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Jn 10,27–30 

JEZUS, DOBRI PASTIR- 
ŽUPNIJA IN  

DUHOVNI POKLIC 

 

Sveti  Janez Krizostom nam 
odkrije lepoto župnijske 
skupnosti, ko pravi, da je župnija 
zedinjenje duhov, soglasje duš, 
vez ljubezni in molitev 
duhovnikov. Katekizem Katoliške 

cerkve pa nam pove, da je župnija evharistična skupnost in srce 
liturgičnega življenja krščanskih družin, kraj molitve, sodelovanja pri 
svetem bogoslužju  in medsebojne pomoči. Hudo je, če se vse skupaj 
zaključi za štirimi zidovi cerkve ali domačega doma. Po Jezusovem 
zgledu smo poklicani k nenehnemu potovanju k drugim. Prva Cerkev je glede 
tega zelo dejavna. Marsikomu je  edina skrb njegovega krščanstva, da naroči 
sveto mašo, da bo na tisti in tisti datum, da kolikor toliko obiskuje sveto mašo 
in moli. Biti kristjan pomeni, da mi ni vseeno, kaj se dogaja z mojimi župljani. 
Preveč smo ujeti v ritem svojih težav, predani temu svetu. Premalo iščemo. 
Seveda ne gre samo za vidne poti. Potuje naj vsaj naša molitev. Le–ta je 
pravzaprav temelj vsakega našega iskanja. Ob tem bomo po Božji milosti 
našli ljudi, ki se bodo velikodušno odločili in izbrali duhovni poklic. Župnija je 
tudi kraj, kjer Gospod kliče v duhovniško in redovniško življenje, v svobodno 
izbrano neporočenost in v devištvo iz ljubezni do  Božjega kraljestva. Vsem, 
ki menijo, da imajo tak poklic, je sveti Janez Pavel II. dejal: Vztrajno molite, da 
boste prišli do potrebne jasnosti. Potem pa izrecite veseli Da. Bog prav 
gotovo kliče tudi mlade iz naše župnije. Mi jim pomagajmo in vztrajno molimo, 
da bodo prišli do prave jasnosti.  
Naj se nas torej dotaknejo besede svetega papež Janeza Pavel II., ki je dejal: 
»Župnija je krščanska skupnost, pred katero je svetal zgled Dobrega pastirja in 
ki se zbira okrog svojega župnika in duhovnikovih sodelavcev. Zato vam pravim: 
Ljubite svoje duhovnike! Cenite jih, poslušajte jih, hodite za njimi. Vsak dan 
molite zanje. Ne pustite jih samih, ne k oltarju ne v vsakdanjem življenju. Nikoli 
ne nehajte moliti za duhovne poklice in za zvestobo tistih, ki so se že posvetili 
Gospodu in dušam.«                                                                                 Po: E. Mozetič 



5. velikonočna nedelja, 15.05.2022 
URA MINISTANTI POJE BERE 
07:00 
 

Zoja P. Podbregar 
Sara Bervar 

Kristina Reberšek, 
ljudsko petje 

Helena Golob 
Primož Jerman st. 

09:00 Lucija Filač 
Jan Orehovec 

Frančka L. Čvan, 
zbor sv. Cecilije 

Brigita Miklavc 
Darko Kramar 

10:30 
Ločica 

Mitja in 
Lea Musi 

Amadeja Juhart, 
Zbor sv. Rafaela 

Primož Jerman ml. 

Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz JEVŠ. 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA MAJ: Molimo za 
mlade ljudi, poklicane k življenju v polnosti, da bi v Mariji odkrili njeno 
poslušajočo držo, globino razločevanja, pogum vere in predanost 
služenju. 
 

SKUPINA ZA MLADE - Vesna Šmerc vabi vse mlade mamice na 
srečanja vsak torek ob 8.30 uri. Srečanje bo v prostorih veroučne 
učilnice, hišna št. 141 (kaplanija -  vhod pri glavnih vratih). Sinoda 
deluje!                        Kontaktna oseba: Vesna Šmerc - 040/525-650 
 

Župnijska Karitas Vransko vabi na romanje starejših na Brezje, ki 
bo v soboto 28. maja 2022. Prijave že sprejemamo na mobi 
številko 031 227 694 (Katja) in se veselimo ponovnega snidenja in 
skupnega romanja. Prispevek znaša 20 eur, odhod izpred cerkve 
bo ob 7.30. 
 

BIRMANCI so povabljeni k šmarnicam. Naj pokažejo, da so 
zakrament sv. birme vzeli zares, da bodo gojili ljubezen do Boga in 
božje matere Marije. 
 

ORATORIJ 2022 - "ZA BOŽJO SLAVO" - bo letos potekal v 
času med 25.7. in 31.7. 2022. Prijavnice bodo na razpolago v 
prihodnjih tednih. Otroci vabljeni! 
 

Vsi sodelavci ŽK Vransko vabljeni v sredo 11. 5. ob 20 uri (oz. po 
šmarnicah) na redno mesečno srečanje. 
 

Dekanijska Karitas Petrovče vabi v torek, 10. maja, ob 20. uri na 
25. jubilejni dobrodelni koncert »Z roko v roki«, ki bo v Domu II. 
slov. tabora v Žalcu. 
Na koncertu bodo nastopili: Klapa skala, Marko Vozelj, vokalna skupina 
Eros, Vili Resnik, ansambel Šepet, Žiga Deršek, Nika Oman, skupina 
Vzrock, in plesalec Jernej Brenholc. Vstopnice po 15 € lahko dobite uro 
pred koncertom ali pa pokličete Katja 031 227 694. 



 

Zbiranje darov za akcijo "KUPIM KOZO". 
Veseli nas, da ste se akciji pridružili tudi odrasli posamezniki oz. 
družine veroučencev. Otroci so se z veseljem odpovedali kakšni svoji 
sladki razvadi. Še posebej nas je razveselil veroučenec Rene z res velikim 
darom. Skupaj smo torej zbrali 390 eur. Z otroki smo se odločili, da 
kupimo dve kozi za  Albanijo (1 koza = 65 eur) in 13 koz za afriške 
družine (1 koza = 20 eur). Vsak dar je dragocen. HVALA iz srca! 
"Koze jim v prvi vrsti koristijo za gnojenje zemlje in s tem lahko 
pridelajo več zelenjave. Koze dajejo tudi mleko, meso, prirast kozic pa 
po nekem obdobju lahko prodajo na trgu in s tem nekaj zaslužijo za 
potrebe družine. S tem bodo imeli trajno več hrane in družinski člani 
ne bodo lačni. Otrokom lahko z denarjem, ki ga zaslužijo od prodaje 
koz, plačajo tudi šolnino  " (vir:https://www.karitas.si/kupim-kozo/) 
 

Molimo za mir v UKRAJINI! 

ŠMARNIČNA POBOŽNOST - MAJ 2022 
KRAJ DAN URA ODG. OSEBA 

Brode  
Vitančeva kapela od ponedeljka do sobote 19:30 Nataša Juhart 
na Griču nedelja 19:30 Zdenka Verdel 
Stopnik  
v cerkvi 

ponedeljek, sreda, petek 19:30 Nina Dolar 
Peter Felicijan 

Prekopa 
Vrbanova kapela 

 
od ponedeljka do sobote 19:30 Meta Roter 

Tešova  
Blatnikova kapela 

ponedeljek, sreda, petek 19:30 Marjana Križnik 
Kristina Blatnik 

Prapreče 
pri križu 

 
nedelja 16:00 Doroteja Križnik 

Čeplje 
vaška kapela 

 
sobota 19:30 Albina Košica 

Ravne 
Kajbičeva kapela 

petek, sobota 
nedelja 

19:00 
15:00 

Nataša Urankar 

Ločica 
v cerkvi 

sobota 20:00 Andreja Kapus 
Slavka Lebeničnik 

Kale / Vologa 
Blažetova kapela 

 
sobota 19:30 Brigita Reberšek 

Merinca 
pri kapeli 

 
petek 20:00 Dragica Ropas 

NAŠ DOM 
domska kapela 

 
vsak dan 17:00 Franci Izlakar 

Vransko - cerkev od ponedeljka do sobote 19:00 župnik Jože Turinek 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
09.05. 
2022 

 
Izaija, prerok 

17:00
19:00 
 

* Mirana Macarola 
+ Brankota Grabnarja, sp. vseh Jerinovih iz 
Prilop 

TOR 
10.05. 
2022 

 

Janez Avilski, 
duhovnik, 

cerkveni učitelj 

17:00
19:00 
 

* po namenu (Rutar) 
+ mamo Marijo Slapnik, 20. obl., sp. oč. 
Franca 

SRE 
11.05. 
2022 

 

Nerej in Ahilej, 
mučenca 

17:00
19:00 
 

* Anko Medvešek 
+ Stanko Lapornik, sp. vseh Martinovih 

ČET 
12.05. 
2022 

Leopold 
Mandić, 
redovnik 

17:00
19:00 
 

* Marijo Remic 
+ oč. Jeronima Kumer, obl., sp. mame Vike 

PET 
13.05. 
2022 

Fatimska Mati 
božja 

17:00
19:00 
 

* Franca Planinca 
+ Marijo in Franca Škrabar ter Konrada in 
Milko 

SOB 
14.05. 
2022 

 

Bonifacij, 
mučenec  

17:00
19:00 
 

* Jožeta Semprimožnika 
+ mamo Dragico Mošnik ob g. in rd. 

 
NED 
15.05. 
2022 

 
5. 

velikonočna 
nedelja 

 

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

+ žive in rajne župljane 
+ mamo Marijo Slapnik, 20. obl., sp. oč. 
Franca 
Florjanova nedelja na Ločici 
+ žive in rajne gasilce 
* Jožeta Karla Matkota 

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: 070/441-390, 
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. ure naprej!  

PETJE NA POGREBIH in POROKAH: 
 Frančka L. Čvan - 070/866-065 ali Amadeja Juhart - 041/945-960 


