
OZNANILA
župnije Vače

ŠTIRIDESETDNEVNI POSTNI ČAS
ki ga začenjamo s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na praznova-

nje Velike noči, praznovanja Gospodovega vstajenja od mrtvih. Naj bo to res čas 
milosti, Božje bližine, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali v 
spravo za naše grehe, za potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas do-
loča tudi posebne oblike spokornosti, s katerimi hočemo pokazati, da Gospoda 
ljubimo bolj kot vse, še posebej pa bolj kot sebe in svoje grehe. Ena od teh 
oblik je strogi post, na pepelnično sredo in na véliki petek. Ta dva dneva se le 
enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi, vse to iz ljubezni do 
križanega Gospoda. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. 
Samo zdržek od mesnih jedi velja za vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo 
zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubez-

ni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi 
veže vernike od izpolnjenega 14. leta. 
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) 
na petek ali kakšna slovesnost v druži-
ni (poroka, pogreb, …), post in zdržek 
odpadeta.

V postu bomo molili Križev pot. 
Premišljevali bomo, kaj je Božji Sin 
prestal za nas in za naše grehe, moje 
in tvoje. Trpečega Gospoda ne puščaj-
mo samega, saj je trpel za NAS in za 
NAŠO rešitev! Premišljevanje njegovih 
ran in trpljenja nas združuje z Njim, 
nam prinaša upanje, pogum in moč, 
da nosimo svoje križe za njim in ne 
obupamo. Pri tej molitvi občudujemo 
Gospoda, ki je v svoji ljubezni in zves-
tobi do vsakega izmed nas, šel tako 
daleč, do konca.
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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 dokument. 
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.

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.

21.2. do 27.2.: šolske in veroučne počitnice. Otroci lahko pripeljejo starše k maši 
tudi kdaj med tednom.

28.2. – 26.3. bodo delavniške maše uro kasneje, torej ob 18h.
2.3. (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 zadošču-
jemo: 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.

4.3.: prvi petek v mesecu. Župnik obhajam po domovih.
Ob postnih petkih bo na Slemšku ob 9.30 pobožnost Križevega pota, nato pa maša 

in predvidoma prilika za spoved (odvisno, če mi bo uspelo najti duhovnika od 
drugod, da pride).

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!

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



MAŠNI NAMENI

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)

Sreda, 16.2.
Vače 17h

Sv. Julijana
Dragi Goršek (Pirčevi iz Seliš)

Četrtek, 17.2.
Vače 17h

Sedem ustanoviteljev Servitov
Jožica Ribič (Metod Podržaj z dr.)

Petek, 18.2.
Vače 17h

Sv. Frančišek Clet
Angela Pestotnik (Ocepkovi iz Bitič)

Sobota, 19.2.
Kandrše
Vače

9h
17h

Sv. Bonifacij
Starši Prašnikar (obl.) in Dermotovi
Ljudmila Biaggio (obl.)

Nedelja, 20.2.
Vače
Vače

8h
9h

Sedma nedelja med letom
Za farane
Avgust Cirar (obl.)

Ponedeljek, 21.2.
Vače 17h

Sv. Peter Damiani
Jože in sorodniki Klinc (obl.)

Torek, 22.2.
Široka Set 17h

Sedež apostola Petra
Martin Vozelj

Sreda, 23.2.
Vače 17h

Sv. Polikarp
Marija in Janez Strehar (obl.), ++ Homarjevi

Četrtek, 24.2.
Vače 17h

Sv. apostol Matija
Neža Strmljan (obl.)
Marija Medved (obl.)

Petek, 25.2.
Vače 17h

Sv. Alojz in Kalist
Slavka Kimovec (Selanovi)

Sobota, 26.2.
Vače 17h

Sv. Aleksander (Branko)
Jakob Urbanija (dar. župnik iz Ajdovca)

Nedelja, 27.2.
Vače
Vače

8h
9h

Osma nedelja med letom
Za farane
Julijana Razoršek, Frančiška Juvančič (obl.)

Ponedeljek, 28.2.
Vače 18h

Sv. Osvald (Ožbolt)
Oton Vozelj (sestra Dragica)

Torek, 1.3.
Široka set 18h

Sv. Albin
Marija Jurjevec (Golobarjevi iz Golč)

Sreda, 2.3.
Vače 18h

Pepelnica – začetek 40-dnevnega postnega časa
Dragi Góršek (sin Jože)
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Četrtek, 3.3.
Vače 18h

Sv. Blaž
Angela Pestotnik (Ocepkovi iz Bitič)

Petek, 4.3.
Slemšek
Vače

9.30
18h

Sv. Kazimir
Križev pot, nato maša in spovedovanje
Jožica Ribič (sestra Marinka z možem)

Sobota, 5.3.
Vače 18h

Sv. Hadrijan
Edi in Peter Brodar (obl.)

Nedelja, 6.3.
Vače
Vače

8h
9h

Prva postna nedelja
Za farane
Albin in starši Sušnik

Ponedeljek, 7.3.
Vače 18h

Sv. Perpetua in Felicita
Frančiška Zupančič (obl.)

Torek, 8.3.
Široka Set 18h

Sv. Janez od Boga
Ivana Škrabanja (obl.), Franc Vozel

Sreda, 9.3.
Vače 18h

Sv. Frančiška Rimska
Jožica Ribič (r.d.)

Četrtek, 10.3.
Vače 18h

Sv. 40 mučencev iz Armenije
Ciril Smrkolj (obl.)

Petek, 11.3.
Slemšek
Vače

9.30
18h

Sv. Benedikt
Križev pot, nato maša in spovedovanje
Slavka Kimovec (pevci)

Sobota, 12.3.
Vače 18h

Sv. Justina
Jakob Urbanija (družine Hajšek, Drozg, Kovačič)

Nedelja, 13.3.
Vače
Vače

8h
9h

Druga postna nedelja
Za farane
Lojze Vozelj (r.d., obl.)

Ponedeljek, 14.3.
Vače 18h

Sv. Matilda
Oton Vozelj (Selanovi)

Torek, 15.3.
Široka Set 18h

Sv. Ludovika de Marillac
Marija Jurjevec (Dolinarjevi iz Golč)

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.


