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Mr 10,35–45 

MESTO OB JEZUSU 

Evangelij, ki smo ga brali na 
današnjo 29. nedeljo med letom, 
nam razkriva občutljivo človeško 
ranljivost: ošabnost, ki povzroča 
razdore.  

Odlomek iz Markovega evangelija 
nam je pravkar dal sporočilo, da so s 
ponižnostjo in razdori imeli težave 
tudi apostoli. Jezus je šel v 
Jeruzalem, kjer bo obsojen na 

smrt, bičan, s trnjem kronan in križan. Apostoli so to dobro vedeli, saj 
jim je Jezus že prej to kar dvakrat povedal. Kljub temu so apostoli 
upali, da bo Jezus spremenil svoj načrt in se prepustil slavi tega sveta, 
tako da bo postal kralj, ki bo obvladoval vse ljudi. Jakob in Janez, po 
krvi brata, od Jezusa zahtevata, da bi bila prva in najvišja v nebesih. Še 
tam bi rada poveljevala drugim. Prvi razkol v Cerkvi se je tako zgodil 
pred Jezusovimi očmi: Janez in Jakob sta se postavila proti drugim 
desetim apostolom. Šlo je za prva mesta v zboru apostolov: kdo bo 
večji in pomembnejši od drugih. 
To je bil boleč začetek zdrah in prepirov v Cerkvi, ki jih povzroča 
ošabnost. Ko nekdo hoče biti več kot drugi, takrat se prične razkol. Niti 
demokratičnost in toleranca tega razkola ne moreta odpraviti, zato ker 
nista dovolj močni, da bi lahko odpravili egoizem. Miselnost tega sveta 
se je pretihotapila že med apostole in v poznejših stoletjih je ta miselnost 
dobila svoje zelo jasne izraze v prevladi, v posedovanju (prim. Mr 10,35–45). 
Pismo Hebrejcem nam danes v drugem berilu priporoča, naj se trdno držimo 
veroizpovedi, ker imamo veličastnega velikega duhovnika, ki je šel skozi 
nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Čeprav brez greha, je bil kakor mi preizkušan 
v vsem (prim. Heb 4,14–16). Ne pozabimo, da so nebesa naš cilj, in zato se 
ne smemo čuditi, da je pot strma in utrudljiva. Vredno je nekaj pretrpeti, da 
nebesa dosežemo. Kam bomo pa v teh nebesih »posedeni ob Velikem 
duhovniku« (če jih seveda dosežemo), pa bo jasno šele tam. 

Po: P. Štumpf 



30. nedelja med letom, 24.10.2021 
URA MINISTRIRA IGRA BERE 
07:00 
 

Sara Brvar 
Julija Nedeljko 

Amadeja Juhart, 
zbor sv. Rafaela 

Marko Brišnik 
Zdenka Verdel 

09:00 
 

Zoja P. Podbregar 
Laura Karničnik 

Kristina Reberšek, 
ljudsko petje 

Lana Učakar 
Matej Dolar 

10:30 
Čreta 

Luka Pikl 
Anže Reberšek 

Frančka L. Čvan, 
zbor sv. Cecilije 

Luka Nagode 

Med tednom ministrirata Sara Brvar in Julija Nedeljko. 
Cerkev v soboto čistijo in krasijo družine iz BISTRICE, JAKOV 
DOLA in BRC. 
 

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA ZA OKTOBER: 
Molimo, da bi bil vsak krščenec vključen v evangelizacijo in 
razpoložljiv za misijone, s tem da pričuje z življenjem, ki ga 
prežema vonj po evangeliju. 
 

MLADINSKI VERSKI VEČERI so vsak petek ob 19. uri. Mladi 
kristjani, lepo vabljeni.                                                     župnik 
 

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

 

OTROCI - VEROUK: Otroci naj prinesejo prispevek 20€ 
za knjige, razsvetljavo, ogrevanje in čiščenja prostorov 
v mesecu septembru ali oktobru. STARŠI, ne pozabite 
na krstno obljubo, da boste svoje otroke versko vzgajali, 
zato jih ob nedeljah pospremite k nedeljskemu bogoslužju! 

 

POGREBI SE OPRAVIJO PO NAVODILU VLADNIH UKREPOV! 
Ob pogrebih naših svojcev je prav in hvale vredno, da se vsaj 
takrat z zakramentom sprave očedimo za prejem sv. obhajila. 
Prav je tudi, da nam pojejo pevci iz domače župnije, ne pa da 
prihajajo od nevem od kod. Če so naši cerkveni pevci primerni 
za domače bogoslužje, bodo tudi za pogrebe naših rajnih. 
Tudi nagrada je precej nižja od tujih. Vsi navzoči naj 
upoštevajo pogoj PCT. Drugače vstop na lastno odgovornost.  



 
 

 

 
 

 

Saj tudi Sin človekov ni prišel,  
da bi mu stregli, ampak da bi on stregel � (prim. Mr 10,45) 
 

ZA SLUŽENJE 
 

Jezus, daj mi plemenito srce, 
da ti bom bolje služil. Močno 
srce, da bom iskal visoke cilje, 
ne povprečnih izbir. 
Požrtvovalno srce za delo, da 
bom gledal v njem poslanstvo 
in ne breme. 
 

V trpljenju veliko srce, da bom dober vojak pred svojim križem 
in čuteč Cirenejec za križe drugih. 
 

Veliko srce za svet, razumevanje za njegove krhkosti, pa 
nedotakljivost za njegove ideje in mike. 
 

Veliko srce za ljudi, zvesto in pozorno, zlasti pa uslužno srce,  
predano malim in ponižnim. 
 

Srce, ki ne bo zagledano vase, ki se bo vedno opiralo nate,  
srečno v služenju tebi in bratom, Gospod, vse dni mojega življenja. 

Po: Ignacio Laranaga, Zakladnica molitve 
+++ 

Resnica vodi do pravice. Z ljubeznijo do resnice in pravice mora biti povezana 

srčna dobrota. Dobrota, plemenitost, usmiljenje – to bo reševalo človeštvo.  
(Stanko Janežič) 

+++   +++ 
Obstaja pet poti spreobrnjenja: prva je obsodba lastnih grehov, druga da 

odpuščamo krivdo svojemu bližnjemu, tretja obstoji v molitvi, četrta v miloščini in 

peta v ponižnosti. Nikar ne postopaj v brezdelju, ampak vsak dan stopaj po vseh 

teh poteh. (sv. Janez Zlatousti) 

PRI OPRAVLJANJU VERSKE DEJAVNOSTI upoštevajmo vladna 
navodila (maske, razkuževanje, varnostna razdalja, pogoj PCT,...). 
 

V nedeljo, 24.10., bomo svoje darove namenili za misijone in 
naše misijonarje. Bodimo velikodušni darovalci. 



DAN GODUJE MAŠA 
PON 
18.10. 
2021 

Luka, 
evangelist 

07:00 
 
17:00 

+ v zahvalo Bogu in blaženi Devici Mariji 
(Fermetovi) 
* moža in oč. Vinkota Felicijana, obl., sp. st. 
staršev 

TOR 
19.10. 
2021 

 

Pavel od 
Križa, 

duhovnik 

07:00 
17:00 

+ Ljubomirja Gosaka, sp. mame Ivanke 
* po namenu (Rutar) 

SRE 
20.10. 
2021 

 

Rozalina, 
redovnica 

07:00 
17:00 

+ Janeza Sušnika ob rd. 
* po namenu (Rutar) 

ČET 
21.10. 
2021 

 

Uršula, devica, 
mučenka 

07:00 
17:00 

+ rodbino Lesjak in Brišnik 
* po namenu (Rutar) 

PET 
22.10. 
2021 

Janez Pavel 
II., papež 

07:00 
17:00 

+ teto Marijo Kreže, obl. 

* Stankota Drolca, sp. Cvetke 

SOB 
23.10. 
2021 

 

Janez 
Kapistran, 
duhovnik 

07:00 
17:00 

+ moža Blaža Davitkova, obl. 
* vse pokojne Davdove, sp. staršev Marije in 
Leopolda Hribernik 

NED 
24.10. 
2021 

 

 

30. nedelja 
med letom -  

 

MISIJONSKA  
 

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

+ žive in rajne župljane 
+ Frančiško in Ivana Reberšek, sp. vseh 
Boltetovih 
pri MB na Čreti 
+ Roberta Čehovina in Štefanove iz Prilop 
* oč. Loverca Orehovca ob rd., sp. Fanike in 
br. Francija ter st. staršev 
maše označene z * potekajo v kapeli »Našega doma« 

 

Moli zato, da zgradiš svojo srečo, in ne zato, da porušiš srečo drugih.  
(japonski pregovor) 

 

»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 


