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Jn 9,1–41 

»SPREGLEDATI V 
DANAŠNJEM ČASU 
POMENI TVEGATI!« 

 

Ob današnjem evangeliju 
človek ne ve ali bi se 
smejal ali bi jokal. 
Sleporojenega, ki je po 
čudežu spregledal, si 
podajajo kot gnilo jajce. Z 
njim ne vedo, kaj bi počeli, 
tako starši kot farizeji. Prej 
ko je bil slep, to ni nikogar 

motilo, pomislite: to ni bolelo ne staršev ne farizejev! Sedaj, ko je spregledal, pa 
so oboji v zadregi. Starši ne želijo tvegati glave zaradi sina. Pomembneje jim je, 
da jih ne vržejo iz shodnice. Ne zanima jih čudovita sprememba, da sin vidi, niti, 
kdo je, ki ga je ozdravil. Tudi farizejev ne zanima slepi, hočejo le svoj mir. 
Grozno! A to se dogaja tudi danes. Verjetno je že vsak od nas doživljal nemoč, 
da bi sporočil nekaj lepega, nekaj pomembnega in hkrati tako očitnega kot to, da 
sleporojeni vidi. Če je zbujalo zadrego, smo bili neslišani. Današnja družba je 
iznašla zdravilo za to zadrego. Za tak primer rečemo, da je problem pri obeh, da 
se ne znajo pogovoriti. Potem je javnost spet mirna. A kljub vsemu: kdo bo le 
hodil za revežem, ki nima ne besede ne veljave. Še tako lepa stvar, kot je ta 
čudež, pade v senco prepira. Prav je, da se vprašamo, zakaj se to dogaja. 
Rad bi spodbudil k razmisleku o tem, kako se v tako nerodnih primerih 
opredeljujemo. Kdo ima prav, kaj pravite? Sleporojeni? Torej, kdo se 
moti? Farizeji? Upamo to reči na glas? Bojimo se resnice, zato izgubljamo 
lepoto Božjega delovanja. Med nami se čudeži skoraj ne dogajajo več, ker 
se bojimo opredeliti, kaj je lepo in kaj slabo, kaj je Božje in kaj človeško.  
Še tako banalna resnica je težka, ko zahteva odločitev zanjo. Jezus ni 
teoretična resnica, ne pričakuje papirnatega strinjanja. Jezus hoče, da mu vselej 
sledimo.  Slediti luči pomeni jasno se odločati. Odločitev v vsakem trenutku. 
Želim, da bi bilo to naše jasno načelo. Hočemo slediti luči, naj stane, kolikor 
hoče. Slediti luči pomeni poslušnost Njemu, brez vsakega kompromisa. Ko nas 
pošilja: Pojdi in se umij, moramo to storiti brez vprašanj. Slediti luči, pomeni tudi 
tvegati zavrženost!                                                                           Po: E. Mozetič 



Gospodovo oznanenje, 25.03.2023 

URA MINISTANTI POJE BERE 
07:00 Aljaž Novak 

Miha Kramar 
Elija Jerman, 
ljudsko petje 

Tanja Lebeničnik 
Vikica Ropas 

10:00 David Brezovnik 
Matevž Košica 

Kristina Reberšek, 
Gabrijelčki 

Tia Rovšnik 
Žan Luka Klopčič 

18:00 Rudi Reberšek 
Miha Završnik 

Frančka L. Čvan, 
Zbor svete Cecilije 

Valerija in 
Primož Jerman 

 

5. postna, tiha nedelja, 26.03.2023 
07:00 Aljaž Novak 

Miha Kramar 
Elija Jerman, 
ljudsko petje 

Tanja Lebeničnik 
Vikica Ropas 

10:00 David Brezovnik 
Matevž Košica 

Vesna Šmerc, 
Veseli kristjani 

Vika Vodovnik  
Hvalica Pavlina 

Med tednom ministrirata Aljaž Novak in Miha Kramar. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz SELA. 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA MAREC - ZA 
ŽRTVE ZLORAB: Molimo za vse tiste, ki trpijo zaradi zla, ki so jim 
ga povzročili člani cerkvene skupnosti: da bi v Cerkvi našli 
konkreten odgovor na svojo bolečino in trpljenje. 
 

Srečanje za mamice: potekajo po dogovoru enkrat na teden v 
dopoldanskem času. Po uvodni molitvi beseda teče o našem 
vsakdanjiku, o nedeljskem evangeliju, zaključimo pa z mislimi iz 
izbrane knjige, ki nas nagovarja. Srečanja nas bogatijo in 
povezujejo, tako se lažje soočamo z izzivi vsakdanjika, 
obenem pa skupaj rastemo v Duhu. Vabljene da se nam 
pridružite. Več informacij: Vesna Šmerc na 040/525-650. 
 

STARŠI VEROUČENCEV poskrbite za udeležbo pri nedeljskem 
bogoslužju skupaj s svojimi otroki! 
 

SESTANEK ŽPS bo v četrtek, 23.03. ob 19. uri v veroučni učilnici 
zgoraj. 
 

V petek, 24.3. ste ob 18. uri povabljeni k spokornemu bogoslužju 
in spovedi za velikonočni praznik. Na razpolago bo več 
spovednikov. Pridite! 
 

OTROCI bodo imeli sveto spoved v soboto ob 10. uri. Starši 
poskrbite za udeležbo. 



+++ 

Ena najtesnejših vezi med pripadniki vseh narodov, slojev in nazorov v 
vseh časih je spoštovanje in ljubezen do matere. (Stanko Janežič) 

ORATORIJ 2023 - Obveščamo vas, da bo letošnji poletni oratorij 
potekal, kot vsako leto, zadnji teden v mesecu juliju - od 24.7. do 30.7. 

2023. Tema letošnjega oratorija je HOBIT. Na spletni 
strani oratorij.net so zapisali: »Po pregledu mnogih knjig in zgodb smo se 

odločili, da oratorijsko zgodbo 2023 prepustimo verjetno najvplivnejšemu 
fantazijskemu piscu 20. stoletja, J. R. R. Tolkienu. Njegova zgodba HOBIT 

je bila napisana kot knjiga za otroke in bralca hitro pritegne v Tolkienov 
pisan domišljijski svet. Kot vsa njegova dela prinaša kopico krščanskih 
sporočil in vrednot, ki so pomembne za otrokovo vzgojo. Zdi se nam 

pomembno, saj na ta način vstopamo v dialog s kulturo in se vsi skupaj 
učimo iskati krščanske vrednote tudi v “zunanjem” svetu, tudi v zgodbah, ki 

niso tipično krščanske.« 
Naša nova voditeljica oratorija Jana Semprimožnik in vsi animatorji vas 
lepo pozdravljajo in vam sporočajo: »Rezervirajte si čas za naše 
poletno druženje. Zanimivo bo!« 

 

Oznanjene svete maše bo g. župnik opravil vsako jutro v svojem 
stanovanju. 
 

V soboto, 25.3.2021, je za našo župnijo dan celodnevnega 
ČAŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA  po vaseh in zaselkih: 
12:00 do 13:00 Trg Vransko 
13:00 do 14:00 Tešova, Jeronim, Prapreče, Merinca, Kale, Vologa 
14:00 do 15:00 Brode, Selo, Stopnik, Čreta, Jevše 
15:00 do 16:00 Prekopa, Čeplje, Vindija, člani Karitasa 
16:00 do 17:00 Ločica, Zahomce, Zajasovnik, Zaplanina 
17:00 do 18:00 ŽPS, KARITAS, PEVCI, MINISTRANTI, BRALCI, 

BIRMANCI, PRVOOBHAJANCI in NJIHOVI STARŠI 
Ves dan bo tudi prilika za velikonočno sveto spoved.  

PRIDITE MOLIMO in POČASTIMO JEZUSA v SVETEM 
REŠNJEM TELESU! HVALJENO IN ČAŠČENO NAJ 

VEDNO BO PRESVETO REŠNJE TELO! 

 

 

ODPOSLANE SV. MAŠE - Jože Pečovnik 4x, Marija Sušnik 5x, 
Ivan Reberšek 6x, Valentin Mahkovic 3x, Biserka Kutnja 3x, 
Alojzija Jošt 3x, Mira Stiftar 5x 
Maše bo opravil škof Ciril iz Skopja. 



DAN GODUJE MAŠA ZA 
PON 
20.03. 
2023 

Martin iz Brage, 
škof 

07:00* 
 

+ moža Milija Slapnika, obl., sp. staršev in 
vseh Trbovčevih 
+ v čast MB za zdravje (Anči) (ž.) 

TOR 
21.03. 
2023 

Serapion, škof, 
mučenec 

07:00* 
 

+ Janeza Klopčiča 
+ Jožefa Reberška iz Ločice (ž.) 

SRE 
22.03. 
2023 

Lea, 
spokornica 

07:00* 
 

+ Vilija Lebeničnika 
+ Poldiko Presekar, nečakinjo Jasmino in 
Francija (ž.) 

ČET 
23.03. 
2023 

 

Alfonz Turibij iz 
Mongroveja, 

škof 

07:00* 
 

+ mamo Minko Vranič ob g. in obl., sp. oč. 
Ivana in vse Rjavčeve 
+ Ivanko Semprimožnik, sp. Franca (ž.) 

PET 
24.03. 
2023 

+ Katarina 
Švedska, 
redovnica 

07:00* + Marijo Izlakar, 1. obl., sp. oč. Ivana  
+ Leopolda Semprimožnika (ž.) 

SOB 
25.03. 
2023 

Gospodovo 
oznanenje 

07:00 
10:00 
 
18:00 

+ sestro Marijo Marolt iz Kranja 
+ moža Jožeta Završnika ob g., sp. mame 
Ane in Marinke 
+ Jožefa Pečovnika in vse Fermetove (ž.) 

 

NED 
26.03. 
2023 

5. postna, 
tiha nedelja 

07:00 
10:00 

+ žive in rajne župljane 
+ starše Jožeta in Frančiško Pečovnik ob 
g. in rd., sp. dveh bratov 
+ Olgo Juteršek ob g. (Kristina Hrastovec) 
(ž.) 

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 180 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 


