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Mr 8,27–35 

POT V ŽIVLJENJE 
Današnji evangelij nam predstavlja 
vsakodnevno življenje Jezusa s svojimi učenci. 
Med hojo v skupini je tudi sicer navada, da teče 
tak ali drugačen pogovor. Tokrat Jezus 
povprašuje »svoje bližnje« čisto po domače: 
»Kaj pravijo ljudje, kdo sem jaz?« Enako, kot 
kdaj mi povprašamo svoje prijatelje, kaj si kdo 
misli o meni, o nas, o našem delu 6 Zagotovo 
na nas, tisti ki niso vsak dan v stiku z nami, 
gledajo drugače kakor ti, ki ob nas preživijo 
veliko več časa. S temi slednjimi tudi živimo 
skupaj »na drugačen način« kot morda z 
ostalimi. Dejstvo je: ko so učenci prišli tako 
daleč, da so Jezusa spoznali za Božjega 

Sina, kar se je zgodilo s Petrovo izpovedjo (Mr 8,27–38), je Jezus 
»položil karte na mizo«. Naravnost jim je povedal, kakšna bo njegova 
pot; jasno pa jim je tudi povedal, kaj čaka tistega, ki mu na njegovi poti 
želi slediti še naprej. Jezus namreč razume svoje življenje kot pot, ki mu jo  
je Bog začrtal in jo mora prehoditi v poslušnosti Bogu. Skupnosti z Jezusom 
ni mogoče ustvariti samo z mislimi in čustvi; z Jezusom je zares povezan le, 
kdor mu na njegovi poti sledi, kdor z njim stopa po tej poti. Kdor želi biti skupaj 
z Jezusom, ta mora biti tam, kjer je on, mora slediti poti, po kateri je on hodil 
pred njim. Naj bo ta pot še tako strma, ozka in neprijetna in naj od tistih, ki 
Jezusu sledijo, še tako veliko zahteva, pa vendar samo ta pot prinaša človeku 
tisto, kar ga izpolnjuje in osrečuje – povezanost z Jezusom. Na tej poti je z 
nami in mi z njim; in on je Mesija, ki dokončno prinaša odrešenje; in on je 
Božji sin, ki nas vodi v otroški odnos z Bogom Očetom. Naše odrešenje je v 
tem, da nas nekdo osvobodi iz osamljenosti, izolacije, egoizma in 
samopotrjevanja; da smemo pripadati skupnosti oz. Jezusu. Če smo sebični 
in se upiramo Jezusovemu klicu, nas to vrže nazaj v temo in hlad 
osamljenosti. Biti Jezusov učenec, biti osebno povezan z njim, je največ, kar 
nam lahko da kot njegovim učencem sodobnega časa. Če to sprejmemo, »ne 
bomo izgubili svojega življenja«.                   Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo  



25. med letom - Slomškova nedelja, 23.09.2018 
URA MINISTRIRA POJE BERE 
07:00 Tjaša Marko 

Nives Podbregar 
Amadeja Juhart Zdenka Verdel 

Peter Felicijan 
09:00 Gašper in  

Jani Orehovec 
Kristina Bogataj, 
Gabrijelčki 

Brina Lencl 
Matej Dolar 

10:30 Justina Jerman 
Nika Granda 

Franc Lesjak, 
oktet 

Damjana Lukman 
Darko Kramar 

Med tednom ministrira Tjaša Marko in Nives Podbregar. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz LOČICE. 
 

APOSTOLSTVO MOLITVE ZA MESEC SEPTEMBER: Da bi imeli 
mladi z afrike dostop do izobrazbe in dela v lastnih deželah. 
 

Verouk bomo pričeli v ponedeljek, 17.9.. 
 

VPIS prvošolčkov bo še samo danes, 16.9. po vseh sv. mašah v 
učilnici nasproti cerkve. 

 

Župnijsko romanje:  
1. Stari Lož, Cerkniško jezero, Babno polje; 22.9. 2018 
Odhod avtobusa bo ob 8.00 izpred župnijske cerkve. Bodite točni! 
 

SESTANEK vodij cerkvenega petja bo v torek, 18.9. ob 18.30 uri. 
 

SREČANJE STAREJŠIH bo v nedeljo, 23.9. ob 10.30. uri. Med 
sv. mašo bomo delili zakrament bolniškega maziljenja. Prilika bo 
tudi za sv. spoved, pol ure pred sv. mašo. 
 

KATEHETSKA NEDELJA - v nedeljo, 23.9. bomo kateheti in 
starši skupaj z otroci molili in prosili sv. Duha za uspešno veroučno 
in šolsko leto! 
 

OB POROČNEM SLAVJU naprošam vse, ki pozdravljate ženina 
in nevesto pred vrati župnijske cerkve, da poskrbite za 
odstranjevanje vsega, kar ostane na tleh. Pa brez zamere.  
                                                                                 župnik Jožef 
 

Če želimo po stezi popolnosti hoditi, moramo z malim začeti, ne hrepeneti 
po čudežih velike svetosti, ampak se v vsakdanjih krepostih vaditi. Če hočeš v 

visok stolp priti, moraš od ene stopnice do druge stopati. Kdor naenkrat 
previsoko stopi, mu rado spodleti. Toliko majhnih priložnosti imamo: prestati 

kakšno zoprnost, požreti žal besedo, kakšno sitnost voljno potrpeti, nespamet 
bližnjemu ne zameriti. To so reči, ki jih vsakdo lahko stori. 

(bl. Anton Martin Slomšek) 



 

URA PON TOR
7.30 
župnik 

7. IN 8. 
RAZRED 
župnik 

RAZRED

7.30 
Katja 

4. 
RAZRED 

Katja 

6. RAZRED

15. URI/16.30 
Katja 

 
 

15.00 
Kristina 

 
 

16.00 
Kristina 

 

9.00 
Kristina 

 

10.00 
Kristina 

 

pomoč misijonarjem pri
Pomoč, ki jo želimo z vašo
akcijo ZA SRCE AFRIKE
   

AKCIJA 
KLJUČNA
BESEDA

ZAupanje 
UPANJE 
 UPANJE5 

Pokloni zvezek 
ZVEZEK 
 ZVEZEK5 

Naravne in druge 
velike nesreče 

KARITAS5 
1919 

Človek 
CLOVEK1 ali 
CLOVEK5 na 1919

Za srce Afrike 
AFRIKA 
 AFRIKA5 

Slovenska karitas  
 

 

 

TOR SRE ČET PET
7. IN 8. 

RAZRED 
župnik 

 9. 
RAZRED 
župnik 

6. RAZRED 
Katja 

5. A 
RAZRED 

Katja 

 
RAZRED

 2. 
RAZRED 

Katja 

 
RAZRED

 3. 
RAZRED 
Kristina 

 

  1. 
RAZRED 
Kristina 

   

   

 

Za srce Afrike
Otroci v srcu Afrike potrebujejo
hrano, šole in zdravila.
Prosimo vas, da tudi letos

pri reševanju otroških življenj v
vašo podporo uresničiti z letošnjo

AFRIKE. 

KLJUČNA 
BESEDA ZNESEK 

UPANJE  ali 
UPANJE5  na 1919 

1 EUR / 5 
EUR 

ZVEZEK  ali 
ZVEZEK5  na 1919 

1 EUR / 5 
EUR 

KARITAS5  na 
5 EUR 

CLOVEK1 ali 
CLOVEK5 na 1919 

1 EUR / 5 
EUR 

AFRIKA   ali 
AFRIKA5  na 1919 

1 EUR / 5 
EUR 

PET SOB 
  

5. B 
RAZRED 

Katja 

 

2. 
RAZRED 

Katja 

 

  

  

 1. 
RAZRED 
Kristina 

 3. 
RAZRED 
Kristina 

Za srce Afrike 
potrebujejo vodo, 

zdravila. 
letos priskočite na 
v Afriki. HVALA!  

letošnjo dobrodelno 



DAN GODUJE MAŠA ZA 
PON 
17.09. 
2018 

Robert 
Bellarmino, 
škof, cerkv. 
učitelj 

07:00 
 
17:00* 

+ mamo Faniko Ribič ob g. in rd., sp. oč. 
Jožeta 
+ Leopolda Beričiča ob 100 letnici, rd. in g., 
sp. Rozike in Poldija 

TOR 
18.09. 
2018 

Jožef 
Kupertinski, 
duh., red. 

07:00 
 
17:00* 

+ moža in oč. Ivana Završnika ob rd., sp. 
Antona Roterja 
+ ženo Marjano Cukijati, obl. 

SRE 
19.09. 
2018 

Januarij, 
škof, 
mučenec 

07:00 
17:00* 

+ Marijo Kunc 
+ Ivana Marovta 

ČET 
20.09. 
2018 

Andrej Kim 
Tae-gon, 
duhovnik in 
dr. kor. muč. 

07:00 
 
17:00* 

+ oč. Franca Učakarja, obl., sp. m. Marije in 
vseh Ručgarjevih 
+ Antonijo Fideršek 

PET 
21.09. 
2018 

Matej 
(Matevž), 
apostol 

07:00 
17:00* 

+ ženo Milko Hrastovec ob g. in rd. 
+ Gustiko Križnik 

SOB 
22.09. 
2018 

Mavricij, 
mučenec 

07:00 
17:00* 

+ Jankota Sušnika, obl. 
+ Ivana Slapnika iz Zaplanine 
 

NED 
23.09. 
2018 

 

25. nedelja 
med letom, 
Slomškova 

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

+ žive in rajne župljane 
+ moža in oč. Antona Pikla, 15. obl. 
+ Julijano Novak 
+ Mihaelo Pestotnik ob g., oč. Antona in 
sina Tonija 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

Mlade ljudi hočemo naučiti, kako naj pravilno živijo, še preden jih poučimo, čemu je to 
potrebno.  Mladi so bolj dosledni: najprej hočejo vedeti, čemu živijo,  in šele potem, kako naj 

živijo. (Michel Quoist) 
+++ 

Če srečaš človeka, ki je preveč utrujen, da bi se ti nasmehnil, se mu nasmehni ti.  Nihče 
namreč ni bolj potreben smehljaja, kakor človek, ki ga ni več zmožen. (kitajski pregovor) 

 

»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, ŽUP. 
GOSPODINJA J. ŠTEFANČIČ: 040/299-480  URADNE URE ŽUP. 

URADA: dnevno, razen srede in nedelje, od 9. do 10. ure. 


