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ZVESTOBA BREZ 
POENOSTAVLJANJA 

 

Jezusove besede, ki smo 
jih slišali v današnjem 
evangeliju,  so neverjetno 
krute. Najbrž je marsikdo 

od vas že izgubil očeta ali pa odšel od doma. Si predstavljate, da bi vam v 
tistem trenutku slovesa Jezus rekel: Pusti to, kaj boš čakal na pogreb, kaj 
se boš poslavljal, pojdi za menoj! Najbrž bi tega ne mogli sprejeti ravno 
zlahka. Zakaj je Jezus tako zahteven? 

Čemu takšna zahtevnost, nam mogoče pojasni že uvodni del današnjega 
evangelija. Tam izvemo, da je Jezus na poti v Jeruzalem, in sicer v smrt. Ta pot 
je peljala skozi Samarijsko vas, vas Samarijanov, ki jih Judje niso marali, pa tudi 
oni niso marali Judov. Tam niso bili sprejeti, zato sta učenca Jakob in Janez 
hotela priklicati nanje gorje. Že v teh nekaj stavkih vidimo, kaj je vodilo Jezusa 
na poti v Jeruzalem in kaj učenca. Za Jezusa pisatelj pravi, da je se je sam trdno 
odločil iti v Jeruzalem, kot bi želel poudariti zahtevnost te odločitve. Kot bi hotel 
reči: Ni lahko iti tja, ne paše mi, a vem, da moram. To je moja pot. Na drugi 
strani sta učenca Jakob in Janez. Kaj ju vodi pri želji, da uničita Samarijo? 
Preprosta užaljenost, da ju niso sprejeli. Ne moreta sprejeti tega, da niso 
zaželeni, in že bi priklicala maščevanje.  Lahko bi rekli, da se učenca ravnata po 
liniji najmanjšega odpora. V Jeruzalem nista šla s trdno odločitvijo, da naredita, 
kar je najbolj prav, ampak sta ob Jezusu zaradi lastne koristi, in še nista 
spoznala, da hoja za njim ni vezana na korist, lagodje in ugajanje. 

Drža učencev Jakoba in Janeza nam je najbrž tako domača, da ne vidimo v 
njima nobenega problema. Reagirata spontano in logično. 
Jezus pa opozarja na temelje te zgrešene drže. Ko se nekdo oglasi, da bi 
hodil za njim, mu pravi: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin 
človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Hoditi za njim pomeni 
odpovedovati se vsemu, kar nam je domače, kar vodi v lagodje. Je 
potovanje v neznano, zaradi zvestobe edinemu Dobremu – tj. Bogu.   

Po: E. Mozetič 



Peter in Pavel, 29.06.2022 
URA MINISTANTI POJE BERE 
07:00 Zoja Pahole 

Sara Brvar 
Elija Jerman, 
ljudsko petje 

Tanja Lebeničnik 
Jelica Podbregar 

10:00 
 

Lučka Filač 
Jan Orehovec 

Zala Križnik 
Julija Granda 

Rafko Novak 
Andrej Kapus 

 

14. NEDELJA MED LETOM, 03.07.2022 
07:00 
 

Zoja Pahole 
Sara Brvar 

Anja in  
Tina Maček 

Vikica Ropas 
Jelica Podbregar 

09:00 
 

Lučka Filač 
Jan Orehovec 

Elija Jerman, 
ljudsko petje 

Brigita Miklavc 
Peter Reberšek 

10:30 
TABOR 

Luka Pikl 
Anže Reberšek 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Cecilije 

Erika Orehovec 

Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz BRIŠ, GORICE in 
PODGOZDA. 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA JULIJ: Molimo za 
ostarele, ki predstavljajo korenine in spomin naroda, da bi njihove 
izkušnje in njihova modrost pomagale mladim gledati v prihodnost z 
upanjem in odgovornostjo. 
 

V mesecu juliju smo lepo povabljeni k molitve za 
novomašnike. 

 

OB POGREBIH POKOJNIH je prav, da se na sveto obhajilo 
pripravimo z dobro sveto spovedjo, ne pa, da gremo h Gospodu 
obremenjeni z grehi na duši! 
 

Oratorij 2022 - Za Božjo slavo! 
Vsi veroukarji ste prejeli prijavnice na mail staršev. Prijavnica je 
dostopna tudi na fb strani Oratorij Vransko. Prijavnico s prispevkom je 
potrebno oddati v župnišče do 30. junija. Oratorij se bo odvijal kot 
vsako leto v prostorih OŠ Vransko - Tabor. Animatorji se že veselimo 
počitniškega oratorijskega druženja, kjer bo veselo in zanimivo. 
Se vidmo kmalu! 
 

BIRMANCI, STARŠI in BOTRI naj uresničijo svoje obljube, ki so 
jih dali ob sv. birmi in naj začnejo posvečevati Gospodov dan - 
nedeljo! 
 

OTROCI! Sedaj, ko ni verouka, ste vsako nedeljo povabljeni k sv. 
maši. 
 



 

Absolutna odločitev 
 

Odločiti se za krščanstvo, za Jezusa, 
pomeni prepustiti se njemu in z njim 
sodelovati. Če naj naredi s teboj, kar si je 
on zamislil, potem mora imeti prosto pot 
prav do vsega. V tem primeru je on tvoj 
edini gospodar: tvoje življenje ima novo 
upravo. To je temelj vere.  

Vera je precej elastična beseda, ki lahko poleg resničnega zaupanja v Jezusa 
pomeni še marsikaj drugega. Potrebno je zaživeti v skladu z njo. Sprejeti 
celovito odločitev za Jezusa. To pomeni tudi zahtevo, da tako kot on 
postavimo Boga na prvo mesto v svojem življenju. Vključuje pa tudi ljubezen 
in pokorščino do njega in do Cerkve, kateri je zaupal svoje poslanstvo. 
Odločitev mora biti absolutna, ne da nekaj dni capljamo za njim, ostali čas pa 
»hodimo po svoje«.                                  Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo  

OTROCI NAS POTREBUJEJO! 
V okviru akcije Karitas »Otroci nas potrebujejo« ponujamo 
možnost naročila brezplačnih paketov šolskih potrebščin 
osnovnošolcem in dijakom iz socialno ogroženih družin. Družine v 
večji finančni stiski lahko zaprosijo tudi za bone za nakup delovnih 
zvezkov. Za vlogo nas kontaktirajte na e-pošto: 
 karitas.vransko@gmail.com ali mob.: 051 451 757.   

Župnijska Karitas Vransko 
 

V nedeljo, 23. julija bo 
romanje na Svete 
Višarje (srečanje 
slovencev po svetu).  
Svete Višarje so romarski 
kraj Slovanov, Germanov 
in Romanov. Že v 16. 
stoletju so goro imenovali 
božjo pot treh narodov, 
danes pa jim pravijo božja 

pot Evrope. Cerkev, ki je posvečena Višarski Kraljici je bila v letu 2000 
prenovljena. Le nekaj let pozneje pa so na Svete Višarje postavili novo 
krožno kabinsko žičnico. S pomočjo žičnice lahko tako na Višarje pridejo 
tudi bolni in ostareli. Višarje pa niso le romarsko središče saj razgled in 
gostinski lokali privabijo na vrh tudi številne turiste.                    Vabljeni! 
 

Molimo za mir v UKRAJINI! 



DAN GODUJE MAŠA ZA 
PON 
27.06. 
2022 

Ema (Hema), 
Krška, 

kneginja 

07:00 
17:00 

+ oč. in moža Alojza Pikla ob g. in rd.  
* Katarino in Gustija Slapnik, obl. in vse 
Tinglove 

TOR 
28.06. 
2022 

 

Irenej 
Lyonski, 

škof, muč. 

07:00 
17:00 

+ m. Pavlo Janežič ob g. in vseh Klanfarjevih 
* oč. Stanislava Kajbiča, obl., sp. mame 
Magdalene 

 

SRE 
29.06. 
2022 

Peter in 

Pavel, 

apostola 

PRAZNIK 

07:00 
 
10:00 
17:00 
 

+ oč. Jožeta Lužarja ob 52. obl., sp. mame 
Fanike in moža Francija 
+ Vinkota Reberška, obl. 
* strica Valentina Skoka, obl., sp. Marije in 
Antona 

ČET 
30.06. 
2022 
PRVI 

 

Prvi mučenci 
rimske 
Cerkve 

06:30 
07:00 
17:00 
 

molitve za duhovne poklice 
+ oč. Alojza Sakelška, 20. obl. 
* babico Marijo Goropevšek, obl. 

PET 
01.07. 
2022 
PRVI 

 

Oliver 
Plunkett, škof 
in mučenec 

06:30 
07:00 
17:00 
19:00 

čaščenje SJ v spravo za žalitve 
+ v čast SJ po namenu darovalcev 
* Valentina Mahkovica (Matej Pirnat) 
+ v zahvalo Bogu ob 50. rojstnem dnevu (PJ) 

SOB 
02.07. 
2022 
PRVA 

 

Janez 
Frančišek 

Regis, 
duhovnik 

06:30 
07:00 
 
17:00 

molitve v čast BSM za spreob. grešnikov 
+ oč. Antona Krivca ob rd., sp. Branke in 
Zvoneta 
* v čast BSM po namenu žena 

NED 
03.07. 
2022 

 
14. nedelja 
med letom 

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

+ žive in rajne župljane 
+ starše Ano in Karla Goropevšek iz Prekope 
na Taboru (lepa nedelja) 
+ Gabrijelo Jelko Rovan, 1. obl., sp. oč. Alojza 
* Biserko Kutnjak 

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: Amadeja Juhart - 041/945-960 


