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ČEŠČENJE SRCA JEZUSOVEGA
Širjenje češčenja Jezusovega Srca je po mnenju sv. Janeza Eudesa (+1680) najuspešnejše sredstvo za to, da bo Kristus spet močneje zavladal v dušah in v praktičnem življenju kristjanov. Sveti Marjeti Mariji Alacoque (»Alakók«) (+1690) je Jezus
razodel: »Moje Božje Srce je tako prevzeto od ljubezni do ljudi, da njenih gorečih
plamenov ljubezni ne more več zadrževati v sebi, ampak jih hoče razliti po vsem
svetu.« Ob videnju sredi leta 1674 je Jezus sv. Marjeti potožil: »Kljub mnogim prizadevanjem za njihovo srečo ostajajo ljudje hladni in brezbrižni. Vsaj ti mi stori to
veselje, da zadoščuješ za njihovo nehvaležnost, kolikor boš mogla. Jaz bom tvoja
moč, ne boj se ničesar.«
Svetnica je zapisala: »Zdi se mi, da ni krajše poti, da pridemo do popolnosti, in da
ni bolj gotovega sredstva za zveličanje, kakor je posvetitev Božjemu Srcu.« Večkrat
je tudi izjavljala: »Mislim, da se ne bo pogubil nihče, kdor bo Jezusovo Srce častil in
se mu posvetil« Junija 1675 ji je Jezus pokazal svoje Srce z besedami:
»Glej to Srce, ki je tako ljubilo ljudi, da ni opustilo ničesar; ki se je izčrpalo in
izničilo, da bi izpričalo svojo ljubezen. Za plačilo pa prejema samci nehvaležnost,
sramoto, bogokletstva, hlad in zaničevanje, ki ga kažejo v odnosu do tega zakra
menta ljubezni. Zlasti pa me boli vedenje meni posvečenih oseb. Zato zadoščujte s
spravnim sv. obhajilom za vse žalitve, ki sem jih deležen v oltarnem zakramentu.«
12 OBLJUB SRCA JEZUSOVEGA
Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.
Naklonil bom mir njihovim družinam.
Tolažil jih bom v trpljenju.
Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni
uri. Tisti, ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo
pogubili.
5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje
usmiljenja.
7. Mlačni (posebej redovne osebe) bodo postali goreči.

1.
2.
3.
4.

8. Goreči (posebej redovne osebe in duhovniki) bodo hitro dospeli do velike
popolnosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili.
9. Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu
podobo mojega presvetega Srca in ga bodo ljubili in častili ter se mu izročali v
posebno varstvo. Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine in pomagal
družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.
10. Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne
grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to češčenje širili med ljudmi.
11. Imena tistih, ki bodo širili to češčenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.
12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam
milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svetih za
kramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.
Molimo. Gospod Jezus Kristus, milostno se spomni obljub, ki si nam jih dal po
sv. Marjeti Mariji v neskončnem usmiljenju svojega Srca. Varuj nas, daj nam moči v
slabosti, pomagaj nam zadoščevati za svoje grehe in bodi varno zavetje v uri naše
smrti. Amen.
Vir: Zgibanka »Živi rožni venec«, Brezje.

OBVESTILA IN DOGODKI
Omejitve zaradi epidemije: v zadnjem času je prišlo do zrahljanja omejitev. Dovoljena je do 50% zasedenost prostora ob vzdrževanju 1,5 m razdalje. Po izkušnjah
zadnjega meseca imam občutek, da pri nas »15 mehurčkov« približno ustreza »do
50% zasedenosti«, zato do nadaljnjega na Vačah velja kot doslej: delavniške sv. maše
so kot običajno, brez predhodne prijave. Za nedeljske in praznične maše je potrebno
predhodno prijaviti udeležbo. // Vzdržujemo največjo možno medsebojno razdaljo,
razkužujemo si roke in nosimo zaščitne maske. Če imate bolezenske znake ali imate
potrjeno okužbo, ostanite doma. Glede omejitev sledite obvestilom na strani katoliska-cerkev.si in na radiu Ognjišče.
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.
29.6. (praznik apostolov Petra in Pavla): škofje po Sloveniji posvečujejo novomašnike. Molimo zanje, ter za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost!
Za Cerkev na slovenskem bo letos posvečenih le 7 novomašnikov: za Ljubljansko
nadškofijo Peter Čemažar iz župnije Ljubljana-Ježica, Boštjan Dolinšek iz župnije
Stranje, za Mariborsko škofijo Simon Lampreht iz župnije Svečina, za Koprsko škofijo
Tilen Kocjančič iz župnije Bertoki, za Novomeško škofijo Jakob Piletič iz Kostanjevice, pri Kapucinih br. Jurij Slamnik iz župnije Breznica, pri Minoritih br. Klemen
Slapšak iz župnije Laško. Župljani župnije Vače, kdaj pomnite zadnjo novo mašo na
Vačah? Ali molite za duhovne poklice?

2.7. (prvi petek): župnik na prvi petek v mesecu prinašam obhajilo po domovih.
Če ste okuženi, mi sporočite po telefonu.
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 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!
Ponedeljek, 7.6.
Vače
Torek, 8.6.
Široka set
Sreda, 9.6.
Slivna
Četrtek, 10.6.
Vače
Petek, 11.6.
Vače
Sobota, 12.6.
Kandrše
Vače
Nedelja, 13.6.
Vače
Vače
Ponedeljek, 14.6.
Vače
Torek, 15.6.
Široka Set
Sreda, 16.6.
Vače
Četrtek, 17.6.
Vače
Petek, 18.6.
Vače
Sobota, 19.6.
Kandrše
Vače
Nedelja, 20.6.
Vače
Vače

19h
19h
19h
19h
19h
9h
19h
8h
9h
19h
19h
19h
19h
19h
9h
19h
8h
9h

Sv. Robert
Amalija in Boštjan Prašnikar (obl.)
Sv. Medard
Franc Semec (svakinja Mari)
Sv. Primož in Felicijan
Prošnja maša za Slivno
Sv. Bogumil
Ivan Kimovec (obl.)
Srce Jezusovo
družina Razoršek
Srce Marijino
Milka in Ivan Smrkolj (hči Vida)
Anton (obl.) in sorodniki Avbelj
Enajsta nedelja med letom
Za farane
Jožefa Zupančič
Sv. Valerij in Rufin
Alojz Požaršek (r.d.)
Sv. Vid
Marija Vozelj (Ukornovi)
Sv. Beno
Slavko Pantič
Sv. Albert
Vinko Pestotnik in sorodniki
Sv. Marko in Marcelijan
Martin Dermota
Sv. Romuald
Franc Majdič
še ni namena
Dvanajsta nedelja med letom
Za farane
Za zdravje

Ponedeljek, 21.6.
Vače
Torek, 22.6.
Široka set
Sreda, 23.6.
Vače
Četrtek, 24.6.
Vače
Petek, 25.6.
Vače
Sobota, 26.6.
Kandrše
Vače
Nedelja, 27.6.
Vače
Vače
Ponedeljek, 28.6.
Vače
Torek, 29.6.
Široka Set
Sreda, 30.6.
Vače
Četrtek, 1.7.
Vače
Petek, 2.7.
Vače
Sobota, 3.7.
Kandrše
Vače
Nedelja, 4.7.
Vače
Ponedeljek, 5.7.
Vače
Torek, 6.7.
Široka set

19h
19h
19h
19h
19h
9h
19h
8h
9h
19h
19h
19h
19h
19h
9h
19h
8h
9h
19h
19h

Sv. Alojzij
Še ni namena
Sv. Tomaž More in Janez Fisher
Marija Rems (Marija Rems)
Sv. Jožef Cafasso
Peter Juvan (obl.), Metka, Alenka, Gregor
Rojstvo Janeza Krstnika
Álbin Grden (2. obl.)
Dan državnosti
Julijana Vidmar (obl.)
Sv. Ciril Aleksandrijski
Ludvik Ocepek
Anka Biaggio in sorodniki, Angela Pestotnik (30. dan)
Trinajsta nedelja med letom
Za farane
Še ni namena
Sv. Irenej
Še ni namena
Sv. Peter in Pavel
Še ni namena
Prvi rimski mučenci
Družina Lajevec, oče in oba sinova
Sv. Estera
Še ni namena
Sv. Frančišek Regis
Vinko Pestotnik in sorodniki
Sv. Tomaž, apostol
Franc Majdič
Alojz in Jožefa Erjavec (obl.), Alojzija Kovačič
Štirinajsta nedelja med letom (izseljenska)
Za farane
Še ni namena
Sv. Ciril in Metod, slovanska apostola
Še ni namena
Sv. Marija Goretti
Marija Rems (nečakinja Majda z dr.)

V juliju so od 7.7. dalje ZASEDENI nameni le na dni: 9., 10., 13., 17., 20., 23., 24.,
25., 26., 27., 31.. V avgustu so ZASEDENI nameni le: 3., 7., 10., 16., 17., 20., 31..
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.

