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Jn 11,1–45 

»KDOR VAME VERUJE, BO ŽIVEL, TUDI ČE UMRE« 
 

Štetje naših dni naredi 
srce modro. To vodi v 
zdrav realizem in prežene 
delirij vsemogočnosti. 
Skoraj nič smo, naši dnevi 
hitro minevajo. Četudi bi 
živeli sto let, bi se nam 
zdelo, da je vse bil le piš. 
Smrt tako razgali naše 
življenje. Razkrije nam, 
da so naša dejanja 
ponosa, jeze in 
sovraštva bila jalova. Z 

obžalovanjem se zavemo, da nismo dovolj ljubili in da nismo iskali 
tega, kar je bistveno. Vidimo pa tudi, kar smo zares dobrega sejali: 
ljubezni, za katere smo se žrtvovali. 
Jezus je razsvetlil skrivnost naše smrti. S svojim obnašanjem odobrava, da 
se čutimo žalostne, ko nam ljubljena oseba umre. Sam se je globoko 
vznemiril pred grobom prijatelja Lazarja. V tej njegovi drži se čutimo zelo 
blizu Jezusu, našemu bratu, ki je jokal za Lazarjem. 
Jezus torej moli k Očetu, ki  je vir življenja, in Lazarju ukaže, naj pride ven iz 
groba. In tako se tudi zgodi. Krščansko upanje zajema iz te drže, ki jo Jezus 
zavzame pred človeško smrtjo. Če je smrt navzoča v stvarstvu, pomeni rano, 
ki kazi načrt Božje ljubezni. Odrešenik pa jo hoče ozdraviti.  
Jezus pred Marto, ki joče zaradi smrti brata Lazarja, postavi luč resnice: 'Jaz 
sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in 
vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?' (Jn 11,25-
26). Isto Jezus ponavlja vsakemu med nami vsakokrat, ko smrt raztrga 
tkanino življenja in čustev. Vse naše življenje se vrti okoli tega, med 
pobočjem vere in prepadom strahu. 'Jaz nisem smrt, jaz sem vstajenje in 
življenje. Veruješ to?' nam govori Jezus. 
Vsi smo majhni in nezaščiteni pred skrivnostjo smrti. A kakšna milost, če v 
tistem trenutku v srcu ohranimo plamen vere!                        Po: E. Mozetič 
 



Cvetna nedelja, 02.04.2023 

URA MINISTRANTI POJE BERE 
 
07:00 

 
Jan Orehovec 
Lučka Filač 

 
Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Primož in 
Valerija Jerman 
Nataša Juhart 
Zdenka Verdel 

10:00 Aljaž Novak 
Miha Kramar 

Frančka L. Čvan, 
zbor sv. Cecilije 

Brigita Miklavc 
Darko Kramar 
Polona Semprimožnik 
Jani Lencl 

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

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA APRIL: Molimo, da 
bi se bolj razširila kultura nenasilja, ki vključuje vse manjšo 
uporabo orožja tako s strani držav, kot državljanov. 
 

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. 
 

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!« 



Izraelskemu ljudstvu v izgnanstvu daleč od Izraelske dežele prerok Ezekijel 
naznanja, da bo Bog odprl grobove pregnancev ter jim bo omogočil vrnitev v 
njihovo deželo, kjer bodo v miru počivali (prim. Ez 37,12–14). To starodavno 
hrepenenje človeka, da bi bil pokopan skupaj s svojimi očeti, je hrepenenje 
po domovini, ki ga bo sprejela na koncu zemeljskega prizadevanja. To 
pojmovanje še ne vsebuje ideje o osebnem vstajenju od mrtvih, ki se je 
pojavila šele proti koncu Stare zaveze ter je v Jezusovem času še niso 
sprejeli vsi Judje. Sicer pa tudi med kristjani vero v vstajenje in večno 
življenje pogosto spremljajo dvomi, zmešnjava, saj dejansko gre za 
resničnost, ki presega meje našega razuma in zahteva dejanje vere. V 
današnjem evangeliju o Lazarjevem vstajenju poslušamo besede vere 
Marte, Lazarjeve sestre. Jezusu, ki ji pravi »Tvoj brat bo vstal«, Marta 
odgovori: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan« (Jn 11,23–24). Na to 
ji Jezus odgovori: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, 
tudi če umre« (Jn 11,25–26). Poglejte, to je resnična novost, ki podre vsako 
oviro ter gre onkraj. Kristus je podrl zid smrti, saj v Njem prebiva vsa polnost 
Boga, ki je življenje, večno življenje. Zaradi tega smrt ni imela oblasti nad 
njim. Lazarjevo vstajenje je torej znamenje Jezusove polne oblasti nad 
fizično smrtjo, ki je za Boga kot spanec (prim. Jn 11,11). 

Je pa še druga smrt, s katero se je moral Kristus krepko bojevati in 
plačati s križem. To je duhovna smrt, greh, ki grozi, da uniči bivanje 

vsakega človeka. Da je premagal to smrt, je Kristus umrl. Njegovo 
vstajenje pa ni več vrnitev k prejšnjemu življenju, temveč je odprl 

novo resničnost, novo zemljo, ki je končno pridružena Božjim 
nebesom.  Po: Benedikt XVI. 

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

 

Blagoslov zelenja in butarc bo v župnijski cerkvi ob 10. uri. 
Procesije od »Šventnerja« do farne cerkve ne bo! 
 

Župnijska Karitas Vransko – BUTARE - Obvešča, da si bo tudi 
letos možno priskrbeti butare za cvetno nedeljo. 

Delavnice izdelovanja  butaric bodo potekale od ponedeljka 27.3 
do petka 31.3. Pričetek  delavnic bo vsak dan ob 17. uri v 
spodnjih prostorih veroučnih učilnic. Butarice bo možno dobiti že 
od torka 28.3. dalje ter konec tedna pred trgovino Jager. 

Vsa zbrana sredstva bodo namenjena družinam in 
posameznikom v naši občini, župniji. 

Vsi, ki ste spretni v izdelovanju ali pa se želite naučiti izdelovanja 
butaric, vabljeni na delavnice.       Hvala za vso pomoč in podporo. 



DAN GODUJE MAŠA ZA 
PON 
27.03. 
2023 

Paregrin, 
redovnik 

07:00* 
 

+ moža in oč. Franca Učakarja ob g. in rd. 
ter vse Učakarjeve na Goric 

TOR 
28.03. 
2023 

Proterij, škof 

07:00* 
 

+ mamo Pepco Felicijan ob g., oč. 
Leopolda in vse Jerinove 

SRE 
29.03. 
2023 

Bertold, redovni 
ustanovitelj 

07:00* 
 

+ Jožeta Ropasa ob g. ter sina Milana, 
obl. 
+ vse Šalamonove rajne (ž.) 

ČET 
30.03. 
2023 

 

Janez Klimak, 
opat 

07:00* 
 

+ mamo Julijano Žilnik, obl., sp. oč. Ivana 
+ Marijo Klopčič (ž.) 

PET 
31.03. 
2023 

+ Gvido (Vido), 
opat  

07:00* + oč. Franca Kokovnika, obl., sp. mame 
Lucije in br. Jožeta  
+ Antona Pikla (ž.) 

SOB 
01.03. 
2023 
PRVA 

Tomaž 
Tolentinski, 
misijonar, 
mučenec 

06:30 
07:00 
 
 
17:00 

molitve v čast BSM za spreob. greš. 
+ oč. Viktorja Labuharja, 1. obl., sp. mame 
in sestre 
+ v čast BSM po namenu žena (ž.) 
+ mamo Julko in teto Roziko Lebeničnik, 
obl., sp. oč. Ivana 

NED 
02.04. 
2023 

Cvetna 
nedelja 

07:00 
10:00 

+ žive in rajne župljane 
+ Ivana Reberšeka 

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 


