
OZNANILA
župnije Vače

GLOBLJA VPRAŠANJA ČLOVEŠKEGA RODU
Današnji svet se kaže istočasno kot močnega in slabotnega, kot sposobnega napraviti 

to, kar je najboljše in kar je najslabše, in odprta mu je pot ali v svobodo ali v suženjstvo, 
ali k napredku ali v zaostalost, ali v bratstvo ali v sovraštvo. Človeku poleg tega prihaja 
v zavest njegova dolžnost, da pravilno usmerja sile, ki jih je sam prebudil in ki ga lahko 
strejo ali pa mu služijo. Zato sam sebi zastavlja vprašanja. Neravnovesja, zaradi katerih 
trpi sedanji svet, so vsekakor povezana s tistim temeljnim neravnovesjem, ki ima svoje 
korenine v človekovem srcu.

V človeku samem se namreč med seboj bojuje več prvin. Človek kot stvar z ene strani 
izkustveno doživlja, kako je v marsičem omejen, z druge strani pa se v svojem hrepene-

nju čuti brezmejnega in poklicanega k višjemu življenju: Mnogi miki ga privlačijo; stalno 
je prisiljen, da izbira med več stvarmi in da se nekaterim odpove. Še več, kot slaboten in 
grešen človek neredko dela to, česar noče, in ne stori tega, kar bi hotel. Tako v samem 
sebi trpi razdvojenost, iz katere izvirajo tudi toliki in tako številni razdori v družbi.

Premnogi, katerih življenje je okuženo s praktičnim materializmom, so seveda daleč 
od tega, da bi jasno dojeli to dramatično stanje; ali pa jih moreča beda ovira, da ne 
morejo o njem razmišljati. Mnogi mislijo, da bodo našli svojo pomiritev v mnogovrstnih 
razlagah stvarnosti. Nekateri pa pričakujejo resnično in vsestransko osvoboditev človeš-

kega rodu edinole od človeške prizadevnosti in so prepričani, da bo bodoče človekovo 
kraljestvo na zemlji potešilo vse želje njegovega srca.

Tudi takih ne manjka, ki obupujejo nad smislom življenja in hvalijo drznost tistih, ki 
menijo, da je človeško bivanje brez sleherne lastne smiselnosti, in ji poskušajo dati ce-

lotno smiselnost zgolj iz moči svojega lastnega duha.
Vendar pa spričo današnjega svetovnega razvoja vedno bolj raste število tistih, ki 

postavljajo ali z novo ostrino občutijo najbolj temeljna vprašanja: Kaj je človek? Kaj je 
smisel trpljenja, zla, smrti? Vse to so namreč stvari, ki kljub tolikemu napredku obsta-

jajo še dalje. Čemu vse zmage, dosežene za tako visoko ceno? Kaj more človek prinesti 
družbi, kaj more od nje pričakovati? Kaj bo prišlo za tem zemeljskim življenjem?

Cerkev pa veruje, da Kristus, ki je za vse umrl in vstal, po svojem Duhu človeku po-

deljuje luč in moč, da bo mogel odgovoriti na svoj vzvišeni poklic; in Cerkev veruje, da 

leto 28 marec - april 2022 številka 3



nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, v katerem bi mogli biti odrešeni. Prav tako 
veruje, da je v njenem Gospodu in učeniku ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine.

Cerkev vrh tega zatrjuje, da pod vsemi spremembami obstoji marsikaj takega, kar se 
ne spreminja; in to ima svoj zadnji temelj v Kristusu, ki je isti včeraj, danes in na veke.

Iz Pastoralne konstitucije o Cerkvi v sedanjem svetu 2. vat. koncila (CS 9-10). Drugi vatikanski 
vesoljni Cerkveni zbor (1962-65) je prenovil bogoslužje ter zastavil pomembne smernice za dejavnejšo vlogo laikov, 

ekumensko približevanje drugim cerkvam in medverski dialog.

OBVESTILA IN DOGODKI
Prilika za spoved je slabe pol ure pred delavniškimi mašami, pa do 5 minut pred 

mašo, v zakristiji.   Pred prazniki še posebej vabljeni k sveti spovedi. Čisto srce, ki je v 
stanju posvečujoče milosti, je bolj odprto in dovzetno za Boga, njegovo milost in delo-

vanje.  Mladinska srečanja so na Vačah redno ob nedeljah po deveti maši, uro in pol.
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).
19.3. (sobota): praznik sv. Jožefa, Jezusovega krušnega očeta (Jezusov pravi oče je 

Nebeški Oče). Ta dan začnemo teden družine.
25.3. (petek): praznik Gospodovega oznanjenja Mariji (9 mesecev pred Božičem). 

Spominjamo se, da je nebeški Oče poslal k Mariji (Brezmadežni) angela Gabri-
jela, ki ji je sporočil veselo vest in povabilo, da postane Božja Mati. Marija je z 
zaupanjem sprejela vabilo z najčudovitejšim odgovorom, ki ga lahko človek da 
Bogu: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« Tako je Marija 
odprla vrata Božjemu Sinu Jezusu v ta svet, da pride in nam s svojim križem in 
vstajenjem omogoči vstop v nebesa. Hvaležni Bogu in Mariji bomo tega dne prišli 
k maši.   Po maši bo srečanje za družine prvoobhajancev.

27.3. (nedelja): v noči na zadnjo nedeljo v marcu vrnemo urine kazalce na poletni 
čas. Delavniške svete maše bodo spet ob 19h.

1.4.: prvi petek v mesecu. Župnik obhajam po domovih. Nekatere bom obiskal že 
dan prej popoldne.

10.4., Cvetna nedelja: pred mašama bo blagoslov zelenja, s katerim bomo pozdrav-

ljali Kristusa Kralja. Zelenje bo na voljo že nedeljo prej. Z darovi za oljčne vejice 
bomo podprli župnijo Šmarje pri Kopru.

11.3. (ponedeljek): pred velikonočnimi prazniki prinašam obhajilo po domovih. 
Poznate koga, ki bi želel, pa ne more? Morda tudi v bolnici ali v Domu za ostare-

le? Pokličite me!
14.-17.4., sveto Velikonočno tridnevje: vrhunec cerkvenega leta, saj najpomembnej-

ši dogodki naše vere med nami učinkovito zaživijo. Pridimo v cerkev vse dni: na 
veliki četrtek, veliki petek, veliko soboto, Veliko noč!



V Kandršah smo skoraj končali obnovo strehe podružnice sv. Lenarta. Bog povrni 
vsem ki ste in ki še boste darovali v ta namen! ** Vabljeni k darovanju za izolativno 
fasado 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
Pametno boste storili, če boste prišli v kapelo oziroma v cerkev že pol ure pred mašo. 

Tako se umiriš in uglasiš na to, kar se bo pri maši zgodilo. Molitev rožnega venca je dob-

ra priprava na mašo. Vsak je povabljen, da začne molit naprej. Prav tako vabljeni, da se 
ponudite za branje beril in prošenj. Korajža velja!
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)

Sreda, 16.3.
Vače 18h

Sv. Hilarij in Tacijan
Albin in starši Sušnik, Marija Hiršelj

Četrtek, 17.3.
Vače 18h

Sv. Patrik
Jožica Ribič (nečakinji Nataša in Tatjana z dr.)

Petek, 18.3.
Slemšek
Vače

9.30
18h

Sv. Ciril Jeruzalemski
Križev pot in spovedovanje, nato maša (»Za zdravje«)
Dragi Goršek (sin Jože)

Sobota, 19.3.
Vače 18h

Sv. Jožef, Jezusov rednik
Stane Vidmar (obl.)

Nedelja, 20.3.
Vače
Vače

8h
9h

Tretja postna nedelja
Za farane
Starši Ivanušič

Ponedeljek, 21.3.
Vače 18h

Sv. Nikolaj iz Flüe
Starši Strmljan, Tončka Zupančič (obl.)

Torek, 22.3.
Široka Set 18h

Sv. Lea
Ivan Drobež (obl.)

Sreda, 23.3.
Vače 18h

Sv. Turibij iz Mongroveja
Jože in Ana Razpotnik (obl.)

Četrtek, 24.3.
Vače 18h

Sv. Katarina Švedska
Milan Klinc (r.d.)

Petek, 25.3.
Slemšek
Vače

9.30
18h

Gospodovo oznanjenje Mariji (9 mesecev pred Božičem)
Alojz, Frančiška in Silvo Garantini; Julijana Kres
Jakob Urbanija (druž. Hajšek, Drozg, Kovačič)

Sobota, 26.3.
Vače 18h

Sv. Larisa (Lara)
Slavka Kimovec (Titkovi)

Nedelja, 27.3.
Vače
Vače

8h
9h

Četrta postna nedelja
Za farane
Pavla in Martin Zore (obl.)
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Ponedeljek, 28.3.
Vače 19h

Sv. Bojan
Oton Vozelj (Selanovi)
Jože Žibert (30. dan)

Torek, 29.3.
Široka set 19h

Sv. Bertold
Še ni namena

Sreda, 30.3.
Vače 19h

Sv. Janez Klimak
Slavko Cvetežar (obl.)

Četrtek, 31.3.
Vače 19h

Sv. Kornelija
Dragi Goršek (druž. Poznič)

Petek, 1.4.
Slemšek
Vače

9.30
19h

Sv. Irena in Agapa
Španovi stari starši, Peter, Alenka, Metka, Gregor
Jožica Ribič (druž. Savšek))

Sobota, 2.4.
Vače 19h

Sv. Frančišek Paolski
Nejc Cirar (r.d.)

Nedelja, 3.4.
Vače
Vače

8h
9h

Peta postna (tiha) nedelja
Za farane
Branko Strmljan (obl.), starša in brat Možina

Ponedeljek, 4.4.
Vače 19h

Sv. Izidor
Angela Pestotnik (r.d.)

Torek, 5.4.
Široka Set 19h

Sv. Vincencij Ferer
Še ni namena

Sreda, 6.4.
Vače 19h

Sv. Irenej
Janez in starši Bebar (obl.)

Četrtek, 7.4.
Vače 19h

Sv. Janez de la Salle
Marija Razoršek (obl.) in sorodniki

Petek, 8.4.
Slemšek
Vače

9.30
19h

Sv. Julija
Križev pot in spovedovanje, nato maša (»Še ni namena«)
Slavka Kimovec (Titkovi)

Sobota, 9.4.
Vače 19h

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

Nedelja, 10.4.
Vače
Vače

8h
9h

Šesta postna (cvetna) nedelja
Za farane
Dragi Góršek (druž. Poznič)

Ponedeljek, 11.4.
Vače 19h

Sv. Stanislav
Oton Vozelj (Selanovi)

Torek, 12.4.
Vače (!) 19h

Sv. Viktor
Frančiška Cirar (obl.)
Julija Mali (30. dan)

Kjer sta za isti termin napisana dva namena in je drugi namen napisan v ležeči pisavi, pri tis-

ti 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.


