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KRISTUS KRALJUJE Z
LJUBEZNIJO
Če hočemo biti pravični učenci Jezusa
Kristusa, učlovečene Božje Besede, se
mora naša vera »učlovečiti«: naučiti se
moramo prepoznavati obličje Boga v
obrazih ljudi okoli sebe. To pa nam z živimi
slikami, vrednimi znamenitih fresk v
Sikstinski kapeli, dopoveduje današnji
evangeljski odlomek o poteku vesoljne
sodbe. Bogu pravilno služimo samo tedaj,
če imamo odprto srce, oči in roke za ljudi,
ki so v kakršnikoli potrebi ali stiski.
»Resnično, povem vam: Karkoli ste storili
enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40)
»Ali nas bo Jezus sodil samo po naši ljubezni do bližnjega, po telesnih delih
usmiljenja?« se sprašuje p. Albin Šrkinjar v premišljevanju o sodnem dnevu.
»Kje je ljubezen do Boga, kje naše dolžnost do njega? Brez dvoma bo vse to
tudi predmet Božje sodbe, a Jezus se hoče v svojem opisu omejiti na
poglavitno: na ljubezen. Tudi hoče poudariti, da brez ljubezni do bližnjega ni
ljubezni do Boga. Povedati hoče, da je ljubezen prva ; Kdor ne ljubi brata,
ne ljubi Jezusa. Naš brat je Jezusov brat. Tudi v najmanjšem bratu moramo
gledati Jezusa. Jezus, od katerega smo dobili neizmerne zaklade, je v osebi
našega brata hvaležen za kos kruha, za čašo vode, za kratek obisk. To je
dejstvo, to je gola resnica, ki se bo razglasila kot najvažnejša na edini
»generalni skupščini« vsega človeštva. Ali sploh kaj vemo o Jezusu, če se
še nismo naučili bratske ljubezni, kakšno od nas zahteva?«
Katekizem Katoliške cerkve pravi: »Ravnanje z bližnjim bo razodelo sprejetje
ali odklonitev milosti in Božje ljubezni ; Z odklonitvijo milosti v tem življenju
se vsakdo že sam sodi, prejme po svojih delih in se more celo za večno
pogubiti, če zavrača duha ljubezni.« V skladu s tem lahko mirno rečemo, da
je vsak človek, ki nam je poslan na pot življenja, dejansko od Boga ponujena
milost, da mu izkažemo dejavno ljubezen.
Po: F. Cerar

VSE MAŠE se opravijo brez navzočnosti vernikov. Pri tem je
potrebno upoštevati navodila vlade! Vse sv. maše spremljajte
pobožno in zbrano preko medijev.
NAROČNIKI MOHORJEVIH KNJIG lahko svoje komplete
prevzamete v veroučni učilinici.
Marija Podlesnik
APOSTOLSTVO MOLITVE ZA MESEC NOVEMBER: Molimo, da
bi napredek na področju robotike in umetne inteligence vedno
služil človeku.

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).

POGREBI SE OPRAVIJO PO NAVODILU VLADNIH
UKREPOV!
VSA OZNANILA boste našli na spletu in na oglasni deski in v
cerkvi pri zakristijskih vratih.
V mesecu novembru nas cerkev vabi k molitvi za rajne. Radi
se zberimo v družini, prižgimo svečo in molimo za rajne starše,
krstne in birmske botre, sorodnike, prijatelje, naše dobrotnike,
dušne pastirje ter vse verne duše v vicah. V mesecu novembru

lahko naročite spomin svojih rajnih v župnijski pisarni
in darujete zanje miloščino, ki je namenjena duhovniku.
SPOMIN rajnih bomo vključevali pri vseh sv. mašah,
tudi med tednom. Za spomin so darovali za:
Jelen Marijo, Gros Ano, vse Učakarjeve iz Gorice in
Štefančičeve, Šimnove iz Špitaliča, Čevljeve in Novakove iz
Presedelj, Jožeta Novaka iz Sladke Gore, Pšeničnikove iz
Šmarja pri Jelšah, Angelo Reberšek, vse Brdnikove in
Vrbanove, Španove iz Črete, Žotlarjeve iz Ločice, moža
Milana Lebeničnika in vse sorodnike, vse Šterove, starše
Kralj iz Limovc in br. Ivana, Felicijanove in Podpečanove,
vse Pusovnikove in Papeževe iz Seč, za vse Pavličeve,
Predovnikove, Felicijanove, Ungarjeve, Jozekove in
Venikove iz Braslovč

Vsako nedeljo se bo delilo sv. obhajilo ob 8. in 11.
1 uri.
PRI OBNOVI ŽUPNIJSKE CERKVE zbiramo za notranjo opremo
hruškov les. Vsi, ki nameravate podirati hruške, ste naprošeni, da
jih po primernii ceni odstopite v ta namen. Ključarji
VERSKI TISK (Družina, Mavrica, itn.) lahko naročniki vzamete v
župnijski cerkvi na polici verskega tiska! Na voljo so tudi Pratike
in Marijanski koledarji.
»Kajti lačen sem bil
in ste mi dali jesti

« (Mt 25,35)

Če se moram peljati z vlakom v Benetke,
mi nič ne koristi vozovnica za Neapelj.
Če
e moram delati izpit iz matematike, mi
nič ne koristi, da zelo dobro znam
geografijo.
Če ne morem hoditi bos, nič ne pomaga,
da
nataknem
rokavice.
Jezus je določil pravila, pogoje, da
pridemo
v
kraljestvo
njegovega
Očeta:
»Lačen sem bil, žejen sem bil, tujec
tujec sem bil, nag sem bil, bolan sem
bil, v ječi sem bil ... in ste mi pomagali.«
Vse drugo ne odpre vrat Božjega kraljestva.
»Kaj pa molitve? In maše? In zakramenti? In procesije? In romanja?
In verouk? In večerna srečanja bibličnih skupin? In poletni tabori?
tabo In
duhovne vaje? In post? In življenje v samostanu? In odpoved poroki
in lastni družini? In odkrivanje čudežev in svetniških ljudi?«
Ne pomagajo, da pridemo v Božje kraljestvo.
Molitve, maše, zakramenti torej ne pomagajo?
Pomagajo nam, da imamo moč in vidimo Jezusa v tistem, ki je lačen,
tistem, ki je žejen, tistem, ki je nag, tistem, ki je bolan, tistem, ki je
tujec, tistem, ki je v ječi, in mu pomagamo.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

DAN GODUJE
PON
23.11.
2020

TOR
24.11.
2020

SRE
25.11.
2020

ČET
26.11.
2020

PET
27.11.
2020

SOB
28.11.
2020

NED

MAŠA

Klemen I., 07:00 + teti Nežko in Kati Učakar, obl., sp. vseh
papež,
Učakarjevih na Gorici
*
mučenec
17:00 + po namenu (Rutar)
Andrej DungLac, duhovnik 07:00 + Ano Pestotnik, obl., sp. moža Jožeta
in drugi
17:00* + po namenu (Rutar)
vietnamski
mučenci
07:00 + v dober namen (A.L.)
Katarina
*
Aleksandrijska, 17:00 + po namenu (Rutar)
devica,
mučenka
Obletnica 07:00 + Stankota Učakarja, sp. Silve
*
posvetitve 17:00 + po namenu (Rutar)
celjske stolnice
Modest in 07:00 + oč. Antona Pestotnika, 30. obl., mamo
Virgil, škofa,
Mihaelo in sina Tonija
*
apostola
17:00 + Frančišeka Čvana
Karantanije
Katarina
Laboure, 07:00 + oč. Janeza Pikelja, sp. mame Anke
*
redovnica, 17:00 + Justino Jerman, sp. Ivana
vidkinja
1. adventna 07:00 + žive in rajne župljane
nedelja 17:00* + Francija Felicijana iz Sela

29.11.
2020 nedelja Karitas

maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma«

Bolečina je kot velik zaklad: pokažeš jo samo najbolj zaupnim. (malezijski pregovor)

»Izdaja Župnijski urad Sv. Mihaela Vransko. Odgovarja Jožef Turinek
– župnik. Tedenska izdaja. Tehnična priprava: Niko Čvan, tel: 070/846191 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

