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MOLITEV ZA VERSKI PREROD DOMOVINE
O Gospod, ki po svoji neskončno modri previdnosti vodiš vsakega
posameznika in vse narode sveta z milobo in močjo: po tvoji milosti je
naše ljudstvo iz ust tvojih blagovestnikov, zlasti svetega Cirila in Metoda, že pred toliko stoletij sprejelo krščansko vero in odtlej bolj in bolj
napredovalo v spoznanju resnice, se posvečevalo s tvojimi nebeškimi
zakramenti in milostmi ter se plemenitilo s krščansko omiko. S tvojo
pomočjo smo velike naloge in preizkušnje ter težave, katerim marsikateri drugi narod ni bil kos in je izginil, s trdno vero in zaupanjem vate
dobro prestali in se okrepili ter osamosvojili.
Vendar so pa slabi zgledi obdajajočega nas sveta, prevzetnost srca in sebično
iskanje lastnega ugodja in dobička v prizadevanju za čim večje blagostanje marsikoga od nas, pa tudi cele sloje zavedli v razne zmote in Bogu nasprotno mišljenje in
ravnanje. Ko raste zunanji napredek, v mnogih usiha srčna omika, slabi medsebojna
bratovska ljubezen in se večajo razdori v družinah, med stanovi in v našem narodnem občestvu včasih prav do pogubnega sovraštva in slepe nestrpnosti; zavist,
oblastiželjnost in brezobzirnost do bližnjega kakor črv glodajo in spodkopavajo naše
krščansko življenje.
O Bog, kaj koristi, če bi si posameznik ali ves narod osvojil ves svet, izgubil pa bi
svojo dušo? Vsemogočni Bog, usliši prošnje svete Device Marije, matere svojega
Sina, ki jo naš narod iz roda v rod tako zelo časti, in vseh tistih svetih mož, ki so si za
pokristjanjenje in za plemenito omiko slovenskega ljudstva najbolj prizadevali - svetega Pavlina, svetega Cirila in Metoda, svete Eme in naših svetniških škofov Friderika
Baraga in Antona Martina Slomška, ki se zdaj veselijo v tebi! Ne glej na naše grehe
in napake, na prevzetnost, na preziranje nevidnih in neminljivih vrednot, na sebično
in neplemenito mišljenje, ampak se spomni, o Božji Zveličar, svojega zasluženja in
svojih petero svetih ran ter svojega usmiljenja, ki si nam ga vse veke izkazoval! Ne
vračaj nam po naši trdosrčnosti in osvoji zase naša srca! Gospod Jezus, obnovi svoje
zveličavno delo med nami in prerodi nas, dokler je še čas in še nismo pred sodbo.
O Gospod, ti si prosil za svoje učence vseh časov do konca sveta, da bi bili vsi eno,
kakor je Oče v tebi in ti v Očetu. Ozri se z usmiljenjem na neštete struje, stranke in

razprtije med nami in daj, da bi se, kakor je v nebesih eno samo občestvo svetih,
tudi mi na zemlji zopet oklenili katoliške vere vsi s tisto gorečnostjo in prisrčnostjo,
s kakršna so. naši predniki častili in hvalili tvoje sveto ime. Amen.

John Henry Newman

OBVESTILA IN DOGODKI
Omejitve zaradi virusa: vzdržujemo primerno medsebojno razdaljo, razkužujemo si roke in nosimo zaščitne maske. Če imate bolezenske znake ali imate potrjeno
okužbo, ostanite doma. *** Prilika za spoved bo do nadaljnjega slabe pol ure pred
delavniškimi mašami, pa do 5 minut pred mašo, v zakristiji.
3.9. (prvi petek): župnik na prvi petek v mesecu prinašam obhajilo po domovih.
Če ste okuženi, mi sporočite po telefonu.
Maša na Slivni, 5. septemba. Ker se s prvim septembrom začenja tudi novo veroučno leto, sem moral narediti kompromis: ker starši veroučencev zagotovo najlažje
pridejo na srečanje v nedeljo po maši, zato sem pripravil srečanje za starše na prvo
nedeljo v septembru, mašo na Slivni pa zamaknil nekaj ur kasneje. Kljub zamaknitvi
je bila cerkvica na Slivni lani na ta dan polna. Obžalujem, da nekateri posamezniki
ne morejo razumeti moje odločitve. Tako je se tudi ključar cerkvice, g. Martin Ribič, po tridesetih letih opravljanja ključarske službe, službi odpovedal. Župljani smo
mu hvaležni za opravljeno delo in skrb, hkrati pa spoštujemo njegovo odločitev. G.
Martin je prinesel ključ cerkvice v župnišče. Če bo do prve nedelje v septembru kdo
prišel v župnišče po ključ, cerkvico očistil, okrasil in pripravil za mašo, maša na Slivni
tega dne (in v prihodnje) bo. V nasprotnem primeru bo mašni namen, ki je oznanjen
za to nedeljo za Slivno, opravljen isto nedeljo v župnijski cerkvi, ob 19h zvečer.
12.9. (nedelja): jesensko žegnanje v Gori.
19.9. (nedelja): jesensko žegnanje na Slemšku.
VABILO. Župnišče in Andrejev dom ogrevamo na kurilno olje. Ker sta obe stavbi
energetsko dokaj potratni, zapravimo na leto za kurilno olje med 3000 in 4000 €.
Kljub temu, da Andrejev dom ni veliko v uporabi, ga je kljub temu treba vsaj minimalno ogrevati, sicer bi voda v sistemu in v vodovodu lahko zmrznila in cevi popokale. Smiselno bi bilo izolirati obe stavbi z izolativno fasado. Tako bi dolgoročno
zmanjšali stroške. Če bi bil vsak župljan pripravljen darovat v ta namen vsaj 20 €, bi
nam to uspelo. Bog naj vam povrne za vaše darove in dobro voljo!
Novo veroučno leto 2021/22. Prvo nedeljo v septembru (5.9.) bo po deveti maši
obvezen sestanek za vse starše veroučencev. Po sestanku (in samo po sestanku) bo
mogoče kupiti knjige in zvezke. Otroke staršev, ki se sestanka ne bodo udeležili, ne
morem sprejeti k verouku. Z rednim veroukom začnemo po prvi septembrski nedelji. Več o verouku zveste na omenjenem srečanju.

Ponedeljek, 30.8.
Vače

19h

Sv. Feliks (Srečko)
Še ni namena

Torek, 31.8.
Široka set

19h

Sv. Jožef in Nikodem, svetopisemska moža
Marija Rems (Vili in Vida Pograjc z dr.)

Sreda, 1.9.
Vače

19h

Obletnica kronanja Brezjanske Matere Božje
Še ni namena

Četrtek, 2.9.
Vače

19h

Sv. Marjeta
Angela Pestotnik (nečakinja Irena)

Petek, 3.9.
Vače

19h

Sv. Gregor Veliki
Še ni namena

Sobota, 4.9.
Široka Set
Vače

18h
19h

Sv. Rozalija
Marija Jurjevec (hčerka Mojca)
Janez in Dragica Kováčič

Nedelja, 5.9.
Vače
Vače
Slivna

8h
9h
15h

Triindvajseta nedelja med letom (Angelska nedelja)
Za farane
Še ni namena
Filip Vrtačnik

Ponedeljek, 6.9.
Vače

19h

Sv. prerok Zaharija
Še ni namena

Torek, 7.9.
Široka Set

19h

Sv. Regina
Marija Vozelj (obl.)

Sreda, 8.9.
Vače

19h

Marijino rojstvo (Mali šmaren)
Helena Kraševec

Četrtek, 9.9.
Vače

19h

Sv. Peter Klaver
Še ni namena

Petek, 10.9.
Vače

19h

Sv. Nikolaj Tolentinski
Frančiška Cirar (Angelca Rozina)

Sobota, 11.9.
Vače

19h

Sv. Helga
Še ni namena

Nedelja, 12.9.
Vače
Vače
Gora

Štiriindvajseta nedelja med letom
8h Za farane
9h Štefka Vrhovec (30. dan)
10.30 Še ni namena

Ponedeljek, 13.9.
Vače

19h

Sv. Janez Zlatousti (Krizóstom)
Še ni namena

Torek, 14.9.
Široka set

19h

Povišanje sv. Križa
Frančiška Kovač

Sreda, 15.9.
Vače

19h

Žalostna Mati Božja
Še ni namena

Četrtek, 16.9.
Vače

19h

Sv. Kornelij in Ciprijan
Angela Pestotnik (nečakinja Irena)

Petek, 17.9.
Vače

19h

Sv. Robert Bellarmino
Še ni namena

Sobota, 18.9.
Kandrše
Široka Set
Vače

9h
18h
19h

Sv. Jožef Kupertinski
Franc in starši Majdič (obl.)
Marija Jurjevec (Amalija Jakoš)
Še ni namena

Nedelja, 19.9.
Vače
Vače
Slemšek
Ponedeljek, 20.9.
Vače

Petindvajseta nedelja med letom
8h Za farane
9h Še ni namena
10.30 Ivan Biaggio (obl.)
19h

Sv. korejski mučenci
Še ni namena

Torek, 21.9.
Široka Set

19h

Sv. Matej, apostol in evangelist
Angela Vozelj (obl.)

Sreda, 22.9.
Vače

19h

Sv. Mavricij
Še ni namena

Četrtek, 23.9.
Vače

19h

Sv. Pij iz Pietrelcine
Nejc Cirar (obl.)

Petek, 24.9.
Vače

19h

Bl. Anton Martin Slomšek
Še ni namena

Sobota, 25.9.
Vače

19h

Sv. Sergij
Še ni namena

Nedelja, 26.9.
Vače
Vače

8h
9h

Šestindvajseta nedelja (Slomškova)
Za farane
Frančiška Cirar (Čadovničevi)

Ponedeljek, 27.9.
Vače

19h

Sv. Vincencij Pavelski
Štefka Vrhovec (Janez in Danica Jurjevec)

Torek, 28.9.
Široka set

19h

Sv. Venčeslav
Marija Jurjevec (Španovi)

V septembru je prostih še 19 terminov. V oktobru je prostih še 20 terminov.
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.

