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HVALA, PROSIM IN
OPROSTI!
TE TRI BESEDE NAJ VODIJO
NAŠE VSAKDANJE RAVNANJE!
Pismouki in farizeji so Božji
nauk, posredovan po Mojzesu,
podredili svojemu okusu in
svojim
željam.
Sebe
so
postavili za središče in merilo
vsega. Zato jih je Jezus grajal. Kdo ve, če se ni tudi nas prijelo kaj (ali
morda celo veliko) duha farizejev in pismoukov? Nekaj vprašanj kot
razmislek ob današnjem evangeliju:
Smo središče našega učenja mi ali je Jezus? Oznanjamo svojo (človeško)
modrost ali modrost križanega Kristusa? Nam gre za uveljavljanje moči,
zemeljskega sijaja, zunanje uspešnosti? Težimo za tem, da bi se ponašali s
svojim uspehi, s svojo preteklostjo, s svojim »smo pa le mi imeli prav«?
Merimo svojo vrednost po tem, koliko raznih priznanj, imenovanj in
odlikovanj smo prejeli? Katera knjiga nam pomeni več: zakonik ali Jezusov
evangelij? Iščemo v evangeliju črko ali duha? Precejamo komarje in
spregledujemo slone? So naše nedeljske maše zgolj izpolnitev zapovedi ali
pa družinska srečanja ob Jezusu? So naše župnije predvsem
cerkvenopravne ustanove ali pa skupnosti ljudi, ki jih povezuje Kristusova
ljubezen? Imamo sebe za nezmotljive učitelje in vodnike ali pa hodimo vsi
vsak dan v šolo k edinemu Učitelju in Vodniku?
Smo sprejemljivi za dobrohotne nasvete? Se bojimo dobronamerne kritike?
Bi vzrojili, če bi nas na primer kdo opomnil »Bodi manj uraden in bolj
domač?« Manj razumarski in bolj toplo človeški. Manj zahteven in bolj
razumevajoč. Manj posveten bolj duhoven. Manj grob in bolj vljuden. Manj
zapovedovalen in bolj pripravljen na pogovor. Manj se bori proti zlu in bolj
uveljavljal dobro. Manj govori in več stori. Manj toži nad slabimi časi in več
veselega upanja vnašaj v svoj prostor.
Kdor ne sprejme nasvetov in opominov, si sam zapira pot k napredku. Ostal
bo vedno isti in ponavljal vedno iste napake.
Po: Beseda da Besedo

32. nedelja med letom, zahvalna, 12.11.2017
URA
MINISTRIRA
POJE
BERE
07:00 Lea in
Katjuša Lesjak,
Marko Brišnik
Matej Musi
ljudsko petje
Zdenka Verdel
09:00 David Brezovnik
Kristina Bogataj, Primož Jerman ml.
Matevž Košica
Gabrijelčki
Urška Kajbič
10:30 Aleš in
Dobrovci
Damjana Lukman
Šmartno
Mitja Brezovnik
Med tednom ministrira Lea Musi in Matej Musi.
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz Zahomc.
MINISTRANTI imajo svoj mesečni obvezni verouk v soboto, 11.11.
ob 10. uri. Naj se ga vsi udeležijo!
Molitve za rajne lahko skozi ves mesec november naročite v
župnijski pisarni. Vsako nedeljo se jih bomo spominjali pri župnijski
sv. maši.

V mesecu novembru nas cerkev vabi k molitvi za rajne. Radi se
udeležujmo sv. maš, tudi ob delavnikih, radi se zberimo v družini,
prižgimo svečo in molimo za rajne starše, krstne in birmske botre,
sorodnike, prijatelje, naše dobrotnike, dušne pastirje ter vse verne
duše v vicah. Na praznik vseh svetih bomo ob 17. uri prižgali svečo
in molili vse tri dele rožnega venca. Pri molitvi nas bo spremljal farni
zvon. Posebej ste povabljeni, da se zberete v župnijski cerkvi.
SEJA ŽPS bo v četrtek, 9.11. ob 19. uri. Začnemo v župnijski cerkvi
z molitvijo za duhovne poklice in nadaljujemo v depandansi. Vsi
svetniki lepo vabljeni!
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE V LETU 2017
NOVEMBER: Da bi kristjani v Aziji kot pričevalci za evangelij v
besedi in dejanju, gradili ozračje dialoga, miru in medsebojnega
spoštovanja, še zlasti s pripadniki drugih verstev.
ZAHVALA in SPODBUDA
Vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri obnovi župnijske cerkve,
se v imenu prizadevnih ključarjev in v svojem imenu zahvaljujem!
Uspelo nam je veliko delo, ki pa seveda še ni končano. Naj vam
naštejem dela, ki smo jih opravili pri obnovi župnijske cerkve: utrdili
zidove, menjali vse leseno ostrešje in kritino, počistili in posesali
ves strop, odstranili preko 120m3 skozi stoletja nametanega
materiala, zakrpali vse razpoke, v celoti menjali ostrešje zvonika

kapele sv. Antona, odstranili ves prah v celotni notranjosti cerkve,
strokovno očistili ves oltar sv. Antona, vodno očistili sedeže, klopi,
napeljali elektriko po vsem ostrešju, prenovili in utrdili kupolo kapele
sv. Antona z novimi okni in opravili še nekatera druga dela. Cena
za opravljeno delo znaša cca. 280.000,00€. Poleg tega je bilo
opravljenih več tisoč prostovoljnih ur. Z dobro voljo in božjo
pomočjo bomo nadaljevali z delom in ga v božjo čast, če Bog
da, v miru zaključili.
Zares velika hvala vsem, ki vam je mar lepota Božje hiše!
župnik Jožef s prizadevnimi ključarji
Župnijska Karitas Vransko vabi v sredo 8.11. ob 19. uri vse
sodelavce/prostovoljce na redno mesečno srečanje. Vabljeni!

Gospod, hvala ti za rodovitno zemljo 5
Hvala za travnike, polja in njive, za svetlobo in temo, za tvoj
dotik v rosi in tvoj smehljaj v cvetu 5
Hvala za vsak najmanjši dar, saj so le–ti najlepši.
Hval ti, Gospod, ker ti nikoli ne jemlješ, ampak vedno daješ v
obilju. Amen.
Po Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto A

DAN GODUJE

MAŠA ZA

PON

07:00 + Žnidarjeve tete iz Čepelj
17:00* + teto Micko, 5. obl., sina Bojana, 19. obl.
in vse Podbregarjeve, Grilove in
Savrtnikove

06.10. Lenart, opat
2017

TOR Obletnica
07.10. posvetitve
2017 koprske
stolnice
Gotfrid
SRE (Bogomir),
08.11. škof
2017
ČET Božidar,
09.11. mučenec,
2017 redovnik
PET Leon Veliki,
10.11. papež,
2017 cerkveni
učitelj
SOB Martin
11.11. (Davorin) iz
2017 Toursa, škof

07:00 + sina Milana Karo
17:00* + po namenu (Rutar)
07:00 + ženo Elizabeto Pikelj
17:00* + Franca Cizeja
07:00 + Jožeta Hrovata
17:00* + po namenu (Rutar)
07:00 + moža Antona Pozniča, 10. obl., sp.
staršev Ane in Franca
*
17:00 + Marijo Rebolj (pastorke)

07:00 + mamo Vido Dežnikar
17:00* + starše Ano in Antona Vadlan, vse
Vadlanove in Brdovlanove
07:00 + žive in rajne župljane
NED
12.11. 32. nedelja 09:00 + Ano in Frančiško Pečovnik in vse
Fermetove
2017 med letom
10:30 Martinova nedelja v Šmartnem
(MARTINOVA)
+ Marinko Novak, sp. oč. Martina ob g.
*
17:00 + Milana Pušnika
*maše označene z zvezdico potekajo v kapeli »Našega doma«
Zakaj toliko trpimo? Zato, ker je na tem svetu delavnik, ko si plačilo
služimo. Šele po smrti pride praznik, ko bomo uživali, kar smo si zaslužili.
Prišla bo sobota niših dni, ko bo Gospod poplačal naše delo! (A.M.S.)
»Izdaja Župnijski urad Sv. Mihaela Vransko. Odgovarja Jože 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 JOŽE:
031/387-001, zupnijavransko@gmail.com NAŠ DOM: 03/703-42-20,
040/451-733, ŽUPNIJSKA KARITAS: 051/451-757, KATJA PEČOVNIK
HADŽIČ: 031/227-694, KRISTINA BOGATAJ: 031/336-950, URADNE
URE ŽUPNIJSKEGA URADA: dnevno, razen srede in nedelje, od 9. do
10. ure.

