
OZNANILA
župnije Vače

ADVENTNI ČAS
Beseda advent pomeni prihod, čas pričakovanja. Človeštvo in vse 

stvarstvo je dolga tisočletja čakalo prihod Božjega Sina Jezusa med 
nas, in ga naposled pred dvema tisočletjema tudi dočakalo. Neskončni 
Bog se skloni med nas, med najbolj uboge, v Betlehemski hlevček, in 
postane med nami majhen in kroták otrok v jaslicah. Z nami hodi našo 
pot življenja, od spočetja, rojstva, križa, smrti in groba. Med nas ne 

pride zgolj zato, da bi bil z nami solidaren, pač pa, da bi nas napravil Božje; da bi nas s 
svojim trpljenjem na križu, s svojo smrtjo in s svojim vstajenjem od mrtvih pokazal pot v 
večno srečo v nebesih. Ta sreča presega vse naše želje in naše predstave.

Jezus se štirideset dni po vstajenju dvigne pred apostoli nazaj v nebo. Sedaj ga 
čakamo, da se ob koncu sveta vrne z vsem veličastvom in močjo, skupaj z vso nebeš-
ko vojsko angelov in vseh zveličanih, rešenih kristjanov. Njegova Božja luč bo takrat 
osvetlila vse, kar je skrito. Šele v tej Božji luči se bomo ljudje pokazali taki, kakršne 
nas vidi Bog. Jasno se bo pokazala resnica o nas in o Bogu. Pokazalo se bo, koga smo 
s svojim življenjem molili, koga častili, komu svoje življenje darovali.

Kdaj pride, ne vemo. A datum in ura niti nista tako pomembna. Ko namreč apos-
toli vprašajo Jezusa, kdaj pride, jim le naroči: »Čujte in bodite pripravljeni vsak čas!« 

Prvi del adventa (do 17. decembra) nas tako Božja beseda opozarja in vabi k bud-
nosti ter stalni pripravljenosti, da Jezus Bog nekega dne pride in razsodi naša dejanja, 
naše srce. Drugi del adventa (od 17. decembra, do Božičnega večera) pa pri branju 
Božje besede občudujemo, po kako čudovitem Božjem načrtu je Jezus Bog prišel 
med nas na svet. Posebej smo veseli, da je Devica Marija sporočilu Božjega odposlan-
ca angela Gabrijela pritrdila in rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji 
besedi!« S temi besedami je Boga sprejela pod svoje srce in še toliko bolj v svoje srce.

Marija vabi tudi mene in tebe, da Jezusa Boga povabiva, da se rodi v moje in tvo-
je srce in tam raste. Opazujva Devico Marijo, s kako odprtim in lepim srcem Jezusa 
Boga sprejme in pusti, da zavzame célo njeno srce, do zadnjega kotička. Marija tako 
z vsem srcem želi samo to, kar želi Bog, ki je njen Kralj in Gospod.

Marijino srce je že lepo in čisto, saj je Brezmadežna. Najino srce še ni lepo in čisto, 
saj ima v njem marsikdaj glavno besedo greh in sebičnost (ko mislim samo nase). 
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OBVESTILA IN DOGODKI
Omejitve zaradi virusa: za udeležbo pri maši je potrebno izpolnjevanje pogoja 

PCT (za vse starejše od 12 let). Vedno imejte s seboj potrdilo PCT in osebni do-
kument. V primeru, da nekdo pogoja ne izpolnjuje, in da pride do inšpekcijskega 
nadzora, plača kazen dotični, župnik in župnija. Bodimo odgovorni! ** Vzdržujemo 
primerno medsebojno razdaljo, razkužujemo si roke in nosimo zaščitne maske. Če 
imate bolezenske znake ali imate potrjeno okužbo, ostanite doma. *** Prilika za 
spoved je slabe pol ure pred delavniškimi mašami, pa do 5 minut pred mašo, v 
zakristiji. K spovedi povabljeni še posebej pred Božičnimi prazniki!

Maše v Kandršah bodo vsako soboto (ob 9h), kadar bo v Kandršah tudi verouk. 
Mladinska srečanja so na Vačah redno ob nedeljah po deveti maši, uro in pol. Če imam 
župnik dopoldne mašo tudi na podružnici, je mladinsko srečanje popoldne ob 15h.

S prvo adventno nedeljo vstopamo v novo cerkveno leto.
30.11. - god sv. apostola Andreja, zavetnika naše župnije. Pridite k maši! Njegov 

god bomo slovesneje praznovali na sledečo nedeljo (5.12.), ko bo tudi darovanje 
(ofer) za domačo župnijo.

3.12. (prvi petek): župnik na prvi petek v mesecu prinašam obhajilo po domo-
vih. Če ste okuženi, mi sporočite po telefonu.

4. 12. - god sv. Barbare, zavetnice rudarjev. Vsi, ki ste bili kakorkoli povezani z 
rudnikom, se ji lahko pridete k maši zahvalit za varstvo in se ji priporočit.

8. 12. - slovesni praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Na ta praznik 
se bomo skupaj z Marijo razveselili, da je Bog od vsega začetka (že ob spočetju pod 
srcem Marijine matere Ane) Marijo obvaroval madeža vsakršnega greha posebej pa 
izvirnega greha. Z izvirnim (Adamovim) grehom pride na svet vsak človek. Ta greh je 
v tem, da človek reče in živi, kakor da je ON bog. Marija je bila tega obvarovana, zato 
jo kličemo »Brezmadežna« in »milosti polna« (napolnjena z milostmi, napolnjena z 
Božjimi darovi, darili).

16.12. – začetek Božične devetdnevnice, bližnje priprave na praznik Jezusovega 
rojstva (Božič). Povabljeni prav vsi, posebej pa družine! Bolj ko po Gospodu hre-
penimo in ga pričakujemo, bolj nas lahko napolni z Božjo bližino in upanjem. Naj 
mu vsakodnevna sveta maša, molitev in pesem odpre vrata naših src, da se rodi in 
zavlada tudi v njih.

Jaslice, ki jih postavljamo po naših domovih, naj nas živo spominjajo, da Jezus 
želi vstopiti tudi v hlevčke naših src, naših družin, delovnih kolektivov.

Verski tisk. Vabim, da z novim letom naročite verski tisk: tednik Družino, meseč-
nik Ognjišče, revijo Božje okolje. Če bi se kdo želel naročiti, mi lahko sporoči svoje 
ime in naslov, jaz pa bom to posredoval uredništvu. Tisk boste prejemali po pošti na 
dom, naročnino pa plačali po položnici. Verski tisk nam pomaga, da se poučimo in 
rastemo v veri in ostajamo povezani z družino krščenih (Cerkvijo). 



V Kandršah smo začeli z obnovo strehe podružnice sv. Lenarta. Bog povrni vsem 
ki ste in ki še boste darovali v ta namen!

Župnišče in Andrejev dom ogrevamo na kurilno olje. Ker sta obe stavbi ener-
getsko 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!

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek, 22.11.
Vače 17h

Sv. Cecilija
Štefka Vrhovec (Vrbkovi iz Kandrš)

Torek, 23.11.
Široka set 17h

Sv. Klemen I.
Marija Jurjevec (Španovi iz Rovišč)

Sreda, 24.11.
Vače 17h

Sv. Vietnamski mučenci
Antonovi

Četrtek, 25.11.
Vače 17h

Sv. Katarina Aleksandrijska
Antonija Bijec (Janez, Danica Jurjevec)

Petek, 26.11.
Vače 17h

Sv. Valerijan Oglejski
Franci Jenko

Sobota, 27.11.
Kandrše
Vače

9h
17h

Sv. Virgil in Modest
Še ni namena
Angela Pestotnik (vnukinje)

Nedelja, 28.11.
Vače
Vače

8h
9h

Prva adventna nedelja
Za farane
Marija in Ivan Rebolj

Ponedeljek, 29.11.
Vače 17h

Sv. Saturnin
Marija Šušteršič

Torek, 30.11.
Vače (!) 17h

Sv. apostol Andrej, zavetnik naše župnije
Družina Mohar

Sreda, 1.12.
Vače 17h

Sv. Karel de Foucauld
Jožica Ribič (sin)

Četrtek, 2.12.
Vače 17h

Sv. Natalija
Frančiška Cirar (Ivanka Vozelj z Mamolja)

Petek, 3.12.
Vače 17h

Sv. Frančišek Ksaver
Marija Jeretina (obl.), Cirila in Marija Ravnikar

Sobota, 4.12.
Kandrše
Vače

9h
17h

Sv. Barbara, zavetnica rudarjev
Anton Avbelj (r.d.) in sorodniki
Martin Dermota
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Nedelja, 5.12.
Vače
Vače

8h
9h

Druga adventna nedelja. Andrejeva nedelja.
Za farane
Jože Matoz (obl.)

Ponedeljek, 6.12.
Vače 17h

Sv. Nikolaj, zavetnik župnij Litija in Sava
Štefka Vrhovec (Ivanka Kristan)

Torek, 7.12.
Široka set 17h

Sv. Ambrož
Marija Jurjevec (nečakinja Marija)

Sreda, 8.12.
Vače 17h

Brezmadežno spočetje Device Marije
Peter Šušteršič

Četrtek, 9.12.
Vače 17h

Sv. Bernard Jezusov
Don Bregar

Petek, 10.12.
Vače 17h

Loretska Mati Božja
Angela Pestotnik (vnukinje)

Sobota, 11.12.
Kandrše
Vače

9h
17h

Sv. papež Damaz I.
Še ni namena
Antonija Bijec (Reberškovi)

Nedelja, 12.12.
Vače
Vače

8h
9h

Tretja adventna nedelja
Za farane
Za zdravje

Ponedeljek, 13.12.
Vače 17h

Sv. Lucija
Frančiška Kaplja (obl.)

Torek, 14.12.
Široka Set 17h

Sv. Janez od Križa
Še ni namena

Sreda, 15.12.
Vače 17h

Drinske mučenke
Janez Knez (obl.)

Četrtek, 16.12.
Vače 17h

Prvi dan Božične devetdnevnice
Frančiška Cirar (Skobetovi iz Ponovič)

Petek, 17.12.
Vače 17h

Sv. Lazar iz Betanije
Jožica Ribič (sin)

Sobota, 18.12.
Kandrše
Vače

9h
17h

Sv. Gacijan
Franc (obl.) in starši Majdič
Zvonko Upelj (obl.)

Nedelja, 19.12.
Vače
Vače

8h
9h

Četrta adventna nedelja
Za farane
Ivan Vidic, Franci Zorko, Boris Zupančič

Ponedeljek, 20.12.
Vače 17h

Sv. Evgen
Antonija Bijec (nečaka Tomaž in Andreja z dr.)

Torek, 21.12.
Vače (devetdnevnica!) 17h

Sv. Peter Kanizij
Še ni namena

V novembru je prost še en mašni namen, v Kandršah. V decembru je prostih še 6 terminov.


