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LJUBITE SE MED SEBOJ
V tem velikonočnem času
Božja beseda nadaljuje z
nakazovanjem
stilov
življenja, skladnih s tem, da
smo skupnost Vstalega. Med
njimi
današnji
evangelij
predstavlja to, kar je Jezus
izročil: zapoved ljubezni.
Preseneča najprej okvir, v
katerega Jezus postavi svojo
novo zapoved: pri zadnji
večerji, potem, ko Juda odide.
On se je namreč že odločil, da
ne bo ljubil, ampak bo raje
izsiljeval, izdajal in prodajal za denar. Verjetno sta za vsakogar od nas samo
ti dve izbiri – ali želim zares ljubiti, čeprav z mnogimi padci, tudi zatajitvami
(kot Peter), ali pa grem na Judovo pot Kaj pomeni živeti zapoved ljubezni?
To najprej pomeni ostati v Jezusovi ljubezni. Prebivati v toku Božje ljubezni
in se tam ustaliti je pogoj, da ne bo naša ljubezen med potjo izgubila svoje
gorečnosti in drznosti. Tudi mi, kakor Jezus, in v njem moramo s
hvaležnostjo sprejeti ljubezen, ki prihaja od Očeta in ostati v tej ljubezni ter
gledati na to, da se ne ločimo od nje s svojo sebičnostjo in z grehom. To je
zelo naporen program, a ni nemogoč.
Predvsem pa je potrebno imeti v zavesti, da Kristusova ljubezen ni neko
površno čustvo, ne, ampak temeljna drža srca, ki se kaže v takšnem
življenju, kot ga on hoče. Jezus namreč zatrjuje: »Če se boste držali mojih
zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi
svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.« Ljubezen se udejanja v
vsakodnevnem življenju po držah in dejanjih, če ne, je le nekaj varljivega. So
le besede, besede, besede- To ni ljubezen, ljubezen je konkretna. Jezus od
nas zahteva, da spolnjujemo njegove zapovedi, ki so povzete v misli: »Da se
ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.«
Po: E. Mozetič

6. velikonočna nedelja, 22.05.2022
URA MINISTANTI
07:00 Eva Marko
Laura Ošlak
09:00 Miha Kramar
Aljaž Novak

POJE

BERE

Amadeja Juhart,
zbor sv. Rafaela
Kristina Reberšek,
Gabrijelčki

Tanja Lebeničnik
Marko Brišnik
Vesna in
Blaž Šmerc

Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz STOPNIKA.
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 je 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!
STARŠI PRVOOBHAJANCEV so povabljeni k šmarnični pobožnosti
v župnijsko cerkev vsak dan ob 19. uri. Molimo skupaj za naše
prvoobhajance in njihove starše, da bi se lepo pripravili na prejem
svetega obhajila.
Zbiranje darov za akcijo "KUPIM KOZO".
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/)

Dan odprtih vrat Doma sv. Jožef – atrij in okolica Doma sv. Jožef
oziroma Kardinalova dvorana (v primeru dežja)
Ko je Dom sv. Jožef začel še zadnjo, najmlajšo dejavnost, varstvo starejših, smo
uvedli poseben dan odprtih vrat naše hiše, ki ga praznujemo na dan vselitve
prve stanovalke v varstvo starejših. Po lanskoletnem jubilejnem desetem
nadaljujemo v običajni obliki z druženjem, glasbo, petjem, obujanjem starih
običajev in z večernim koncertom, ki nam ga bodo v izvirni obliki pripravili
naši Fantje z Jožefovega hriba, Jožefinke in Zbor zaposlenih Doma sv.
Jožef. Poleg domačih zborov in krajanov vedno sodeluje na dnevu tudi Godba
na pihala s Svetine. Prireditev je odrta vsem stanovalcem, zaposlenim,
svojcem obojih, krajanom in seveda vsem, ki radi pridete na hrib.
– družabne igre stanovalcevdomov starejših,
– predstavitev pilotnega projektaDolgotrajne oskrbe,
– odprtje demenci prijazne točke
– 19.30 koncert – Fantovska in dekliška ljubezenska pesem: Fantje z
Jožefovega hriba, Jožefinke in Zbor zaposlenih Doma sv. Jožef
Sodelujejo: Celjska folklorna skupina, Pihalna godba Svetina

Ponedeljek, 20. maja 2019, ob 16. uri

ZAKRAMENT SV. ZAKONA ŽELITA PREJETI
ŽENIN Anže KUS, rkv., samski, zdravnik, roj. 10.3.1992 v Ljubljani,
sin Jožeta in matere Dragice roj. Zavrl. Stanuje Novo Polje cesta X
77, Ljubljana.
NEVESTA Petra KOLAR, rkv., samska, zdravnica, roj. 31.12.1992 v
Slovenj Gradcu, hči Benota in matere Nade roj. Zupančič. Stanuje
Vransko 117.
SE PRIPOROČATA V MOLITEV!
Molimo za mir v UKRAJINI!

DAN GODUJE

MAŠA

17:00 * Vilka Vrhovnika, sp. Marije
Janez
PON
16.05. Nepomuk,duho 19:00 + starše Marijo in Pavla Vadlan, obl., sp.
vseh Žužmanovih
2022 vnik, mučenec
17:00 * starše Ido in Avgusta Lesjak
Jošt,
TOR
17.05. puščavnik 19:00 + mamo Ivanko in oč. Stankota Karo, obl.
2022
17:00 * po namenu (Rutar)
Janez I.,
SRE
19:00 + Janeza Kropivška ob rd.
papež,
18.05.
mučenec
2022
17:00 * po namenu (Rutar)
Krispin,
ČET
19:00 + krstno botro Angelo in Janeza Kropivšek
redovnik
19.05.
2022
17:00 * Marijo Izlakar
Bernardin
PET
19:00 + moža Ivana Medveška ob g. in rd., sp.
Sienski,
20.05.
hčerke Anke
duhovnik
2022
17:00 * Valentina Mahkovica
Krištof
SOB
21.05. Megellanes, 19:00 + sina Milana Ropas ob g., sp. Antona
Kokovnika ob rd.
duh. in drugi
2022
mehiški muč.

6.
NED velikonočna 07:00 + žive in rajne župljane
22.05. nedelja - 09:00 + Brankota Paula, sp. Zebčevih in Paulovih
17:00 * Milana Lebeničnika ml., sp. oč. Milana
2022
nedelja
turizma
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: 070/846191 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

