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Mt 20,1–16a 

BOŽJA PRAVIČNOST 

Mislim, da med nami ni nikogar, 
ki bi bil pripravljen delati za 
takega gospodarja, ki daje 
enako plačo za eno uro dela kot 
za cel dan garanja. Po naši 
pameti so imeli čisto prav tisti, 
ki so pri obračunu zvečer 
protestirali: »Kje je pravica? 
Enako plačuješ tiste, ki so prišli 
delat pod noč, kot nas, ki smo 
prenašali težo dneva in 
vročino!« Pravim – po naši 
pameti. Jezus je imel namen s tole 

zgodbo povedati nekaj zelo pomembnega za naše življenje. Resnico, ki smo 
jo slišali že v prvem berilu iz ust preroka Izaija: »Moje misli niso vaše misli, in 
moja pota niso vaša pota, govori Gospod!« Jezus je hotel poudariti, da je 
Božja pravičnost čisto drugačna od človeške. Naša pravičnost nosi pečat 
naše omejenosti, ker nujno sodimo po tem, kar vidimo, Božja pa se ravna po 
namenih srca, po ljubezni, ki jo vsakdo od nas premore. 
Krivice Bog ne dela prav nikomur. Vsakemu daje dovolj možnosti, da bi bil 
srečen tu in potem vso večnost, v kateri se bo nadaljevalo naše življenje, 
kakršnega smo sejali na tem svetu. Vsaka nevoščljivost je čisto odveč. 
Gospodar v današnjem evangeliju protestnika sprašuje: »Ali je tvoje oko 
hudobno, ker sem jaz dober?« Slovenski pregovor ve povedati, da je na tem 
svetu nevoščljivosti toliko, da ne bi bilo treba drv, če bi gorela, in ugasnila ne 
bi do konca sveta. Ljudje smo čudna bitja: če se komu dobro godi, se brž 
zaleže v naše srce črv nevoščljivosti in privoščimo mu, če ne gre vse po 
sreči. Nevoščljivost in privoščljivost razodevata strašno pomanjkanje ljubezni 
do bližnjega, ki je prva in temeljna zapoved Jezusovih učencev, kar pa 
želimo biti vsi mi.  
Prosimo Gospoda, da nas obvaruje nevoščljivosti. Naj svoje poslanstvo 
opravimo dobro. Bog nam obljublja pravično plačilo. 

Po: S. Čuk 



26. nedelja med letom, 27.09.2020 
URA MINISTRIRA POJEJO BERE 
07:00 
 

Lučka Filač 
Jan Orehovec 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Vikica Ropas 
Doroteja Križnik 

10:00 
BIRMA 

Matevž Košica 
David Brezovnik 
vsi ministranti 

Frančka L. Čvan, 
zbor sv. Cecilije 

Birmanci 

Med tednom ministrira Lučka Filač in Jan Orehovec. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz BRC, JAKOV DOLA in 
BISTRICE. 

 

VSE MAŠE se opravijo zdaj v navzočnosti vernikov. Pri tem je 
potrebno upoštevati navodila vlade! 

 

PRI OBNOVI ŽUPNIJSKE CERKVE zbiramo za notranjo opremo 
hruškov les. Vsi, ki nameravate podirati hruške, ste naprošeni, da 
jih po primerni ceni odstopite v ta namen.  Ključarji 
 

APOSTOLSTVO MOLITVE ZA MESEC SEPTEMBER: Molimo, da 
bi ljudje zemeljskih virov ne izropali, temveč si jih delili pravično in 
spoštljivo. 
 

VSI VERNIKI NAŠE ŽUPNIJE ste prisrčno vabljeni k molitvi v čast 
sv. Roku - zavetniku proti kužnim boleznim (Oče naš, Zdrava Marija, 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu za odvrnitev Korona virusa). 
 

BIRMANCI se bodo v tem tednu zbirali ob 7. uri zjutraj pri 
jutranji sv. maši in se tako pripravljali z Božjim Duhom na prejem 
zakramenta sv. birme. V petek, 25.9. ob 18. uri bodo skupaj z 
botri opravili sv. spoved. Na praznik sv. birme bodo zaradi 
COVID-19 v cerkvi navzoči samo birmanci in botri, vsi ostali pa 
bodo slovesnost sv. birme spremljali zunaj cerkve po navodilih, ki 
jih nalaga vlada. 
 

Ob pogrebnih slovesnostih je prav, da se na sveto obhajilo 
pripravimo tudi z zakramentom svete spovedi, da ne gremo k 

obhajilu nepripravljeni! Ne delimo piškotov, temveč Jezusa 
Kristusa v sveti evharistiji – sveto svetim.  

Pri pogrebnem sprevodu je kulturno, da pokojnika 
spremljamo v tišini in z molitvijo v srcu, ne pa z glasnim, 

nepotrebnim govorjenjem. 



 
 
 

URNIK VEROUKA V VEROUČNEM LETU 2020/21 – VRANSKO 
 

PONEDELJEK TOREK  SREDA ČETRTEK PETEK 
7.30 – 5.r  
kat. Katja 

7.30 – 5.r  
 kat. Katja 

7.30 – 6.r  
kat. Katja 

7.30 – 7.r 
1.sk 
kat. Katja 

7.30-  7.r 
2.sk 
kat. Katja 

7.30 – 9.r A 
g. župnik 

7.30 – 8.r  
g. župnik 

7.30 – 9.r B 
g. župnik 

  

 15.h – 3 r 
kat. Kristina 

15.h – 2.r 
kat. Kristina 

  

  15.h – 4.r 
1.sk 
kat. Katja 

 15.h- 4.r 
B 2.sk 
kat. Katja 

  16.h – 1.r 
kat. Kristina 

  

Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali 
težo dneva in vročino. (Mt 20,12) 

»Kaj vendar mislijo nedeljski kristjani, ki ne poznajo Pridigarja in ne znajo 
moliti psalmov?« mrmrajo »najbolj zavzeti« kristjani. 
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki ne preživijo vsaj tedna na leto na 
poglobljenih duhovnih vajah v kakšnem znamenitem samostanu?« mrmrajo 
nobel kristjani. »Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki po večerji ne prihajajo na 
župnijska srečanja, ki jih ne moreš razumeti, če ne postaneš naš član?« 
mrmrajo večerni kristjani. Poznam duhovnike, ki opravijo velikonočno vigilijo v 
župniji kar se da na hitro, da tečejo opravit drugo, triurno s kakšno »drugo 
skupnostjo« ... Jaz sem na strani gospodarja vinograda. Rad imam nedeljske 
kristjane, ki zamudijo mašo, ker se je otrok v zadnjem trenutku polulal v 
hlačke, pa so vendarle prišli. Kristjane, ki po večerji ne morejo od doma, ker 
morajo zjutraj vstati ob petih in iti na delo, ki ga z največjo vnemo opravljajo. 
Kristjane, ki jih vsi občudujejo in cenijo, ker so dobrosrčni, pošteni, 
velikodušni, vedno pripravljeni pomagati. In to tam, kjer živijo in delajo. Kjer 
izpričujejo pristno Božjo ljubezen in dobroto.                    Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

Starše naprošamo, da svojim veroukarjem naročijo otroški 
verski mesečnik MAVRICO. Naročnina je 40€. 

 

Gabrijelčki sprejemamo nove pevce. Vaje imamo vsako nedeljo 
ob 8.10 v pevski sobi. Lepo vabljeni! Kristina Reberšek 

 

ZARADI COVID-19 je prepovedan vstop v kapelo »Našega doma« 
zunanjim obiskovalcem. Mašo lahko spremljajo zunaj na prostem, pri 
odprtih vratih kapele! 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
21.09. 
2020 

Matej 
(Matevž), 

evangelist, 
apostol 

 

07:00 
17:00* 

 

+ ženo Milko Hrastovec, obl. 
+ po namenu (Rutar) 

TOR 
22.09. 
2020 

 

Mavricij, 
mučenec 

07:00 
 
17:00* 

+ mamo Minko Stifter, 1. obl. in vse Šitnikove 
in Boštjanove 
+ po namenu (Rutar) 

SRE 
23.09. 
2020 

 

Pij iz 
Pietrelcine, 
redovnik, 
spovednik 

 
07:00 
17:00* 

 
+ Slavko in Ivana Lesjak 

+ po namenu (Rutar) 

ČET 
24.09. 
2020 

 

Anton Martin 
Slomšek 

07:00 
17:00* 

+ v čast in zahvalo Antonu Martinu Slomšku 

+ oč. Tomaža Pušnika ob rd., sp. vseh 
Pušnikovih 

PET 
25.09. 
2020 

Sergij 
Radoneški, 

menih 

07:00 
 
17:00* 

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

+ po namenu (Rutar) 
SOB 
26.09. 
2020 

Kozma in 
Damijan, 
mučenca 

07:00 
17:00* 

+ mamo Vido in oč. Avgusta Dežnikar 
+ oč. Leopolda Felicijana ob rd., sp. mame 
Jožefe 

 

NED 
27.09. 
2020 

SLOMŠKOVA 
NEDELJA -  

BIRMSKA 
SLOVE-
SNOST 

07:00 
10:00 
 
 
 
 

+ žive in rajne župljane 
+ sestro Marijo in oč. Mihaela ter Justino, br. 
Emila in Franca Pečovnik 
+ starše Antona in Jerco Punčoh ter vse 
Krapletove 
+ Rada Kapusa, obl. 

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 
 

Kdor spoštuje svoj narod, mora spoštovati tudi materino besedo  
in skrbeti za njeno čast. (bl. Anton Martin Slomšek) 

 

»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 
365 izvodov. OZNANILO na internetu: http://www.vransko.net/ ŽUPNIK 

JOŽEF: 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 REBERŠEK: 031/336-
950, ŽUP. GOSPODINJA J. ŠTEFANČIČ: 040/299-480  URADNE URE 

ŽUP. URADA: dnevno, razen srede in nedelje, od 9. do 10. ure.  
PETJE NA POGREBIH in POROKAH:  

Frančka L. Čvan - 070/866-065 ali Amadeja Juhart - 041/945-960 


