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JEZUS POŠILJA TUDI 
VSAKEGA IZMED NAS 

Najprej mi je v današnjem 
evangeliju padlo v oči število 72. 
Zakaj ravno 72? V tistem času je 
to bilo število narodov, ki so jih 
Judje poznali na zemlji.  Od 
vsega začetka je evangelij odprt 

za vse ljudi. Nihče ni izključen ali pozabljen.  
Jezus s pogledom, ki zajame ves svet, vzklikne: »Žetev je velika, delavcev pa 
malo.« Gre na eni strani za velika pričakovanja in na drugi je malo število 
učencev. Ne gre samo za veliko nasprotje v številkah. Problem ni samo v 
številkah, Jezus vidi problem v kvaliteti. Danes se soočamo z istim 
problemom. Malo je oznanjevalcev, vedno več občestev tako ostaja brez 
pastirja. To, kar nas preveva s skrbjo, je dejstvo, da se še med temi eni 
preveč posvečajo sebi, svojim problemom, obdelujejo svoj mali vrtiček, ali 
so utrujeni, naveličani, ko ne vidijo rezultatov svojega dela , 
Evangelij nam kaže pot. Ob tej veliki žetvi Jezus pošilja učence po dva in dva. 
Logično bi bilo poslati samo enega, da bi »pokrili« več krajev. A se vendarle 
odloči za dva, da bi v medsebojnem sodelovanju in odprtosti  bili znamenje 
ljubezni, znamenje tega, kar  oznanjujejo. Pošilja jih kot »jagnjeta med volkove«. 
Dejstvo je, da tako grozni ljudje vendarle niso bili. S tem Gospod nakaže, da bo 
stil krščanskega oznanjevanja razviden v blagosti, nenasilju 6 Kljubovati bo 
potrebno pritisku okolja. Ravno v tem je moč učencev, kot pravi sv. Janez 
Zlatousti: »Dokler smo jagnjeta, zmagujemo. Če postanemo volkovi, 
izgubljamo, kajti v tem primeru izgubimo pomoč Pastirja, ki pase jagnjeta 
in ne volkove!« Ko stopajo v hiše, naj govorijo: »Mir v tej hiši!« Zakaj tak 
pozdrav? Je mar povsod vladal prepir ali nasilje in vojna? Ne, gotovo da ne. A 
Jezus vidi v ljudeh mnogo nemira, nestrpnosti, strahov in ranjenosti. 
Njegovi učenci naj prinašajo mir, ki ga svet ne more dati, more pa ga dati 
zaupanje v Božje usmiljenje in Božjo dobroto. Če je prva naloga prinašanje 
miru, potem je druga ozdravljanje bolnih, tretja pa oznanjevanje. In ta 
priporočila, ki jih Jezus daje učencem, niso namenjena samo izbranim, marveč 
vsem kristjanom, vsem, ki smo ga v veri sprejeli za svojo pot.                 Po: E. Mozetič 



15. NEDELJA MED LETOM, 10.07.2022 
URA MINISTANTI POJE BERE 
07:00 
 

Fran Jerman 
Ema Remic 

Elija Jerman, 
ljudsko petje 

Zdenka Verdel 
Marko Brišnik 

09:00 
 

Aljaž Novak 
Miha Kramar 

Kristina Reberšek, 
Gabrijelčki 

Polona Semprimožnik 
Darko Kramar 

10:30 
STOPNIK 

Gašper in  
Jan Orehovec 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Peter Reberšek 

 

Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz TEŠOVE. 
Med tednom ministrirata Fran Jerman in Ema Remic. 
 

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! 
 

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

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 



 
 

3. julij: SVETI TOMAŽ, apostol 

Vsemogočni Bog, veseli obhajamo praznik  
svetega apostola Tomaža, ki je izpovedal vero v 
tvojega Sina Jezusa Kristusa. Na njegovo priprošnjo 
nas vodi iz dvomov  k trdni veri, da bomo tudi mi 
priznavali Jezusa za našega Gospoda, ki s teboj v 
občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 
Amen. 

Dobri Bog, da tudi vsi mi z apostolom Tomažem 
izpovedujemo, da je Jezusu naš Gospod in naš 

Bog. Naj to oznanjajo tudi vsa naša dela in vse naše življenje, ko 
stopamo na pot med ljudi. V svet smo namreč poslani, da bi med 
volkovi sodobnega časa po nas ljudje spoznavali resnični mir, ki 

prihaja od tebe. Naj nas pri bistvu našega poslanstva in življenja ne 
ovirajo denarnice,  draga obutev ali obleka, prestižno vozilo ali 

najnovejši mobilni telefon. Osredotočimo se na to, kar je namen 
naše poti: Jezus Kristus in njegova ljubezen, ki nam jo je izkazal, mi 

pa smo jo dolžni s svojim zgledom in dobrimi deli podeliti naprej. 

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, da romanje organizirate v zasebni režiji. 
 

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

Molimo za mir v UKRAJINI! 



DAN GODUJE MAŠA ZA 
PON 
04.07. 
2022 

Urh (Urlik, 
Uroš), škof 

07:00 
17:00 

+ Milana Lebeničnika  
* po namenu (Rutar) 

 
TOR 
05.07. 
2022 

 

Ciril in 
Metod, 

slovanska 
apostola, 

sozavetnika 
Evrope 

 
07:00 
 
17:00 

 
+ oč. Stanislava Kajbiča, obl., sp. mame 
Magdalene in tete Marije 
* Jožefa Goltnika (Milan Podbregar) 

SRE 
06.07. 
2022 

Marija 
Goretti, 
devica, 

mučenka 

07:00 
17:00 
 

+ v zahvalo Materi Božji 
* Antona Pikla iz Čepelj 

ČET 
07.07. 
2022 

Anton 
Zaccaria, 
duhovnik, 
red. ustan. 

07:00 
 
17:00 
 

+ mamo Ivanko Krušič obl., sp. oč. Vladimirja 
in vse Krušičeve 
* Marijo Izlakar 

PET 
08.07. 
2022 

 

Kilijan, škof, 
mučenec 

07:00 
17:00 

+ Jožefa Pečovnika (Maroltovi) 
* Jožefa Reberška 

SOB 
09.07. 
2022 

Avguštin 
Zhao Rong in 
drugi kit. muč.

07:00 
 
17:00 

+ Ano Padežnik ob g. in rd., Slavkota 
starejšega in mlajšega 
* Anko Medvešek ob g. 

NED 
10.07. 
2022 

 
15. nedelja 
med letom 

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

+ žive in rajne župljane 
+ oč. Ivana Lebeničnika, obl., sp. mame Julke 
in tete Rozike 
v Stopniku (lepa nedelja) 
+ sina Boštjana Roter, obl. 
* Antona Goričana 

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 


