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Mt 21,28–32 

BOG NE MARA 
OBLJUB, HOČE 

DEJANJA 

Če imamo »ušesa za 
poslušanje«, smo 
razumeli, da je prilika o 
»neenakih sinovih« 
namenjena tudi nam. 
Iskreno priznajmo, da 

smo nemalokrat podobni prvemu sinu iz evangelija. To je bil »priden 
fantek«: očetu brez pomisleka obljubi, da bo storil, kakor mu je rekel, 
dejansko pa ravna drugače. »Kar je pri pobožnosti lahko in nas dviga v 
očeh ljudi, to delamo,« piše p. Albin Škrinjar. To je tisti naš »Da, Gospod.« 
Težko pa se pripravimo k delu, kjer se mora človek potiti. Bog ne prenese 
takega igranja, saj vidi v srce. Ljubši mu je drugi sin, ki očetu v obraz pove, 
da njegovega naročila ne bo izpolnil, v srcu pa je veliko boljši, kot se dela 
na zunaj, očeta ima vendarle rad in bo z dejanji popravil, kar je zagrešil z 
nepremišljeno besedo. Bog, on je ta oče iz prilike, ne mara naših lepih 
besed in sladkih obljub, hoče naša dejanja, naše življenje. Ob ravnanju 
drugega sina nam p. Albin Škrinjar ponuja dragocen nauk: »Nikar ne 
zaničujmo grešnikov. Ko se kesajo, je njihovo ponižno kesanje Bogu 
ljubše kot naša vase zaverovana svetost!« 
In take namišljene svetosti je med tako imenovanimi »dobrimi kristjani« 
zelo veliko! Farizejska »žlahta« še ni izumrla in tudi po naših žilah se 
pretaka farizejska kri. Apostol Pavel nam v današnjem drugem berilu, 
vzetem iz Pisma Rimljanom, ponuja učinkovit »protistrup« zoper bolezen 
farizejstva: »Imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe.« Pa ne 
samo navidezno, ampak iskreno. Iščimo v soljudeh, kar je dobrega, pa ne 
bomo tako samozadovoljni. Apostol nam postavlja pred oči tistega, ki ga 
smemo in moramo posnemati: »Isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v 
Kristusu Jezusu.« Jezus nas je s svojim zgledom naučil, kakšna naj bo 
naša življenjska drža, naša življenjska pot.                                     Po: S. Čuk 



27. nedelja med letom, rožnovenska, 04.10.2020 
URA MINISTRIRA POJEJO BERE 
07:00 
 

Laura Ošlak 
Eva Marko 

Julija Granda 
Zala Križnik 

Peter Felicijan 
Zdenka Verdel 

9:00 Lučka Filač 
Jan Orehovec 

Frančka Čvan,  
zbor sv. Cecilije 

Lana Učakar 
Saša Semprimožnik 

10:30 
ČRETA 

Anže Reberšek 
Luka Pikl 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Mojca Nagode 

Med tednom ministrira Laura Ošlak in Eva Marko. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz OSREDKA in ZAJASOVNIKA. 

 

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 OKTOBER: Molimo, da bi 
bili v moči krsta verni laiki, zlasti ženske, v večji meri vključeni v 
odgovorne službe Cerkve. 
 

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). 
 

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

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. 
 

STARŠE NAPROŠAMO, naj prispevek za verouk (čiščenje, 
razsvetljavo in gretje ter učne pripomočke) v znesku 20€ poravnajo 
v mesecu oktobru. 

 

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



Praznik nadangela Mihaela - Leta 493 je papež 
Gelazij posvetil 29. september svetemu nadangelu 
Mihaelu.  Po eni legendi pa je prišlo do uvedbe praznika 
takole: Za časa papeža Gelazija, leta 493, se je zgodilo 
na gori Gargano v Apuliji, blizu mesta Siponto, da se je 
nekemu pastirju izgubil vol; šele po dolgem iskanju ga je 
našel v neki votlini, v katero si nihče ni upal. Neki lovec je 
ustrelil v vola s puščico, ki ga pa ne samo da ni 
poškodovala, ampak je udarila nazaj samega strelca. Ta 
dogodek je povzročil veliko začudenje po celi pokrajini in 
tako je zanj zvedel tudi škof. Tudi njemu se je dogodek 
zdel izreden; da bi spoznal Božjo voljo, je določil, naj se 
kristjani skupaj z njim postijo skozi tri dni. Tretjega dne 

ponoči je imel škof videnje, med katerim je slišal tele besede: »Jaz sem 
nadangel Mihael, ki stojim vedno pred Božjim obličjem in ta votlina je pod mojim 
varstvom. Želim, da Boga in njegove angele na tem mestu posebno 
častijo.« Škof je zjutraj vesel pripovedoval o razodetju in v spremstvu ljudstva in 
duhovščine odšel na goro, kjer so v votlini na svoje najvepje presenečenje našli 
tako rekoč končano cerkev, ki ji je manjkal le oltar. Cerkev so nato posvetili med 
velikimi slovesnostmi na čast nadangelu Mihaelu in drugim angelom. Tam je Bog 
na njihovo priprošnjo storil mnogo čudežev.                       
                                                                                                                              povzeto po: Wikipedia 

Skavti stega Prebold Polzela 1, vabimo vse otroke in mlade, ki si 
želijo novih prijateljstev, veščin za življenje in veščin življenja z 
naravo, da se nam pridružite na uvodnem srečanju in pobližje 
spoznate kaj počnemo. Starši, če želite, da Vaš otrok kvalitetno 
preživlja prosti čas v naravi, med vrstniki, daleč stran od računalnika 
in telefona, so skavti prava izbira. 
Vidimo se v nedeljo, 4.10. ob 15. uri pred Aninim domom. Vabljeni! 
 

BIRMANCI so skupaj s starši in botri povabljeni v nedeljo, 4. 
oktobra ob 9. uri k zahvalni sv. maši za dar sv. birme.  
 

ZARADI COVID-19 je prepovedan vstop v kapelo »Našega doma« 
zunanjim obiskovalcem. Mašo lahko spremljajo zunaj na prostem. 

 

ZAKRAMENT SV. ZAKONA ŽELITA PREJETI: 
ŽENIN Gregor VERTOVŠEK, rkv., samski, dipl. ing. računal. in 
informatike, roj. 02.12.1992 v Celju, sin Srečkota in Irene roj. Mošnik, 
biva Male Braslovče 89, Braslovče. 
NEVESTA Neža BEČ, rkv., samska, univ. dipl. ekonomist, roj. 
10.03.1993 v Šempetru pri Gorici, hči Damjana in Hermine, roj. 
Bensa, biva Potsabotin 24a, Kojsko. 

 
 

                                          PAR SE PRIPOROČA V MOLITEV! 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
28.09. 
2020 

Venčeslav 
(Vaclav), 
mučenec 

07:00 
 
17:00* 

+ oč. Rada Kapusa, obl., sp. m. Marije in 
strica Jankota 
+ po namenu (Rutar) 

TOR 
29.09. 
2020 

Mihael, 
Gabrijel, 
Rafael, 

nadangeli 

07:00 
17:00* 

+ moža in oč. Mihaela Bogataja ob g. in rd. 
+ po namenu (Rutar) 

SRE 
30.09. 
2020 

 

Hieronim, 
duhovnik, 

cerkveni učitelj 

07:00 
17:00* 

+ oč. Jeronima Kumer ob g. 
+ po namenu (Rutar) 

ČET 
01.10. 
2020 
PRVI 

 

Terezija 
Deteta 

Jezusa, dev., 
cerkvena učit. 

06:30 
07:00 
17:00* 

molitve za duhovne poklice 
+ Julijano Goropevšek 

+ po namenu (Rutar) 

PET 
02.10. 
2020 
PRVI 

 
Angeli varuhi 

06:30 
07:00 
17:00* 

čaščenje SJ v spravo za žalitve 
+ Hermino Rančigaj, osmina 

+ v čast SJ po namenu darovalcev 

SOB 
03.10. 
2020 
PRVA 

Frančišek 
Borgia, 

redovnik  
 

06:30 
07:00 
17:00* 

molitve v čast BSM za spreob. grešnikov 
+ Leopolda Papeža (Mkslnovega Polda) 
+ v čast BSM po namenu žena 

 

NED 
04.10. 
2020 

 
27. nedelja 
med letom, 

rožnovenska 

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

+ žive in rajne župljane 
+ moža in dedija Frančišeka Križnika ob g. in 
rd. ter st. oč. Luka 
ČRETA 
+ oč. Antona Strožiča ob 80. obl., g. in rd., 
mamo Faniko ob g. ter teto Amalijo 
+ oč. Antona Skoka, obl., sp. m. Marije 
+ po namenu (Rutar) 
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 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 


