) 

ČET 
25.11. 
2021 

Katarina 
Aleksandrij-
ska, devica, 

mučenka 

07:00 
 
17:00 

+ mamo Kati Drobež ob g. in rd., sp. oč. 
Viktorja 
* po namenu (Rutar) 

PET 
26.11. 
2021 

Leonard 
Portomavriški, 

redovnik, 
misijonar 

07:00 
 
17:00 

+ oč. Stankota Kajbiča ob g. in rd., sp. 
mame Magdalene 

* po namenu (Rutar) 

SOB 
27.11. 
2021 

 

Modest in 
Virgil, škofa, 

apostola 
Karantanije 

07:00 
17:00 

+ moža Jožefa Ropas obl., sp. sina Milana 
* Jožeta Žnidaršiča 

NED 
28.11. 
2021 

 

1. adventna 
nedelja -  

 

nedelja 
Karitas 

07:00 
10:00 
17:00 

+ žive in rajne župljane 
+ Julijano Goropevšek 
* po namenu (Rutar) 

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 
 

Biti svetnik pomeni biti to, kar sem. Zato je vprašanje svetosti dejansko vprašanje, 
kako ugotoviti, kdo sem – in odkriti svoj pravi jaz.  (Thomas Merton) 

 

»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 


