
OZNANILA
župnije Vače

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo vstajenje naše upanje«! Cerkveni učitelj 
je s to trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti na poti vere v večno življenje in da ne 
bi ob spoprijemanju s trpljenjem, zlom in dejstvom smrti izgubili poguma in obupali. 
Vprašanje upanja je še posebej na mestu v letošnjem času priprave na veliko noč, ki je 
zaznamovan z zlom vojne v Ukrajini in z vsemi posledicami, ki jih vojna prinaša za njene 
državljane, za Evropo in za ves svet.

Vera v vstajenje in večno življenje, ki jo krepi velikonočno upanje, temelji na zgodo-
vinskem dejstvu Kristusovega trpljenja in vstajenja od mrtvih. Gotovost, da bomo delež-
ni neminljivega življenja, ne izhaja iz človeškega dognanja, temveč iz Božje obljube. Smrt 
nima zadnje besede! To oznanilo je bistvo evangelijskega sporočila in temelj verovanja. 
Kakor je bil obujen Gospod Jezus, bomo obujeni tudi mi. Sveti Pavel opozori na nevar-
nost dvoma o tej resničnosti in poudari: »Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše ozna-
nilo prazno in prazna tudi vaša vera.« In doda: »Če samo zaradi tega življenja zaupamo v 
Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni« (1 Kor 15,14.19).

Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek novega sta-
nja. Jezus je vstal, da bi sam živel v nas in da bi v njem, to je z njegovo močjo in milostjo, 
bili že na tem svetu deležni Božjega življenja tudi mi. Slednje se bo v polnosti udejanjilo v 
večnosti. Ob zori velikonočnega jutra sta Peter in Janez našla grob prazen. Magdalena in 
druge žene so srečale vstalega Jezusa; ob lomljenju kruha sta ga spoznala tudi emavška 
učenca. Vstali Gospod se je zvečer prikazal tudi apostolom v zgornji izbi, nato pa še dru-
gim učencem v Galileji.

Tudi mi smo ob premišljevanju evangeljskih poročil povabljeni, da Vstalega prepo-
znamo v konkretnih življenjskih okoliščinah, ga sprejmemo v svoja življenja kot sopotni-
ka, ki ima z nami sočutje in nas vodi v polnost življenja.

Škofje vabimo duhovnike, redovnice in redovnike ter vse kristjane, da ob spoznanju 
lastne krhkosti in ob spoprijemanju z rušenjem lažne gotovosti gradimo krščansko ob-
čestvo in svet na zanesljivem temelju upanja, ki je Vstali Kristus! Gospod je vstal in živi, 
živeli bomo tudi mi! Aleluja.

Veselo veliko noč in naj bo Gospodov mir z Vami vsemi!
Msgr. dr. Andrej Saje

predsednik SŠK
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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.
14.-17.4., sveto Velikonočno tridnevje: vrhunec cerkvenega leta, saj najpomembnejši dogodki 

naše vere med nami učinkovito zaživijo. Pridimo v cerkev vse dni: na veliki četrtek, veliki pe-
tek, veliko soboto, Veliko noč! Verouk na veliko soboto in na velikonočni ponedeljek odpade.

10.4., Cvetna nedelja: pred deveto mašo bo pred Andrejevim domom blagoslov zelenja, s 
katerim bomo pozdravljali Kristusa Kralja. Z darovi za zelenje bomo podprli župnijo Šmarje 
pri Kopru.

11.4. (ponedeljek): pred velikonočnimi prazniki prinašam obhajilo po domovih. Poznate 
koga, ki bi želel, pa ne more? Morda tudi v bolnici? Pokličite me!

14.4., Veliki četrtek: spomin Jezusove zadnje večerje, ki je hkrati prva sveta maša. Jezus po-
dari učencem zakrament sv. evharistije in duhovništva, ter novo zapoved: »Ljubite se med 
seboj, kot sem vas jaz ljubil!« Duhovniki vse škofije se ob 9h dopoldne zberemo v lju-
bljanski stolnici h krizmeni maši, kjer slovesno obnovimo svoje duhovniške obljube, škof 
pa blagoslovi sveta olja: krstno olje, bolniško olje, sveto krizmo. Povabljeni v stolnico! Pri 
večerni maši na Vačah se bomo zahvalili za darove sv. maše, duhovništva in nove zapove-
di. Po maši ostanemo in bedimo z Jezusom »na Oljski gori«, kjer je za nas potil krvavi pot.  

15.4., Veliki petek: spomin Jezusove obsodbe, trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta dan nikjer 
na svetu ni maše, pač pa pretresljivi obredi velikega petka, sestavljeni iz treh delov: bogo-
služje Božje besede, češčenje križa, obhajilo. // Ta dan je strogi post, s katerim tolažimo 
trpečega Odrešenika in skupaj z njim zadoščujemo za grehe. Kristjan tega dne pride v cerkev.

16.4., Velika sobota: Jezus, Božji Sin, počiva v grobu, vse stvarstvo žaluje. Ob 7h zjutraj bom 
pred župnijsko cerkvijo v Božjem imenu blagoslovil ogenj, znamenje vstalega Kristusa. Ve-

likonočna jedila, ki nas spominjajo na Jezusa in njegovo trpljenje in vstajenje, bom bla-
goslovil: Široka set 9h, farna cerkev 11h, Slivna pri Škundrovih 13.30, Gora 14h, Kandrše 
15h, farna cerkev 16h. // Zvečer pridimo k najslovesnejši maši cerkvenega leta, velikonočni 
vigiliji (bdenju), praznovanju Jezusove zmage nad smrtjo in zlom. S seboj prinesite svečke!

17.4., Velika noč: Jezusove zmage se bomo razveselili s slovesno procesijo pred vstajensko 
mašo ob 7h. Božič in Velika noč sta naša največja praznika, zato ju praznujemo kar cel 
teden (Božična in Velikonočna osmina).

24.4., Bela nedelja, Nedelja Božjega usmiljenja: več preberite v priloženi zgibanki. Tega dne 
ob 17h prvoobhajanci prvič pristopijo k sv. spovedi.

Prvomajske počitnice: od srede, 27. aprila, do vključno ponedeljka, 2. maja.
1.5. (nedelja): praznik Jožefa delavca, tega dne je tudi žegnanje v Široki seti.
4.5. (sreda): god sv. mučenca Florijana, zavetnika gasilcev in soseske Gore. Maša bo tega dne 

v Gori, pa tudi na sledečo nedeljo (8. maja).



8.5. (nedelja): prvo obhajilo. Naši tretješolci bodo prvič smeli pri obhajilu prejeti Jezusa v 
svoje srce. Vaje za slovesnost bodo v sredo, 4. maja ob 17h.

15.5. (nedelja): spomladansko žegnanje v Kandršah, ob bližnjem godu sv. Janeza Nepomuka. 
Maša bo v Kandršah tudi na njegov god (v ponedeljek).
V Kandršah smo srečno končali obnovo strehe zvonika 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 cerkev že pol ure pred mašo. Tako se 

umiriš in uglasiš na to, kar se bo pri maši zgodilo. Molitev rožnega venca je dobra 
priprava na mašo. Vsak je povabljen, da začne molit naprej. Prav tako vabljeni, da se 
ponudite za branje beril in prošenj. Korajža velja!

Ponedeljek, 11.4.
Vače 19h

Sv. Stanislav
Oton Vozelj (Selanovi)
Jože Žibert (r.d.)

Torek, 12.4.
Vače (!) 19h

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

Sreda, 13.4.
Vače 19h

Sv. Martin I.
Jožica Ribič (Ivan Štempihar)

Četrtek, 14.4.
Vače 19h

Véliki četrtek Jezusove zadnje večerje
Za zdravje

Petek, 15.4.
Vače 19h

Véliki petek Gospodovega trpljenja in smrti
Obredi vélikega petka

Sobota, 16.4.
Vače 19h

Vélika sobota (Jezus počiva v grobu)
Marija Klopčič

Nedelja, 17.4.
Vače
Vače

7h
9h

Velika noč Gospodovega vstajenja
Za farane. Vstajenska procesija.
Franc Škarja (obl.)

Ponedeljek, 18.4.
Vače 19h

Velikonočni ponedeljek
Jože Razoršek (obl.) in sorodniki

Torek, 19.4.
Široka Set 19h

Sv. Leon IX.
Družina Kovač

Sreda, 20.4.
Vače 19h

Sv. Teótim
++ Bernot

Četrtek, 21.4.
Vače 19h

Sv. Anzelm
Gabriela Povirk (obl.)

Petek, 22.4.
Vače 19h

Sv. Aleksandra
Jakob Urbanija (krajani Slivne)

Sobota, 23.4.
Kandrše
Vače

9h
19h

Sv. Jurij
Ljudmila in Ivan Smrkolj
Slavka Kimovec (Kotarjevi)
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Nedelja, 24.4.
Vače
Vače

8h
9h

Druga velikonočna (bela) nedelja. Ned. Božjega usmiljenja
Za farane
Martin Planinšek (obl.)

Ponedeljek, 25.4.
Vače 19h

Sv. Marko, evangelist
Oton Vozelj (Selanovi)

Torek, 26.4.
Široka set 19h

Marija, Mati dobrega svêta
Anton, Ana, Marija Vozel

Sreda, 27.4.
Vače 19h

Sv. Hozana
Dragi Góršek (Pleškovi)

Četrtek, 28.4.
Vače 19h

Sv. Peter Chanel
Jožica Ribič (Ivan Lebar)

Petek, 29.4.
Vače 19h

Sv. Katarina Siénska
Julija Mali

Sobota, 30.4.
Vače 9h

19h

Sv. Pij V.
Ludvik in starši Ocepek
Janez (obl.) in Dragica Kováčič

Nedelja, 1.5.
Vače
Vače
Široka set

8h
9h

10.30

Tretja velikonočna nedelja. Praznik Jožefa delavca.
Za farane
Še ni namena
Španovi in Osreškovi

Ponedeljek, 2.5.
Vače 19h

Sv. Atanazij
Jože Žibert (Zoretovi)

Torek, 3.5.
Široka Set 19h

Sv. Filip in Jakob
Jožefa Joger (obl.)

Sreda, 4.5.
Gora 19h

Sv. Florijan
Še ni namena

Četrtek, 5.5.
Vače 19h

Sv. Gotard
Španovi iz Klen’ka

Petek, 6.5.
Vače 19h

Sv. Dominik Savio
Jakob Urbanija (krajani Slivne)

Sobota, 7.5.
Kandrše
Vače

9h
19h

Sv. Gizela
Franc in Albina Žavbi, sorodniki Golf
Slavka Kimovec (Kotarjevi)

Nedelja, 8.5.
Vače
Vače
Gora

8h
9h

10.30

Četrta velikonočna nedelja. Ned. duhovnih poklicev.
Za farane
Za prvoobhajance in njihove družine
Še ni namena

Ponedeljek, 9.5.
Vače 19h

Sv. Izaija
Oton Vozelj (Selanovi)
Jože Žibert

Torek, 10.5.
Široka set 19h

Sv. Job
Še ni namena

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.


