Sreda, 3.3.
Vače
Četrtek, 4.3.
Vače
Petek, 5.3.
Vače

18h

Sv. Kunigunda
Peter in Edi Brodar (obl.)

18h

Sv. Kazimir
Terezija Škrabanja (obl.)

18h

Sv. Hadrijan
Jože Klinc (sinova Matjaž in Jože)

Sobota, 6.3.
Vače

Sv. Fridolin (Miroslav)
Martin Dermota (Zupančičevi z Grmač)
Metod Mrva (30. dan)

18h

Nedelja, 7.3.
Vače

9h

Tretja postna nedelja
Za farane

Ponedeljek, 8.3.
Vače

18h

Sv. Janez od Boga
Po namenu

Torek, 9.3.
Široka set

18h

Sv. Frančiška Rimska
Marija Rems (nečakinja)

Sreda, 10.3.
Vače

18h

Sv. 40 mučencev iz Armenije
Gašper Ustar (30. dan)

Četrtek, 11.3.
Vače

18h

Sv. Benedikt
Jože Medved (ob roj. dnevu)

Petek, 12.3.
Vače

18h

Sv. Justina
Lojze Vozelj (ob roj. dnevu)

Sobota, 13.3.
Vače

18h

Sv. Kristina
Ana in Jože Razpotnik (obl.)

Nedelja, 14.3.
Vače

9h

Četrta postna nedelja (papeška)
Za farane

Ponedeljek, 15.3.
Vače

18h

Sv. Ludovika de Marillac
Marija Razoršek (nečakinja Saša Žibert)

Torek, 16.3.
Široka set

18h

Sv. Hilarij Oglejski
Marija Vozelj (nečak Ivan)

V marcu so vsi nameni zasedeni. V aprilu so prosti nameni še na dni: 3., 5.,
8., 9., 12., 14., 15., 19., 21.-24., 26., 28. Od 29. marca naprej bodo delavniške maše ob 19h.
Peter Bregar, župnik, www.ksvace.si, TRR: SI56 1914 0501 4615 824
Dosegljiv sem na številki 031 448 616. Uradne ure: nekaj minut po mašah.
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Bratsko ljubezen izkazujmo po Kristusovem zgledu
K ljubezni do sovražnikov, v čemer je popolnost bratske ljubezni, nas bolj kot kaj drugega nagiba hvaležno premišljevanje čudovite potrpežljivosti, s katero je najlepši med človeškimi sinovi prepustil lepoto svojega obličja hudodelcem,
da so ga opljuvali. Pustil je, da so mu hudobneži zavezali
oči, ki so s pogledom obvladovale vse stvari. Pustil je, da so
ga bičali in mu s trnjem kronali glavo, pred katero trepetajo
gospostva in oblasti. Dovolil je, da so ga zaničevali in zasramovali. Potem je potrpežljivo, krotko, ubogljivo in mirno prenesel križ, žeblje,
sulico, žolč in kis.
Tako so ga peljali kakor jagnje v zakol; kakor ovca, ki jo strižejo, je umolknil in
ni odprl svojih ust. Oče, odpusti jim! Kdo ne bi ob tem čudovitem glasu, polnem
milobe, ljubezni in notranjega miru takoj z vsem srcem ne objel svojih sovražnikov? Oče, pravi, odpusti jim! Ali more biti kakšna molitev še bolj polna ljubezni?
Vendar je dodal še nekaj. Premalo mu je bila prošnja. Hotel jih je tudi opravičiti: Oče, je rekel, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. So sicer veliki grešniki, a
ubogi nevedneži. Zato: Oče, odpusti jim! Križajo ga, a ne vedo, koga križajo. Če
bi vedeli, bi Gospoda veličastva nikoli ne križali. Zato: Oče, odpusti jim! Imajo
ga za prestopnika postave, da se dela Boga, da zavaja ljudstvo. Skril sem pred
njimi svoje obličje, zato moje slave niso spoznali. Zato: Oče, odpusti jim, saj ne
vedo kaj delajo.
Če hočeš sebe prav ljubiti, se ne kvari s telesnim uživanjem. Da ne boš podlegel
temu poželenju, vzljubi evharistični kruh. Končno, če se hočeš umiriti v blaženosti bratske ljubezni, objemi tudi sovražnike z resnično ljubeznijo.
Da ta božji ogenj ne bi ugasnil sredi krivic, ki jih doživljaš, z očmi srca nenehno
glej na tiho potrpežljivost našega ljubega Gospoda in odrešenika.
Odlomek iz Ogledala ljubezni bl. Aelreda, opata (3. knj., 5); Bl. Aelred (Ethelred, ok. 1109-1166),
opat v Rievaulx na Angleškem, pisec duhovnih spisov.

Obvestila in dogodki
Do nadaljnjega so delavniške maše z udeležbo ljudstva, ob nedeljah 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.
Priporočam, da na strani katoliska-cerkev.si preberete pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2021.
Prilika za spoved bo do nadaljnjega slabe pol ure pred delavniškimi mašami, pa do 5 minut pred mašo, v zakristiji, lahko pa tudi kdaj drugič, po
dogovoru. Najbolje bo, da ne pridete čisto zadnji hip, da se ne bo mudilo.
Spoštujemo higienske ukrepe.
17.2. (sreda): pepelnična sreda, začetek štiridesetdnevnega postnega časa,
časa priprave na Veliko noč. Med mašo nas duhovnik posuje s pepelom in
reče: »Pomni, človek, da si v prah in da se v prah povrneš!« ali »Spreobrni
se in veruj evangeliju!«. Bog nas po Cerkvi opominja in vabi, da se obrnemo
stran od svojih grehov in zanje zadoščujemo: s postom, molitvijo in dobrimi
deli. Misel na našo zadnjo uro naj nas strezni, saj nas skrbi tega sveta rade
opijanijo, da ne mislimo več, ali je moje ravnanje všeč Bogu, v luči večnosti.
Na postne petke bomo 20 minut pred mašo ob molitvi križevega pota
premišljevali Jezusovo trpljenje. Človek, ne sprašuj, zakaj trpiš TI in zakaj
je TEBE zadelo trpljenje in stiska. Sprašuj raje, zakaj je bil na sramotni križ
trpljenja pribit BOG SAM! Kaj je bilo tega treba BOGU SAMEMU? Zaradi
mojega in tvojega greha, da bi plačal moj dolg in tvoj dolg ter zadostil Božji
pravičnosti! Če prenašam svoj križ z mislijo in ljubeznijo do Jezusa, postane
Jezusov križ ključ, ki mi odklepa nebeška vrata v srečno večnost. Če smo z
Jezusom združeni že zdaj, ko je težko, bomo smeli biti z njim tudi tam, na
večno srečnem kraju.
22.-28.2.: šolske in veroučne počitnice.
28.2. (nedelja): srečanje z gospo Polono Vesel Mušič, za birmance in botre,
preko »Zoom-a«.Naslednje srečanje za vse (birmance, starše in botre) pa bo
v nedeljo, 21. marca ob 18h.
5.3.: prvi petek v mesecu. Župnik prinašam obhajilo po domovih. Če ste
okuženi, mi sporočite po telefonu.

Nedelja, 14.2.
Vače

9h

Šesta nedelja med letom
Za farane

Ponedeljek, 15.2.
Vače

17h

Sv. Klavdij la Colombiére
Marija Razoršek (sestra Jožefa Povirk)

Torek, 16.2.
Široka set

17h

Sv. Julijana
Marija Vozelj (brat Ivan, žena Marija)

Sreda, 17.2.
Vače

17h

Četrtek, 18.2.
Vače

17h

Sv. Frančišek Clet
Jože Klinc (sinova Matjaž in Jože)

Petek, 19.2.
Vače

17h

Sv. Bonifacij
Martin Dermota (hčerka Klavdija)

Sobota, 20.2.
Vače

17h

Sv. Frančišek in Jacinta
Cirila Ravnikar (nečakinja Silvija)

Nedelja, 21.2.
Vače

9h

Prva postna nedelja
Za farane

Ponedeljek, 22.2.
Vače

17h

Sedež apostola Petra
Za srečo in Božji blagoslov

Torek, 23.2.
Široka Set

17h

Sv. Polikarp
Marija Rems (nečakinja)

Sreda, 24.2.
Vače

17h

Sv. Matija, apostol
Julijana Razoršek (obl.), Frančiška Juvančič

Četrtek, 25.2.
Vače

17h

Sv. Tomaž Akvinski
Neža Strmljan (obl.)

Petek, 26.2.
Vače

17h

Sv. Aleksander (Branko)
Vinko Pestotnik

Sobota, 27.2.
Vače

17h

Nedelja, 28.2.
Vače

9h

Druga postna nedelja
Za farane

Ponedeljek, 1.3.
Vače

18h

Sv. Albin
Marija Razoršek

Torek, 2.3.
Široka set

18h

Sv. Neža Praška
Marija Vozelj (brat Ivan, žena Marija)

Pepelnica
Janez in Marija Strehar (obl.), vsi Streharjevi in Homarjevi
Gašper Ustar (7. dan)

Sv. Gabijel Žalostne Matere Božje
Branka Lavrič, Justin Jančar
Ana Knez (30. dan)

