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OBVESTILA:







4.9. (prvi petek): prinašam obhajilo po domovih našim bratom in sestram.
6.9. (nedelja): po maši na Vačah bo obvezen sestanek za starše veroukarjev.
Pri sestanku se bomo dogovorili in uskladili glede novega šolskega leta.
Brez udeležbe staršev pri sestanku otrok ne morem sprejeti k verouku.
6.9. (nedelja): na angelsko nedeljo je navadno maša tudi na Slivni. Letos bo
maša na Slivni izjemoma popoldne ob 15h, ker imamo zjutraj na Vačah
pomemben sestanek. Zahvaljujem se za razumevanje!
27.9. (nedelja): po maši povabim na srečanje vse ključarje župnijske in
podružničnih cerkva.
Veselimo se vseh, ki ste se vpisali na seznam bralcev pri mašah! Med
tednom bosta knjigi z berili in s prošnjami na mizici levo od ambona. Če
knjig tam ne bo, bom vedel, da je knjigi nekdo že vzel, da bo pri maši bral.
Gospodarstvo. V kratkem bomo pri župnišču namestili malo čistilno
napravo. V cerkvi bomo namestili novo preglednejšo stikalno omarico za
luči ter novo ozvočenje.
V vetrolovu cerkve smo namestili stojalo z razkuževalnikom. Ko podstavite
roko, jo senzor zazna in samodejno spusti na roko razkužilo. Veselim me,
da se obnašamo odgovorno in dosledno nosimo zaščitne maske ter si ob
prihodu in ob odhodu razkužujemo roke.
Ob nedeljskih in prazničnih mašah spustimo v namensko škatlo pri vhodu
listek s svojo telefonsko številko. V primeru najdenja okužbe bomo številke
posredovali pristojnim, da vas bodo poklicali. Listke s številkami bomo po
30 dneh uničili.
Dosegljiv bom na številki 031 448 616. Na stacionarni telefon bom težje
dosegljiv. Uradne ure: nekaj minut po mašah. Predlagam, da počakate po
maši na Vačah pred cerkvijo, pa gremo skupaj do farovža, po poti pa lahko
še poklepetamo. Če me po maši pred cerkvijo ne bo čakal nihče, se mi v
farovž ne bo mudilo.
župnik Peter Bregar

RAZPORED SVETIH MAŠ od 30. 8. 2020 do 13. 9. 2020
NEDELJA, 30. 8.
Vače
PONEDELJEK, 31. 8.
Vače
TOREK, 1. 9.
Široka Set
SREDA, 2. 9.
Vače
ČETRTEK, 3. 9.
Vače
PETEK, 4. 9.
Vače
SOBOTA, 5. 9.
Vače

9h
19h
19h
19h
19h
19h

19h

22. NEDELJA MED LETOM
za farane
sv. Nikodem
Gregor Juvan (Justin in nečaki)
sv. Egidij (Tilen)
Amalija Lukač (Vrhkarjevi)
sv. Marjeta
Edi Brodar (sin Edi)
sv. Gregor Veliki
Gabrijela Povirk (družina Rebolj)
sv. Roza Sicilska
Hedvika Jerina (roj. dan; Barbara
z družino)
sv. Mati Terezija
Janez Knez

NEDELJA, 6. 9.
Vače
Slivna

15h

23. NED. MED LETOM - angelska
za farane
†† Urbanija (Zg. Slivna)

PONEDELJEK, 7. 9.
Vače

19h

sv. Marko Križevčan
Elizabeta Lovše (Polsnikovi)

TOREK, 8. 9.
Vače

19h

Marijino rojstvo – mali šmaren
Gabrijela Povirk (družina Rebolj)

SREDA, 9. 9.
Vače

19h

sv. Peter Klaver
Helena Kraševec (obl.)

ČETRTEK, 10. 9.
Vače
PETEK, 11. 9.
Vače
SOBOTA, 12. 9.
Vače
NEDELJA, 13. 9.
Vače
Gora

9h

19h
19h
19h
9h
10.30

sv. Nikolaj Tolentinski
Stane (obl.) in Branko Strmljan
sv. Hijacint in Prot
Marija Krhlikar (Lojzka Juvan)
Marijino ime
Jože in Marija Medved
24. NEDELJA MED LETOM
za farane
Albin in Angela Sušnik (obl.),
Marija Hiršelj

