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POVABLJENI SMO NA GO

V evangeliju je povedano, da so bili najprej na gostijo povabljeni domači. Še vedno 
smo in so vabljeni. Ker pa se niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To seveda najprej 
leti na judovski narod, ki jim je Bog najprej govoril in jih tudi najprej povabil na
gostijo.'' Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v zadostni meri, pa so bili povabljeni še 

drugi. Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel. Lahko pripomore tudi 
ljubosumje, da drugi, tujci, bolj sprejemajo ''vabilo na gostijo'' kot pa ''domači

Veselo oznanilo je, da nas Bog sam vabi v svojo družbo, na gostijo obilja v prijateljstvu z 
Njim. Gre za to, da vabilo vsak dan znova sprejmemo in hodimo po poti, ki nam jo Gospod 
sproti odpira. Na gostijo se je potrebno primerno prip
del odlomka, kjer nekdo ni imel svatovskega oblačila. Prispodobo svatov
lahko razumemo kot svarilo, naj se obnašamo primerno dostojanstvu, ki ga imamo kot 
kristjani, kot Božji otroci. Lahko ga razumemo tudi kot svarilo,
zunanje pripravljeni. Ne gre toliko za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta lahko odraz 
notranjega razpoloženja. Predvsem gre za ''notranjo obleko'' srca, duha.
Znam biti reven in znam biti v obilju, 
premorem v njem, ki mi daje moč.
Njem, ki nam daje moč, tolažbo, pogum
del Božje šole, priprave na ''gostijo z izbornimi jedili
v en dan.V življenju pogosto ni tako prepro
veselo oznanilo današnje nedelje pa zagotavlja, da smo osebno izbrani in povabljeni na 
Božjo gostijo in nujno naj odgovorimo s tem, da se povabilu odzovemo, pa tudi da začnemo 
in nadaljujemo s pripravo primernega oblačila za tako izbrano gostijo in Gostitelja!
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V evangeliju je povedano, da so bili najprej na gostijo povabljeni domači. Še vedno 
smo in so vabljeni. Ker pa se niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To seveda najprej 
leti na judovski narod, ki jim je Bog najprej govoril in jih tudi najprej povabil na
gostijo.'' Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v zadostni meri, pa so bili povabljeni še 

drugi. Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel. Lahko pripomore tudi 
ljubosumje, da drugi, tujci, bolj sprejemajo ''vabilo na gostijo'' kot pa ''domači

Veselo oznanilo je, da nas Bog sam vabi v svojo družbo, na gostijo obilja v prijateljstvu z 
Njim. Gre za to, da vabilo vsak dan znova sprejmemo in hodimo po poti, ki nam jo Gospod 
sproti odpira. Na gostijo se je potrebno primerno pripraviti, tudi obleč
del odlomka, kjer nekdo ni imel svatovskega oblačila. Prispodobo svatov
lahko razumemo kot svarilo, naj se obnašamo primerno dostojanstvu, ki ga imamo kot 
kristjani, kot Božji otroci. Lahko ga razumemo tudi kot svarilo, naj hodimo k maši notranje in 
zunanje pripravljeni. Ne gre toliko za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta lahko odraz 
notranjega razpoloženja. Predvsem gre za ''notranjo obleko'' srca, duha.
Znam biti reven in znam biti v obilju, pravi sv. Pavel. Na vse mogoče sem se navadil
premorem v njem, ki mi daje moč. V vsakem človeškem življenju so vzponi in so padci. V 
Njem, ki nam daje moč, tolažbo, pogum, nas vabi živeti apostol. Vse lahko razumemo kot 
del Božje šole, priprave na ''gostijo z izbornimi jedili''. Vse ima svoj smisel in cilj. Nič ni kar tja 

V življenju pogosto ni tako preprosto in lahko prepoznati Božje skrbi za človeka, 
veselo oznanilo današnje nedelje pa zagotavlja, da smo osebno izbrani in povabljeni na 

govorimo s tem, da se povabilu odzovemo, pa tudi da začnemo 
in nadaljujemo s pripravo primernega oblačila za tako izbrano gostijo in Gostitelja!
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V evangeliju je povedano, da so bili najprej na gostijo povabljeni domači. Še vedno 
smo in so vabljeni. Ker pa se niso odzvali, so bili povabljeni drugi. To seveda najprej 
leti na judovski narod, ki jim je Bog najprej govoril in jih tudi najprej povabil na ''svojo 
gostijo.'' Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v zadostni meri, pa so bili povabljeni še 

drugi. Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. Pavel. Lahko pripomore tudi 
ljubosumje, da drugi, tujci, bolj sprejemajo ''vabilo na gostijo'' kot pa ''domači''. 

Veselo oznanilo je, da nas Bog sam vabi v svojo družbo, na gostijo obilja v prijateljstvu z 
Njim. Gre za to, da vabilo vsak dan znova sprejmemo in hodimo po poti, ki nam jo Gospod 

aviti, tudi obleči. O tem govori zadnji 
del odlomka, kjer nekdo ni imel svatovskega oblačila. Prispodobo svatovskega oblačila 
lahko razumemo kot svarilo, naj se obnašamo primerno dostojanstvu, ki ga imamo kot 

naj hodimo k maši notranje in 
zunanje pripravljeni. Ne gre toliko za zunanjo obleko, čeprav je tudi ta lahko odraz 
notranjega razpoloženja. Predvsem gre za ''notranjo obleko'' srca, duha. 

če sem se navadil ... Vse 
V vsakem človeškem življenju so vzponi in so padci. V 

nas vabi živeti apostol. Vse lahko razumemo kot 
''. Vse ima svoj smisel in cilj. Nič ni kar tja 

to in lahko prepoznati Božje skrbi za človeka, 
veselo oznanilo današnje nedelje pa zagotavlja, da smo osebno izbrani in povabljeni na 

govorimo s tem, da se povabilu odzovemo, pa tudi da začnemo 
in nadaljujemo s pripravo primernega oblačila za tako izbrano gostijo in Gostitelja! 

Povzeto po: www.lemont-svs.org/ 



29. nedelja med letom - misijonska, 18.10.2020 
URA MINISTRIRA POJEJO BERE 
07:00 
 

Elija Jerman 
Bine Filač 

Anja in  
Tina Maček 

Marjan Štrumbelj 
Primož Jerman st. 

9:00 Aljaž Novak 
Miha Kramar 

Julija Granda in Zala 
Križnik, ljudsko petje 

Dragica Ropas 
Polona Semprimožnik 

10:30 
ČRETA 

Luka Pikl  
Anže Reberšek 

Frančka Lesjak Čvan 
zbor sv. Cecilije 

Luka Nagode 

Med tednom ministrira Bine Filač in Elija Jerman. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo iz ZAHOMC. 

 

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 



 

Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem 
ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s 
sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini.  (Iz 25,6) 

»Kakšen je raj?« 

Temu vprašanju se ne moremo upirati, tudi 
če vemo, da raj ni kakšen kraj, temveč 
način bivanja. Je Bog. 

Sveto pismo govori o raju v različnih 
prispodobah, ne zato, da bi si ga tako 
predstavljali, temveč da bi zaslutili, kaj je. 

Ena najlepših je prispodoba velike gostije 
za vsa ljudstva. 

Govori nam, da raj pomeni okušati, za 
vedno in na najvišji možni stopnji, tisto 

srečo, ki jo občutimo na gostiji zaradi njene prazničnosti, prijateljskega 
vzdušja in vedrega razpoloženja. 

Ta prispodoba je še posebej pomeljiva, ker je Jezus izbral prav gostijo kot 
znamenje in pripomoček za svojo navzočnost, navzočnost vstalega od mrtvih, 
»prebivalca« raja med nami. 

Vsaka sveta maša je odblisk nebes in vabilo, naj življenje spremenimo v raj, 
tako da vnesemo vanj prvine gostije: bratstvo, mir, praznovanje. 

Še več: vsaka sveta maša je kos opeke za raj. Ko se hranimo z vstalim 
Kristusom, vnašamo v sebe in v svoje življenje vnaprejšnje okušanje raja, ki 
nas čaka. 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

Veroučenci devetega razreda ste vsak ponedeljek in sredo 
vabljeni k verouku. 
Pokažite, da ste birmo, ki ste jo prejeli vzeli zares! 
 

VABILO! Vse letošnje birmance vabimo, da se nam pridružijo kot 
animatorji. Javite se prosim katehistinji Katji 031 227 694! Veseli 
bomo vsakega; potrebujemo vas! Hvala! 
 

Župnijska Karitas Vransko vabi ob prazniku vseh svetih k nakupu 
zastavic namesto sveč za na grob. Zastavice bodo na razpolago v 
Antonovi kapeli. 
Hvala vam za vaš dar, ker z njim skrbimo za čistost okolja. 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
12.10. 
2020 

Maksimilijan 
Celjski, 

mučenec 

07:00 
 
17:00* 

+ mamo Marijo Beričič, obl., sp. oč. Antona, 
moža Ivana in teto Nežko 
+ po namenu (Rutar) 

TOR 
13.10. 
2020 

Gerald, vitez 07:00 
17:00* 

+ Blaža Davitkova, 2. obl. 
+ po namenu (Rutar) 

SRE 
14.10. 
2020 

 

Kalist I., 
papež, 

mučenec 

07:00 
17:00* 

+ Sonjo Gornjak ob rd. 
+ po namenu (Rutar) 

ČET 
15.10. 
2020 

 

Terezija Velika 
(Avilska), 

devica, cerkv. 
učiteljica 

07:00 
 
17:00* 

+ Roziko Slapnik, sp. oč. Antona ter mame 
Katarine in br. Gustija 

+ po namenu (Rutar) 

PET 
16.10. 
2020 

Jadviga 
(Hedvika), 
kneginja, 
redovnica 

07:00 
17:00* 

+ Antona Grabnarja, osmina 

+ po namenu (Rutar) 

SOB 
17.10. 
2020 

Ignacij 
Antiohijski, 

škof, mučenec

07:00 
17:00* 

+ Antona Pogačar, obl., sp. mame Ivanke 
+ po namenu (Rutar) 

 

NED 
18.10. 
2020 

 
29. nedelja 
med letom - 
misijonska 

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

+ žive in rajne župljane 
+ mamo Ano Bervar, obl., sp. oč. Ivana 
pri MB na Čreti 
+ st. starše Ivana in Antonijo Felicijan, sp. 
oč. in moža Vinkota 
+ Ivana Brišnika 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

+++ 

Kaj pomaga zdravo telo in učena glava, če je srce hudobno? 
(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 


