
OZNANILA
župnije Vače

ZAKAJ MI JE V CERKVI DOLGČAS? 

VERJETNO SEM NEKAJ POZABIL …

Cerkev je kraj, kjer nam je Bog posebej blizu. Kdo pa je Bog? Bog je naš Oče, ki 
nas je od vedno ljubil, zato nas je poklical v življenje. Zato sploh obstajamo. Ker nas 
vsak trenutek ljubi, zato se ne razblinimo v nič. Vse, kar imamo lepega in dobrega, 
prejemamo iz njegovih rok.

Ko stopim v cerkev, se mi oči ustavijo spredaj na lepi 
beli marmornati mizi, ki je najpomembnejši del cerkve. 
To je oltar. Daritveni oltar. To je miza, ki je tam samo zato, 
da nanjo podarim Bogu svoje darove (svojo dušo, svo-
je življenje, svoje delo, …), in da tudi Bog položi nanjo 
svoj največji dar (svojega Sina Jezusa). Kadar obiščemo 
koga, ki ga imamo radi, mu prinesemo v znak prijatelj-
stva, povezanosti in ljubezni, vsak skromno darilo. Tako, 
kadar pridemo v cerkev, nikdar ne smemo k Njemu priti 
praznih rok. Ko stopim v cerkev in zagledam pred seboj 
daritveni oltar, se vprašam: “Kaj in koga vse danes prina-
šam nebeškemu Očetu?”

Kaj bi sploh lahko podaril Bogu? Njegovo je vse, prav vse. No, edino ena stvar še 
ni čisto njegova. To je moje in tvoje srce ... in vse, kar je v njem. Kaj pa JE v njem? 
O, to je dolga zgodba! Modro boš ravnal, če Očetu pripoveduješ, kaj vse mu danes 
prinašaš ... kaj vse se ti je zgodilo ... kaj vse te veseli ... kaj vse te skrbi ... kaj vse na-
črtuješ ... kje si bil poražen in ponižan ...itd.

Namesto da hočeš biti sam sebi bog, prepričan, da je vse odvisno od tebe, in da 
se svet vrti okrog tebe, se raje zaupaj in prepusti nebeškemu Očetu.

Ko si se vsega tega spomnil in si vzel k srcu ... ti bo še kdaj lahko v cerkvi dolgčas?

OBVESTILA IN DOGODKI
Omejitve zaradi virusa: za udeležbo pri maši je potrebno izpolnjevanje po-

goja PCT (za vse starejše od 12 let). Vedno imejte s seboj potrdilo PCT in osebni 
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dokument. Bodimo odgovorni! ** Vzdržujemo primerno medsebojno razdaljo, raz-
kužujemo si roke in nosimo zaščitne maske. Če imate bolezenske znake ali imate 
potrjeno okužbo, ostanite doma. *** Prilika za spoved je slabe pol ure pred delav-
niškimi mašami, pa do 5 minut pred mašo, v zakristiji.

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.

18.-25.1.: teden molitve za edinost kristjanov. Kristjani po vsem svetu se še po-
sebej v tem tednu povezujemo v molitvi in prošnji, da bi bili vsi kristjani kakor eno 
srce. Vabljeni k mašam!

21.1. (petek): god svete mučenke Neže, zavetnice cerkvice in soseske Slivne.
Svetopisemski maraton (neprekinjeno javno glasno branje Svetega pisma) bo le-

tos potekal od 22.-27. januarja, seveda prek spleta. Vabljeni k branju in poslušanju! 
Več najdete na strani www.svetopisemskimaraton.si. 

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu vabita na dan 
odprtih vrat (29. januarja), osmošolce in devetošolce pa na informativni dan (11. in 
12. februarja). Več zveste na strani www.stanislav.si.

2.2. (sreda): praznik Jezusovega darovanja v templju (Svečnica). Jožef in Mari-
ja 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 slede-
čo nedeljo. Svečke si lahko priskrbite sami in jih prinesete k blagoslovu, lahko pa jih 
boste dobili tudi v cerkvi za primeren dar.

3.2. (četrtek): god sv. mučenca Blaža. Po njegovi priprošnji tega dne prosimo 
Boga, naj nas varuje bolezni grla in vsega drugega zla. Pri maši boste lahko prejeli 
blagoslov na priprošnjo sv. Blaža, da bi nas Bog varoval bolezni grla in vsega drugega 
zla. Za prejem blagoslova je potrebna vera, torej zaupanje v Boga.

4.2.: prvi petek. Župnik obhajam po domovih.
8.2. (torek): na državni praznik ne bo verouka.
11.2. (petek): god Lurške Matere Božje, zavetnice bolnikov in župnije Polšnik. 

Vabljeni na romarski shod na Polšnik, ob 10 .uri.
21.2. do 27.2.: šolske in veroučne počitnice. Otroci lahko pripeljejo starše k maši 

tudi kdaj med tednom.
Otroci imajo veroučne počitnice od 25.12. do 2.1.2022.

V Kandršah smo začeli z obnovo strehe podružnice sv. Lenarta. Bog povrni vsem 
ki ste in ki še boste darovali v ta namen! ** Vabljeni k darovanju za izolativno fasa-
do na župnišču in Andrejevem domu! Bog naj vam povrne za vaše darove in dobro 
voljo!

http://www.svetopisemskimaraton.si
http://www.stanislav.si


Če bi kdo želel, da mu oznanila pošiljam po e-pošti, mi lahko pošlje prošnjo na 
naslov peter.bregar@siol.net. 

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek, 17.1.
Vače 17h

Sv. puščavnik Anton
Drago Vidrgar (obl.)

Torek, 18.1.
Široka Set 17h

Sv. Marjeta Ogrska
Amalija Lukač (obl.)

Sreda, 19.1.
Vače 17h

Sv. Makarij
Antonija Bijec (prijateljica Tinka)

Četrtek, 20.1.
Vače 17h

Sv. Fabijan in Boštjan (Sebastjan)
Angela Pestotnik (Minka)

Petek, 21.1.
Slivna
Vače

16h
17h

Sv. Neža (Agnes, Janja)
Škundrovi in Skokovi
Jožica Ribič (Gričarjevi iz Dešna)

Sobota, 22.1.
Vače 17h

Sv. Vincencij
Anton (obl.) in Francka Pečar

Nedelja, 23.1.
Vače
Vače

8h
9h

Tretja nedelja med letom. Nedelja Božje besede.
Za farane
Tončka in vsi Strmljanovi

Ponedeljek, 24.1.
Vače 17h

Sv. Frančišek Saleški
Metod Mrva (obl.)

Torek, 25.1.
Široka Set 17h

Spreobrnitev apostola Pavla
Marija Obreza (obl.)

Sreda, 26.1.
Vače 17h

Sv. Timotej in Tit
Terezija Škrabanja (obl.)

Četrtek, 27.1.
Vače 17h

Sv. Ángela Mêrici, ustanoviteljica Uršulink
Jakob Urbanija (30. dan)

Petek, 28.1.
Vače 17h

Sv. Tomaž Akvinski
Anton in Nada Vrhovec, Matevž Mrva

Sobota, 29.1.
Vače 9h

Sv. Valerij
Slavka Kimovec (sestra Ela)
Gašper Ustar (obl.)

Nedelja, 30.1.
Vače
Vače

8h
9h

Četrta nedelja med letom
Za farane
Oton Vozelj (30. dan)

Ponedeljek, 31.1.
Vače 17h

Sv. Janez Bosko, ustanovitelj Salezijancev
Antonija Bijec (prijateljica Tinka)

Torek, 1.2.
Široka set 17h

Sv. Brigita Irska
Marija Jurjevec (Proštovi)
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Sreda, 2.2.
Vače 17h

Jezusovo darovanje - Svečnica
Ana Knez (obl.)
Dragi Goršek (30. dan; sin Slavko)

Četrtek, 3.2.
Vače 17h

Sv. Blaž
Jožica Ribič (Lavračevi)

Petek, 4.2.
Vače 17h

Sv. Oskar
Angela Pestotnik (Polde in Marija Lazar)

Sobota, 5.2.
Vače 17h

Sv. Agata
Ana Knez (obl.)

Nedelja, 6.2.
Vače
Vače

8h
9h

Peta nedelja med letom
Za farane
Ana Kováčič (r.d.)
Jakob Urbanija (župnik iz Ajdovca)

Ponedeljek, 7.2.
Vače 17h

Sv. Koleta (Nika)
Piškovi

Torek, 8.2.
Široka Set 17h

Sv. Jožefina Bakhita
Marija Rems (obl.)

Sreda, 9.2.
Vače 17h

Sv. Apolonija (Polona)
Frančiška in Adi Češek

Četrtek, 10.2.
Vače 17h

Sv. Sholastika
Gregor Juvan (obl.)

Petek, 11.2.
Vače 17h

Lurška Mati Božja. Svetovni dan bolnikov.
Slavka Kimovec (Selanovi)

Sobota, 12.2.
Vače 17h

Sv. Evlalija
Marija in Roza Kobilšek (obl.)

Nedelja, 13.2.
Vače
Vače

8h
9h

Šesta nedelja med letom
Za farane
Antonija Bijec (Peter in Lojzka Šuštar)

Ponedeljek, 14.2.
Vače 17h

Sv. Valentin (Zdravko)
Oton Vozelj (sestra Dragica)

Torek, 15.2.
Široka Set 17h

Sv. Klavdij la Colombiére
Marija Jurjevec (Proštovi)

Kjer sta za isti termin napisana dva namena in je drugi namen napisan v ležeči 
pisavi, pri tisti maši preberem oba namena, drugi namen pa oddam duhovnikom, 
ki nimajo dovolj mašnih namenov. Ta namen je opravljen kje drugje ali kak drug 
dan. Dva namena navadno napišem na dan, ko je maša ob sedmem ali tridesetem 
dnevu.


