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Lk 21,25–28.34–36 

PRIHAJA, DA BI UNIČIL TEMO V NAS 
IN SVETU 

 »Dopolnjen je obljube čas, rešenje že se 
bliža: usmili Bog se grešnih nas, z višav se k 
nam poniža.« V tej znani slovenski cerkveni 
pesmi je podana vsebina bogoslužnega časa, 
ki ga pričenjamo z današnjo nedeljo. To je 
advent, ki traja približno štiri tedne, v katerih 
podoživljamo hrepenenje človeštva po 
obljubljenem Odrešeniku. Obljubo je izrekel 
Bog padlemu človeku v raju po njegovem 
prvem grehu, zaradi katerega je bilo ranjeno 
vse človeštvo. V poznejših časih jo je 

ponavljal očakom in prerokom izvoljenega ljudstva, s katerim je sklenil 
zavezo: če se boste držali mojih zapovedi, vas bom vedno varoval in vodil, 
če pa se jim boste izneverili, boste prepuščeni sami sebi in zadele vas 
bodo hude preizkušnje. Judje so, kot beremo v Svetem pismu, obljubili Bogu 
zvestobo v vsem, toda na svoje obljube so radi pozabljali. Niso računali, da Bog 
ni tak kot oni: on se svoje obljube zvesto drži in jo tudi natančno izpolni. Ko so 
se od Boga oddaljili, so spoznali, da je njihov Gospod mislil čisto resno, ko je 
dejal, da jih bodo zadele hude preizkušnje. Takrat so si premislili in klicali k 
Bogu, naj jih vendar reši. Bog se jih je vedno znova usmilil, obenem pa jih je 
tudi učil, da naj se trudijo za večjo zvestobo dani besedi 1 
Zgoda izvoljenega ljudstva stare zaveze je zgodba sodobnega človeštva, 
slovenskega naroda, nas – kristjanov, vsakogar med nami. Tudi mi smo sklenili 
zavezo prijateljstva, sinovstva z Bogom, pa to zavezo iz dneva v dan kršimo. 
Pridejo ure, ko se zamislimo in spoznamo, da smo za hudo, ki nas zadeva, v 
veliki meri krivi sami. Hoteli bi ustvarjati svet brez Boga. A tak svet se obrne proti 
človeku, kajti iz njega je izgnana ljubezen, ki prihaja samo od Boga. Vladati se 
pustimo gospodarju teme – hudobnemu duh, ki je začetnik laži in sovraštva. To 
dejstvo nam pojasni dogajanje v sodobnem svetu.  
Jezus prihaja, da bi uničil kraljestvo laži, teme in sovraštva. To mora storiti 

najprej v nas samih – osvoboditi mora naša srca, saj iz njih prihaja dobro 
ali hudo. V letošnjem adventu zato pripravimo pot Gospodu v svojih srcih. 

Po: S. Čuk, Misli srca  



 

 

 

 

+++ 
Lastna bolečina človeka uči sočutja do bližnjega. V trpljenju skušen in utrjen 

človek je dober do vsakogar in želi pomagati. (Stanko Janežič) 

+++   +++ 
Svetniki niso vsi dobro začeli, vsi pa so dobro končali. Mi smo slabo začeli, 

končajmo dobro in pridružili se jim bomo v nebesih. (sv. Janez Vianney) 

+++   +++   +++ 
Usmiljenega imenujemo človeka, ki ima sočutje s tujo žalostjo, s tujo bolečino. 

Celo Jezusovo življenje je bilo dejanje sočutja s tujo bolestjo, je bilo dejanje 
usmiljenja. (Janez Evangelist Krek) 

+++   +++   +++   +++ 
Če vas Bog ne bi potreboval tam, kjer ste, vas ne bi postavil tja.  

(Paul Claudel) 

1. adventna nedelja - nedelja Karitas, 28.11.2021 

URA MINISTRIRA POJEJO BERE 
07:00 
 

Zoja Podbregar 
Sara Brvar 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Doroteja Križnik 
Nataša Juhart 

10:00 
 

Eva Marko 
Laura Ošlak 

Franc Lesjak, 
MPZ 

Brigita Miklavc 
Darko Kramar 

Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz VINDIJE. 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA DECEMBER: Molimo 
za katehete, ki so poklicani, da oznanjajo Božjo besedo, naj 
pričujejo zanjo v moči sv. Duha s pogumom in usvarjalnostjo. 
 

SVETE MAŠE MED TEDNOM bodo v zimskem času v kapeli 
»Našega doma«. 
 

STARŠI BIRMANCEV imajo v nedeljo, 5.12., po sveti maši ob 10. 
uri sestanek za birmsko slovesnost. Sestanka naj se udeležijo, če je 
le mogoče, tako učetje, kakor matere! 

 

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,...). 



Dušni pastir, ki je bil po napadu 11. septembra 2001 zadolžen 
za svojce žrtev in gasilcev, je v pridigi vprašal: »Veste, kako 
lahko nasmejete Boga?  Povejte mu samo, kaj vse imate v 
načrtu za naslednji dan!« Igra vprašanj in odgovorov, smehljaj 
zastane. Nič ni bolj gotovega kot dejstvo, da jutrišnji dan ni v naših 
rokah. Tanka meja nas loči od katastrofe, že jutrišnji dan lahko 
prinese nesrečo in propad. Lahko pa nas čakata odločilen 

preobrat na bolje in življenjska 
sreča.  
Stara zaveza pozna predstavo o 
»jom jagadolu«, velikem dnevu 
Boga. Dan sodbe, s katerim se 
konča rutina in nastopi novo 
obdobje. Ni treba, da gre za kak 
negativen dogodek. Gre za dan, ki 
se razlikuje od drugih. V tem 

pogledu je lahko vsak sončni vzhod tudi jutro velikega dneva Boga. 
Dneva,  ki prinese odločilno spremembo. 
Kaj ste že rekli, da imate v načrtu za jutri?             

T. Meurer v »Kristjan sodobnega časa« 

Priznam, tole ne zveni prijazno ali ljubko – je radikalno. A vendar se 
v tem skriva možnost: računati s prihodom Boga! Dopuščati 
možnost, da res pride, da ukrepa, da mu je mar za njegov svet in 

ljudi! 
Advent ni čas pričakovanj, 
temveč pričakovanja. Pridi, 
kadarkoli, kakorkoli. Tu sem – 
zate! 
Advent je povabilo, naj se 
ločimo in poslovimo od 
‚pričakovanj‘, starih podob in 
predstav ter se priučimo 
»pričakovanja«! Bog bo prišel – 
to je obljuba. 

Bodite čuječi, odprite oči za znamenja in se pripravite na Boga. 
Prižgite svečko, in ne takoj celotnega drevesca! Dajte Bogu 
priložnost! In s tem tudi priložnost sebi ...       A. Schwarz, Divji božič 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
29.11. 
2021 

Filomen, 
mučenec 

07:00 
 
17:00 

* strica Tonija Dolarja iz Komende, sp. vseh 
sorodnikov 
* v čast sv. Krištofu za srečno vožnjo 

TOR 
30.11. 
2021 

 

Andrej,  
apostol 

07:00 
 
17:00 

* oč. Antona Pestotnika, 31. obl., mamo 
Mihaelo in sina Tonija 
* po namenu (Rutar) 

SRE 
01.12. 
2021 

Edmund 
Campion, 
mučenec 

07:00 
17:00 

* Marijo Musi, obl., sp. moža Avgusta 
* po namenu (Rutar) 

ČET 
02.12. 
2021 
PRVI 

Bibijana 
(Vivijana), 
mučenka 

06:30 
07:00 
 
17:00 

molitve pred Najsvetejšim za duh. poklic. 
* v čast Bl. Antonu M. Slomšku za zdravje 
zeta 
* Lojzko Pečovnik 

PET 
03.12. 
2021 
PRVI 

Frančišek 
Ksaver, 

duhovnik, 
apostol 

06:30 
07:00 
 
17:00 

molitve v čast SJ v spravo za žalitve 
* oč. Franca Urankarja ob g. in rd., sp. 
mame Marije 

* v čast SJ po namenu darovalca (Ž.) 

SOB 
04.12. 
2021 
PRVA 

 

Janez 
Damaščan, 
duhovnik, 

cerkv. učitelj 

06:30 
07:00 
 
17:00 

molitve v čast BSM za spreob. grešnikov 
* oč. Avgusta Dežnikarja, mame Vide ter br. 
Gustija in Milana 
* moža Ivana Medveška, obl., sp. mame 
Leopoldine ob g. 

 

NED 
05.12. 
2021 

 

 
2. adventna 

nedelja 
 

07:00 
10:00 
 
 
17:00 

+ žive in rajne župljane 
+ oč. Alberta Pečečnika, obl., sp. mame 
Marije in vseh Turnškovih in Savinekovih 
- sp. Franca Urankarja ob g. in rd. 
* ženo Marjano Goropevšek ob rd., sp. 
staršev Ane in Karla 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

»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 


