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SVETA VERA 
BODI VAM LUČ 

V Slomškovem duhu, na to 
nedeljo, ki je še posebej 
posvečena njemu, prosimo za dar 
trdne osebne vere. Naj bo vodilna 
misel za naše življenje in za naše 
delovanje Slomškov osebni moto 
in hkrati njegovo škofovsko 
geslo: »Vse v večjo čast Božjo in 
zveličanje duš«.  

Večkrat in radi prosimo blaženega Antona Martina Slomška, naj 
nam s svojim posredovanjem pri Bogu pomaga na poti do 
poglobljene, žive in trdne vere; vere, ki je dar iz nebes in ki nam 
je po našem krstu že zagotovljen in darovan. Naša trdna vera ne 
bo zgolj kakšen privesek v našem življenju in ravnanju, ampak 
bomo v Bogu resnično spoznali našega usmiljenega Očeta, ki 
nas ljubi in se ljubeče sklanja k nam. Tako bo vera za nas 
postajala vedno bolj zares luč. Luč, ki nam bo svetila na poti 
življenja in nam bo prinašala upanje ter s tem tako zelo potreben 
optimizem, ko gre za našo osebno ali za našo skupno 
prihodnost! Globoka in trdna osebna vera je človeku luč tudi 
takrat, ko se, bodisi osebno ali povezani v to ali ono skupnost, 
znajdemo v najrazličnejših teminah, sencah in strahovih, ki nam 
jih prinaša življenje. Blaženi škof Anton Martin Slomšek – prosi 
za nas in za naš slovenski narod in za Cerkev na Slovenskem!    
                                                                         Po: radio.ognjisce.si  



26. med letom, 30.0
URA MINISTRIRA
07:00 Alen Brezovnik

Monika Lesjak 
10:00 Tjaša Marko 

Nives Podbregar
Med tednom ministrira
Cerkev v soboto čistijo in krasijo
 

APOSTOLSTVO MOLITVE ZA MESEC 
mladi z afrike dostop do 
 

SESTANEK ŽPS bo v četrtek, 27.9. ob 19. uri. Vabljeni!
 

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

 

OTROCI, ki obiskujejo verouk, 
čiščenje in ogrevanje ter veroučne knjige 
do konca oktobra! 
 

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 

 

 

.09.2018 
MINISTRIRA POJE 

Alen Brezovnik 
 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Valerija Jerman
Doroteja Križnik

Nives Podbregar 
Franc Lesjak,  
MPZ 

Jani Lencl
Polona Semprimožnik

Med tednom ministrirata Alen Brezovnik in Monika Lesjak
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz ČEPELJ. 
APOSTOLSTVO MOLITVE ZA MESEC SEPTEMBER
mladi z afrike dostop do izobrazbe in dela v lastnih deželah.

bo v četrtek, 27.9. ob 19. uri. Vabljeni!

OB POROČNEM SLAVJU naprošam vse, ki pozdravljate ženina 
pred vrati župnijske cerkve, da poskrbite za 

odstranjevanje vsega, kar ostane na tleh. Pa brez zamere. 
                                                                                 

ki obiskujejo verouk, naj prispevajo za razsvetljavo, 
čiščenje in ogrevanje ter veroučne knjige 20€. Strošek naj poravnajo 

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.      www.karitas.si 

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 

 

BERE 
Valerija Jerman 
Doroteja Križnik 
Jani Lencl 
Polona Semprimožnik 
Monika Lesjak. 

SEPTEMBER: Da bi imeli 
izobrazbe in dela v lastnih deželah. 

bo v četrtek, 27.9. ob 19. uri. Vabljeni! 

ki pozdravljate ženina 
pred vrati župnijske cerkve, da poskrbite za 

odstranjevanje vsega, kar ostane na tleh. Pa brez zamere.  
                                                                                     župnik Jožef 

prispevajo za razsvetljavo, 
Strošek naj poravnajo 

Za srce Afrike 
potrebujejo vodo, 

zdravila. 
letos priskočite na 
v Afriki. HVALA!  

letošnjo dobrodelno 



URA PON TOR SRE ČET PET SOB 
7.30 
župnik 

7. IN 8. 
RAZRED 
župnik 

7. IN 8. 
RAZRED 
župnik 

 9. 
RAZRED 
župnik 

  

7.30 
Katja 

4. 
RAZRED 

Katja 

6. RAZRED 
Katja 

5. A 
RAZRED 

Katja 

 5. B 
RAZRED 

Katja 

 

15.15URI/16.30 
Katja 

 
 

 2. 
RAZRED 

Katja 

 2. 
RAZRED 

Katja 

 

15.00 
Kristina 

 
 

 3. 
RAZRED 
Kristina 

   

16.00 
Kristina 

   1. 
RAZRED 
Kristina 

  

9.00 
Kristina 

     1. 
RAZRED 
Kristina 

10.00 
Kristina 

     3. 
RAZRED 
Kristina 

 

SLOMŠEK - ŠKOF IN NARODNI BUDITELJ 
Prenos sedeža lavantinske škofije iz Št. Andraža v 
Maribor, ki ga je po dolgoletnih prizadevanjih 4. 
septembra 1859 uresničil blaženi škof Anton Martin 
Slomšek, ima velik pomen za Cerkev na Slovenskem in 
za naš narod. V liturgičnem koledarju sicer dajemo 
prednost njegovemu godu. Sicer pa je na nedeljo, 4. 
septembra 1859, škof Slomšek pred slovesno mašo 
prevzel mestno cerkev sv. Janeza Krstnika kot prvi 
lavantinski škof v Mariboru. S tem je uresničil enega od 
svojih velikih življenjskih ciljev, »naj pastir biva med 

svojimi ovcami«. Hkrati je novi škofiji priključil približno 200 tisoč Slovencev, ki so prej 
pripadali graški škofiji. Prav je, da opozorimo še na druge septembrske dogodke, ki so 
povezani z blaženim Slomškom. 24. septembra 1851 je na pobudo škofa Antona Martina 
Slomška zaživela bratovščina Sv. Cirila in Metoda. Slomškovo zemeljsko življenje se je 
izteklo 24. septembra 1862. Na isti dan leta 1993 je v Mariboru zaživela Slomškova 
založba. 19. septembra leta 1999 je papež Janez Pavel II. drugič obiskal Slovenijo in ob tej 
priložnosti pred Betnavskim gradom škofa Slomška razglasil za blaženega in določil, da se 
njegov god obhaja na krajih in po ustaljenih pravnih predpisih vsako leto 24. septembra. V 
mariborski nadškofiji njegov god obhajajo kot slovesni praznik, v drugih škofijah pa kot 
praznik. Ta dan je tudi praznik slovenskih učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in kmetov, saj je 
njihov zavetnik. Letos Slomškovo nedeljo obhajamo 23. septembra. 

Povzeto po: radio.ognjise.si (Tone Gorjup) 



DAN GODUJE MAŠA ZA 
PON 
24.09. 
2018 

Anton 
Martin 
Slomšek, 
škof 

07:00 
 
17:00* 

+ Marijo Semprimožnik, obl., g. in rd., sp. 
oč. Jožeta 
+ sestro Angelo Breznik 

TOR 
25.09. 
2018 

Sergij 
Radoneški, 
menih 

07:00 
17:00* 

+ v čast MB za zdravje Saša in Danila 
+ po namenu (Rutar) 

SRE 
26.09. 
2018 

Kozma in 
Damijan, 
mučenca 

07:00 
17:00* 

+ Leopolda Felicijana 
+ po namenu (Rutar) 

ČET 
27.09. 
2018 

Vincencij 
Pavelski, 
duhovnik, 
ustanovitelj 
lazaristov 

 
07:00 
17:00* 

 
+ Kristino Paulič 
+ po namenu (Rutar) 

PET 
28.09. 
2018 

Venčeslav 
(Vaclav), 
mučenec 

07:00 
17:00* 

+ mamo Milko Resnik ob g. in rd. 
+ mamo Mihaelo Polanec ob g in rd., sp. oč. 
Martina, Polančevih in Šalamonovih 

SOB 
29.09. 
2018 

Mihael, 
Gabrijel, 
Rafael, 

nadangeli 

07:00 
10:30 
 
17:00* 

+ moža in oč. Mihaela Bogataja ob g. in rd. 
+ v zahvalo Bogu za srečen zakon ob 50. 
letnici Martine in Jožeta Felicijan. 
+ Mihaela Pečovnika ob g. in rd., sp. m. 
Justine in Jozekovih 

NED 
30.09. 
2018 

 

26. nedelja 
med letom 

(FARNI 
PRAZNIK) 

07:00 
10:00 
 
17:00* 

+ žive in rajne župljane 
+ mamo Ivanko Orehovec ob g. in rd., oč. 
Ivana ob rd., br. Romana in stare starše 
+ v čast MB za zdravje in blagoslov v 
družini 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

Materin nauk je mladeniču jutranja zarja, njen bogoljubni zgled mu je za vse 
življenje lepa bela luč. Kar dobra mati v mlado srce zasadi, ne usahne vse žive 

dni. (bl. Anton Martin Slomšek) 
 

»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. 


