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Mt 22,15–21 

VSI SMO MISIJONARJI 

  »Kolikokrat se mi je na 
apostolskih potovanjih primerilo, 
da sem videl, kolikšna je žetev, 
pa sem slišal, da ni 
misijonarjev: duhovnikov, 
bratov, sester, oseb, ki se 
posvečajo evangelizaciji,« je z 
bridkostjo zapisal sv. Janez 
Pavel II. v svoji poslanici za 

170. svetovni misijonski dan. Na današnjo nedeljo, ki jo imenujemo tudi 
»misijonska«, je še ena priložnost več, da se še bolj živo zavemo, da je vsak 
kristjan misijonar. Kakor je voda mokra ali ogenj vroč, tako mora biti tudi vsak 
Kristusov učenec oznanjevalec njegovega evangelija.  

Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga misijonska 
potovanja, poudarja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v Cerkev, je poklican, 
da je misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. In Sveti Duh pošilja 
vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje o Kristusu vsem narodom.« 
Ko govorimo o misijonih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer živijo 
Afričani in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, redovnice, redovniki in laiki, ki jim 
z besedo, še bolj pa z zgledom oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in 
o ljubezni, ki naj bi nas povezovala. Tudi na to je treba misliti. Misijonarje, ki v 
našem imenu daleč od doma in pogosto v težkih razmerah, a z veliko ljubeznijo 
in požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi, moramo podpirati z 
molitvijo in tudi z materialnimi darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja ne 
dosegla svojega namena, če se sami ne bi zbudili, če se ne bi trudili postati 
misijonarji v svojem okolju. Vsak, ki je krščen, je misijonar in priča. 

Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo velikodušnosti, če ne bo žive 
zavesti, da sem nekomu potreben. Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še 
živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje brez koristi, da nikomur niso potrebni. 
Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, 
sodelavci, stanovalci našega bloka, stari, bolni, osamljeni : Naše misijonsko 
področje je ogromno. Tukaj je naša Zambija, naš Madagaskar, naša Indija! 

Po: S. Čuk, Misli srca 



 

Danes je misijonska nedelja. Tudi vsi 
mi smo misijonarji. Ni nam potrebno 
potovati v oddaljene kraje. Če bomo 
le kot Tesaloničani, polni vere, 
upanja in ljubezni, bomo misijonarji v 
svojem okolju. Ta naziv bomo 
zaslužili tudi, če bomo pošteno živeli 
ter dali Bogu, kar je Božjega, in 

svetni oblasti, kar ji gre. Pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti na 
bližnje.                                           
                                             Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A 

VSE MAŠE se opravijo brez 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. 
VSI POGREBI SE OPRAVIJO PO NAVODILU VLADNIH 

UKREPOV!  
 

VSA OZNANILA boste našli na spletu in na oglasni deski in v 
cerkvi pri zakristijskih vratih. 



»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je 
Božjega.« 

(prim. Mt 22,21) 

Pred krščanstvom so 
ljudje mislili, da bog in 
cesar hodita vedno z 
roko v roki. 

Oblast je bila sveta, ker je 
izhajala neposredno od 
Boga. Zato ji niso smeli 
ugovarjati in so se ji 
morali pokoravati. 

Jezus je naredil oster rez 
in jasno ločil: Bog je Bog 
in cesar je cesar. 

Oblast prihaja od Boga, ker se uvršča med vse tisto, kar ima svoj 
obstoj v Bogu, toda to nikakor ne pomeni, da so oblastniki bog ali 
skoraj bog. 
Ta »rez« je bila osnova za ugovor vesti, ki so ga uveljavljali kristjani 
proti rimskim cesarjem: »Ti mi ukazuješ, naj ubijam, jaz pa tega ne 
bom počel, ker mi Bog zapoveduje nasprotno.« 
Iz tega »reza« se je počasi in z muko rojevala demokracija, ki sloni 
na tem sporočilu. 
Počasi in z muko. Tudi krščanskim oblastem je namreč ustrezalo 
vračanje v predevangeljske čase: »Če moja oblast prihaja od Boga, 
se ji podložniki ne smejo upirati: morajo biti tiho in ubogati.« 
Oblasti, ki ne znajo utemeljiti svojih ukazov in se sklicujejo zgolj na 
moč svoje oblasti, je potrebno imeti – in to vse! – za sumljive. 
Enako velja za vsakogar, ki se poskuša zamenjevati z Bogom. Bog 
je nekaj čisto drugega. 

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

+++ 
Moder si tudi takrat, ko ne verjameš vsake besede in  ne razneseš takoj, kar 

slišiš ali verjameš. (Franc Cerar) 

+++   +++ 
Če hočeš prav moliti, najprej okrasi svojo hišo s prijazno skromnostjo  

in prisrčno ponižnostjo, ožarja naj jo luč pravičnosti. (sv. Janez Zlatousti) 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
19.10. 
2020 

Pavel od 
Križa, 

duhovnik 

07:00 
17:00* 

+ teto Marijo Kreže, obl., sp. tete Frančke 
+ po namenu (Rutar) 

TOR 
20.10. 
2020 

Rozalina, 
redovnica 

07:00 
17:00* 

+ Antona Bistana, 30. dan 
+ po namenu (Rutar) 

SRE 
21.10. 
2020 

 

Uršula, 
devica, 

mučenka 

07:00 
17:00* 

+ Marijo Pečovnik 

+ po namenu (Rutar) 

ČET 
22.10. 
2020 

 

Janez Pavel 
II., papež 

07:00 
 
17:00* 

+ vse rajne Davdove, sp. staršev Marije in 
Leopolda Hribernik 

+ Franca Felicijana (Savrtnik) 
PET 
23.10. 
2020 

Janez 
Kapistran, 
duhovnik 

07:00 
 
17:00* 

+ mamo Katarino Drobež, obl., sp. oč. 
Viktorja 

+ Angelo Kropivšek, sp. Ivana 

SOB 
24.10. 
2020 

Anton Marija 
Claret, škof, 

redovni 
ustanovitelj 

07:00 
 
17:00* 

+ moža in oč. Vinkota Felicijana, obl. sp. st. 
staršev 
+ Marjana Hrastovca 

NED 
25.10. 
2020 

29. nedelja 
med letom - 
misijonska 

 

07:00 
17:00* 

 

+ žive in rajne župljane 
+ vse Brdnikove rajne 

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 
 

+++ 

Cerkev je mati. Mati pa ne sme otrokom reči: »Ničesar vam ne morem dati.« 
Cerkev mora vedno dajati. Dajati mora upanje in pogum.  (Jožef Kvas) 

+++   +++ 

Ti veš, kaj mi je v prid, ne jaz. Če mi hočeš poslati trpljenje in skrb, mi podeli milost, da bom 
vse voljno prenašal; varuj me nevolje in samoljubja. (bl. John Henry Newman) 

 

»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 


