Ponedeljek, 1.2.
Vače

Sv. Brigita Irska
Cirila Ravnikar (nečakinja Silvija)
Marija Razoršek (30. dan)
Torek, 2.2.
Jezusovo darovanje - Svečnica
Široka set
16h
Marija Vozelj (brat Ivan, žena Marija)
Vače
17h
Še ni namena
Sreda, 3.2.
Sv. Blaž
Vače
17h
Gabriela Povirk (druž. Rebolj iz Moravč)
Franc Majdič (30. dan)
Četrtek, 4.2.
Sv. Gilbert
Vače
17h
Martin Dermota (sestra Ivanka z dr.)
Petek, 5.2.
Sv. Agata
Vače
17h
Danilo Bobek
Sobota, 6.2.
Sv. Pavel Miki iz drugi japonski mučenci
Široka Set
16h
Marija Rems (30. dan)
Vače
17h
Matevž Mrva (obl.)
Jože Klinc (30. dan)
Nedelja, 7.2.
Peta nedelja med letom
Vače
9h
Za farane
Ponedeljek, 8.2.
Sv. Hieronim
Vače
17h
Angelca Žibert (obl.)
Torek, 9.2.
Sv. Apolonija (Polona)
Široka set
17h
Amalija Lukač (obl.)
Sreda, 10.2.
Sv. Sholastika
Vače
17h
Gregor Juvan (obl.)
Četrtek, 11.2.
Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov
Vače
17h
Marija in Rozala Kobilšek (obl.)
Petek, 12.2.
Sv. Damjan
Vače
17h
Jože Klinc (obl.), Ivana Cesar
Sobota, 13.2.
Sv. Kristina
Vače
17h
Bernarda Verhovec (dr. Vidic)
Nedelja, 14.2.
Šesta nedelja med letom
Vače
9h
Za farane
Ponedeljek, 15.2.
Sv. Klavdij la Colombiére
Vače
17h
Marija Razoršek (sestra Jožefa Povirk)
Torek, 16.2.
Sv. Julijana
Široka set
17h
Marija Vozelj (brat Ivan, žena Marija)
V februarju so prosti nameni še na dni: 17., 22., 24., 25., 26.
Do 28. februarja bodo delavniške maše ob 17h, v marcu bodo ob 18h (do 28.3.), od
29.3. naprej pa ob 19h.
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Čakajoči Simeon, Ana in jaz
ob prazniku Jezusovega darovanja (Svečnici, 2. februarja)
Iz Evangelija po Luku (Lk 2,22-38)
Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred
Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški prvorojenec naj
se imenuje svet Gospodu, in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi: dve grlici ali dva golobčka.
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti
Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega
Mesija. V Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi
zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil
Boga in rekel:
»Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti
moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev:
luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«
Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih
je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec
in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo
lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Áserjevega rodu. Bila je
že zelo v letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem, nato pa
je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je
noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in
zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali
odkupitev Jeruzalema.

Kakor sta Simeon in Ana v moči Svetega Duha prepoznala v Marijinem sinu
Odrešenika, Božjega Sina, tako se tudi mi pri maši srečamo z istim Jezusom.
»Glejte, vsak dan se poniža, prav tako kot takrat, ko je s kraljevega prestola
stopil v telo Device. Vsak dan pride k nam v ponižnosti. Vsak dan stopa iz
Očetovega naročja na oltar v duhovnikove roke. In kakor se je apostolom
prikazal v resničnem telesu, tako se tudi nam sedaj kaže v posvečenem kruhu. In kakor so oni ob gledanju na njegovo človeško naravo videli samo to
njegovo človeško naravo, vendar pa so verovali, da je Bog, ko so ga gledali
z duhovnimi očmi, tako naj tudi mi, ko na kruh in vino gledamo s telesnimi
očmi, sprevidimo in trdno verujemo, da sta to njegovo pravo in resnično
najsvetejše telo in kri.« Frančišek Asiški, Opomini 16 – 21
Bog po preroku Jeremiju pravi: »Iskali me boste in me boste našli. Ko me
boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori Gospod. Obrnil bom
vašo usodo in vas bom zbral iz vseh narodov in iz vseh krajev, kamor sem vas
izgnal, govori Gospod« (Jer 29,13-14).
Prosímo Svetega Duha, naj nam odpre oči in srce! Prosímo Marijo, naj v nas
zbudi hrepenenje po Jezus, Odrešeniku! Prosimo jo, naj Jezusa prinese tudi
v tempelj mojega srca!

Obvestila in dogodki
Ker župnijska cerkev na Vačah ob delavnikih skoraj nikoli ni premajhna, so
do nadaljnjega delavniške maše z udeležbo ljudstva, ob nedelja in praznikih
pa delim samo obhajilo kot doslej, razen če je oznanjeno drugače. Vzdržujemo največjo možno medsebojno razdaljo, razkužujemo si roke in nosimo
zaščitne maske. Pred in po maši se ne zadržujemo pred cerkvijo. Če imate
bolezenske znake ali imate potrjeno okužbo, ostanite doma. Hvala vsem,
ki veste, da tudi v času omejitev položnice za elektriko, telefon, komunalo,
tisk, (itd.) še vedno prihajajo, in zato tudi preko TRR-ja radi nakažete svoji
župniji svoj velikodušen dar. Bog povrni! Glede covid omejitev sledite obvestilom na strani katoliska-cerkev.si in na radiu Ognjišče.
Od 23. do 29. januarja bo v Sloveniji potekal Svetopisemski maraton, neprekinjeno glasno branje Svetega pisma (Božje besede). Letos bo potekal
prek spleta. Oglejte si stran www.svetopisemskimaraton.si/branje/ . Čez teden bo potekal tudi bogat program z gosti. Vabljeni!
25. januar: praznik spreobrnitve apostola Pavla. Veselimo se, da je Bog s
svojo vztrajno ljubeznijo zmožen narediti iz svojega zagrizenega nasprotnika, enega največjih apostolov in svetnikov.

2. februar: praznik Jezusovega darovanja v templju – Svečnica. Jožef in Marija
prineseta novorojenega Jezusa v tempelj. Starček Simeon napove Mariji velike
bridkosti, Jezusa pa imenuje luč v razsvetljenje vseh narodov. Na to resnico naj
nas spominjajo svečke, ki jih bom župnik blagoslovil tega dne pri maši, pa tudi
na sledečo nedeljo (7. februar). Svečke si lahko priskrbite sami in jih prinesete k
blagoslovu, lahko pa jih boste dobili (upam …) tudi v cerkvi za primeren dar (€).
5. februar: prvi petek v mesecu. Župnik prinašam obhajilo po domovih. Če
ste okuženi, mi sporočite po telefonu.
17. februar (sreda): pepelnica, začetek 40-dnevnega postnega časa, ki je čas
priprave na Veliko noč. Odprimo uho srcá Božjemu vabilu k spreobrnjenju!
Nedelja, 17.1.
Vače
Ponedeljek, 18.1.
Vače
Torek, 19.1.
Široka set
Sreda, 20.1.
Vače
Četrtek, 21.1.
Vače
Petek, 22.1.
Vače
Sobota, 23.1.
Vače
Nedelja, 24.1.
Vače
Ponedeljek, 25.1.
Vače
Torek, 26.1.
Široka Set
Sreda, 27.1.
Vače
Četrtek, 28.1.
Vače
Petek, 29.1.
Vače
Sobota, 30.1.
Vače
Nedelja, 31.1.
Vače

9h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
9h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
9h

Druga nedelja med letom
Za farane
Sv. Marjeta Ogrska
Starši Strehar in Kovač
Sv. Makarij
Marija Vozelj (brat Ivan, žena Marija)
Sv. Fabijan in Boštjan
Martin Dermota (sestra Ivanka z dr.)
Sv. Neža (Agnes, Janja)
Cirila Ravnikar (Ivanka Joger)
Sv. Vincencij
Gabriela Povirk (Mateja Prosen)
Sv. Henrik
V zahvalo Mariji za zdravje
Tretja nedelja med letom
Za farane
Spreobrnitev apostola Pavla
Kristina in starši Ravnikar
Sv. Timótej in Tit
Marija Obreza (obl.)
Sv. Ángela Mêrici, ustanoviteljica Uršulink
Starši Boné, Kazimir in Pavla
Sv. Tomaž Akvinski
Bernarda Verhovec (Društvo pod. žen. Moravče)
Zvonko Upelj (30. dan)
Sv. Valerij
Bernarda in Anton Vrhovec
Sv. Martina
V zahvalo, za vero in blagoslov
Četrta nedelja med letom
Za farane

