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Pred kar nekaj leti je p. Miha 
Žužek ob odlomku Nehemijeve 
knjige, ki smo ga slišali kot 
prvo berilo, pogumno dejal: 
»Tudi mi živimo v težkih časih. 
Smo sicer še na svoji zemlji in 
v svoji deželi, toda duhovno 
izgnanstvo je vedno ostrejše. 

Podira se svet vrednot. Še pred nekaj desetletji se je vsaj na splošno 
vedelo, kaj je prav in kaj ni, kaj se mora in kaj se ne sme. Danes si komaj 
kdo še upa povedati, kaj se mu zdi prav in kaj narobe. (V teh časih se to 
kaže tudi v boju zoper corona virus. S. Č.) Vsekakor pa je odgovor na to, kaj je 
prav in kaj narobe, odvisen od tega, kam hočemo priti. Kar nas vodi k cilju, je 
prav. Cilj daje smisel življenju. Cilj in smisel – to je vrhovna vrednota, ob kateri 
se merijo vse druge.« 
Stari katekizem z vprašanji in odgovori je mnogim rodovom Slovencev v dobi 
pred »ideološko sužnostjo« posredoval versko znanje. V njem takoj na začetku 
naletimo na vprašanje »Čemu smo na svetu?«, ki mu sledi odgovor: »Na svetu 
smo zato, da bi živeli po Božji volji in se zveličali.« Preroki vabljivega, toda 
varljivega humanizma, so že pred veki začeli oznanjati, v našem času pa že na 
vse grlo razglašajo: »Na svetu smo zato, da sami sebe uresničimo in se 
otresemo vsakega gospodovanja nad seboj. Le tako bomo ustvarili raj na zelji. 
Ne potrebujemo nobenega Boga, ki je človekov tekmec in duši njegovo 
svobodo!« Ti samozvani preroki so bili že večkrat postavljeni na laž, a žal jim 
kljub temu še vedno mnogi verjamejo. 
Veliko bolj po meri resničnega človeka, ustvarjenega po Božji podobi, a 
zaradi greha, usodno ranjenega, je beseda večno zanesljivega Preroka: 
»Gospodov duh je nad menoj / Poslal me je, da oznanim blagovest 
ubogim, da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled, da izpustim 
zatirane v prostost in oznanim leto Božjega usmiljenja.«Te besede so 
prepričljive predvsem zato, ker ne visijo v zraku, ampak na križu, oltarju 
ljubezni do konca, drevesu življenja in večnega upanja. Po: S. Čuk, Misli srca 



4. nedelja med letom, 30.01.2022 
URA MINISTRIRA POJE BERE 
07:00 
 

Miha Završnik 
Rudi Reberšek 

Zala Križnik 
Julija Granda 

Vikica Ropas 
Elica Podbregar 

10:00 
 

Miha Kramar 
Aljaž Novak 

Vokalna skupina 
»IN SPIRITU« 

Rafko Novak 
Brigita Miklavc 

Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz Briš, Gorice in 
Podgozda. 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA JANUAR: Molimo za 
ljudi, ki so zaradi vere diskriminirani in preganjani, da bi v 
skupnosti, kjer živijo, dosegli priznanje svojih pravic in 
dostojanstva, ki izhaja iz dejstva, da smo si vsi med seboj bratje. 
 

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,...). 
 

BERIMO VERSKI TISK ZA 
ZDRAVO PAMET 

VERSKI TISK 2022 - Družina: 
130 eur - Družino lahko kupite tudi 
na pošti ali jo naročite pri 
pismonošu; - Ognjišče: 35,00 eur; 
Milijonar dobrote: 6 eur; Božje 
okolje: 26,40 eur; Misijonska 

obzorja: 9 eur; Prijatelj: 13,80 eur;  Mohorjeve knjige: 51,00 eur; 
Mohorjev koledar: 20€. Na voljo sta vam: Marijanski koledar: 2,50 eur; 
Pratika: 6,50 eur. Referentka za verski tisk Marija Podlesnik je na voljo 
po vsaki nedeljski sveti maši. VERSKI TISK nam pomaga in 
spodbuja naše misli in dejanja k verskemu življenju. 

 

KRSTNA NEDELJA - je vsaka zadnja nedelja v mesecu. Če je 
le mogoče, se držimo reda in to upoštevajmo. Otroke prijavite 
pravočasno, vsaj mesec dni pred svetim krstom. 
 

Molitvena osmina se je pričela 18.1.. Povabljeni smo k molitvi 
za edinost kristjanov in k bogoslužju. 



 
 

Evangelist Luka – 
drugačen pristop, kot je 

bilo običajno 
 

Luka je edini evangelist, ki govori 
o samem sebi. V svojem 
predgovoru nastopa kot pisec 
zgodovine, ki se skrbno ukvarja z 

vsemi izročili in bi rad od začetka pa naprej vse natanko popisal. 
Predgovor je podoben predgovorom helenističnih pisateljev. Luka ima 
močno ambicijo, da bi napisal uspešnico. Njegova knjiga naj pride na 
knjižni trg. Zato jo posveča neki vzvišeni in premožni osebnosti, »zelo 
spoštovanemu Teófilu«. Ta naj kot založnik skrbi za objavo in razširitev.  
Svoje knjige o Jezusu Luka ne imenuje »evangelij«, temveč »pripoved«. 
Pripovedovati hoče Jezusovo zgodovino; vendar ne le posameznih dejstev, 
temveč vedno kot že razloženo zgodovino. Dejstva imajo za nas določen 
pomen šele, ko so razložena. Luka je razložil Jezusovo zgodovino kot 
zgodovino odrešenja in ozdravljenja človeka. V Jezusovi zgodovini se Bog 
razodeva kot rešujoči Bog. Kar se je zgodilo takrat, je naš svet odločilno 
spremenilo. Če se mi spoprimemo z Jezusovo zgodovino, bo ta spremenila 
tudi nas. Luka hoče kot pisatelj nuditi svoj lastni prispevek, da bi Jezusa 
človeka naredil razumljivejšega: »Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o 
dogodkih, ki so se dopolnili med nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od 
začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem od začetka vse 
natančno poizvedel, tebi, spoštovani Teófil, to po vrsti popisati, da spoznaš 
zanesljivost naukov, v katerih si bil poučen« (Lk 1,1–4). Luka očitno ni 
zadovoljen s poskusi svojih predhodnikov. Pogreša začetek njihovih pripovedi 
in učinek v zgodovini. Pogreša pa tudi dobro zgradbo, ki postavlja vse na pravo 
mesto, in stil, ki se ozira na čustvovanje bralca. Po eni strani se uvršča med 
tiste, ki so pisali pred njim. Toda po drugi strani se od njih odmika. To nam 
govori o samozavesti krščanskega avtorja, ki ustvarja svoje samostojno 
literarno delo. S svojim tankočutnim pripovedovanjem Jezusovih dejanj pridobi 
bralca. Njegova knjiga je kakor reklamna brošura za Jezusa in njegovo 
sporočilo. Pri tem se ne omejuje na Jezusovo življenje, temveč vključuje tudi 
učinek Jezusovega delovanja v zgodovini Cerkve.   
                                                                          Po: A. Grün, Jezus – podoba človeka 

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Zavodu 
sv. Stanislava vas vabita na dan odprtih vrat, ki bo potekal v 
soboto, 29. januarja 2022. Ažurne informacije glede dneva 
odprtih vrat in informativnih dni spremljajte na posebni spletni 
strani za bodoče dijake: vpis.stanislav.si. Lepo vabljeni. 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
24.01. 
2022 

Frančišek 
Saleški, škof, 
cerkv. učitelj 

07:00 
 

* oč. Franca Skoka, obl. in vse Zakrajškove 
iz Črete 

TOR 
25.01. 
2022 

 

Spreobrnitev 
apostola 

Pavla 

 
07:00 
 

 
* Pavlo Kokovnik ob g. in vse Kokovnikove 
rajne 

SRE 
26.01. 
2022 

Timotej in Tit, 
škofa 

 
07:00 
 

 
* Frančiško Mohorko, osmina 

ČET 
27.01. 
2022 

Angela Merici, 
devica, 

ustanoviteljica 
uršulink 

 
07:00 
 

 
* mamo Angelo Čvan, obl., sp. oč. Radota in 
Francija 

PET 
28.01. 
2022 

Tomaž 
Akvinski, 
duhovnik, 

cerkveni uč. 

 
07:00 
 

 
* oč. Leopolda Papinutti, obl., sp. mame 
Olge ter st. staršev  

SOB 
29.01. 
2022 

 

 

Konstancij, 
škof 

07:00 
 
 

* moža in oč. Franca Šmita, 3. obl., sp. oč. 
Jožeta in mame Fanike 
 

NED 
30.01. 
2022 

 

4. nedelja 
med letom 

07:00 
10:00 
 

+ žive in rajne župljane 
+ zeta Frenka Berganta ob g. in rd. 

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 
 

Vadi se v pobožnosti. Urjenje telesa namreč le malo koristi, prava pobožnost pa 
je koristna v vsem, ker obljublja življenje, sedanje in prihodnje. (1 Tim 4,7–8) 

 

»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 


