
OZNANILA
župnije Vače

ČEŠČENJE SRCA JEZUSOVEGA
Širjenje češčenja Jezusovega Srca je po mnenju sv. Janeza Eudesa 
(+1680) najuspešnejše sred stvo za to, da bo Kristus spet močneje zav-
ladal v dušah in v praktičnem življenju kristjanov. Sveti Marjeti Mariji 
Alacoque (+1690) je Jezus razodel: »Moje Božje Srce je tako prevzeto 
od ljubezni do ljudi, da njenih gorečih plamenov ljubezni ne more več 
zadrževati v sebi, ampak jih hoče razliti po vsem svetu.« Ob videnju 
sredi leta 1674 je Jezus sv. Marjeti potožil: »Kljub mnogim prizadeva-
njem za njiho vo srečo ostajajo ljudje hladni in brezbrižni. Vsaj ti mi sto-
ri to veselje, da zadoščuješ za njihovo nehvaležnost, kolikor boš mogla. 

Jaz bom tvoja moč, ne boj se ničesar.«
Svetnica je zapisala: »Zdi se mi, da ni krajše poti, da pridemo do popolnosti, in da 

ni bolj gotovega sredstva za zveličanje, kakor je posvetitev Božjemu Srcu.« Večkrat je 
tudi izjavljala: »Mislim, da se ne bo pogubil nihče, kdor bo Jezusovo Srce častil in se 
mu posvetil« Junija 1675 ji je Jezus pokazal svoje Srce z besedami: »Glej to Srce, ki je 
tako ljubilo ljudi, da ni opustilo ničesar; ki se je izčrpalo in izničilo, da bi izpričalo svojo 
ljubezen. Za plačilo pa prejema samci nehvaležnost, sramoto, bogokletstva, hlad in 
zaničevanje, ki ga kažejo v odnosu do tega zakra menta ljubezni. Zlasti pa me boli ve-
denje meni posvečenih oseb. Zato zadoščujte s spravnim sv. obhajilom za vse žalitve, 
ki sem jih deležen v oltarnem zakramentu.«

DVANAJST OBLJUB SRCA JEZUSOVEGA

1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebuje jo v svojem stanu.
2. Naklonil bom mir njihovim družinam.
3. Tolažil jih bom v trpljenju.
4. Varno zavetje jim bom v življenju, poseb no ob smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in 

meni posvečeni, se ne bodo pogubili.
5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.
7. Mlačni (posebej redovne osebe) bodo postali goreči.
8. Goreči (posebej redovne osebe in duhov niki) bodo hitro dospeli do velike popol

nosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili.

leto 28 junij 2022 številka 6



9. Bogato bom blagoslovil kraje in skupno sti, kjer bodo imeli na častnem mestu podo-
bo mojega presvetega Srca in ga bodo ljubili in častili ter se mu izročali v posebno 
varstvo. Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine in poma gal družinam v 
kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.

10. Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne 
grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to češčenje širili med ljudmi.

11. Imena tistih, ki bodo širili to češčenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.
Praznik Srca Jezusovega je letos v petek, 24. junija.

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

v zakristiji. Čisto srce, ki je v stanju posvečujoče milosti, je bolj odprto in dovzetno za 
Boga, njegovo milost in delovanje. 

Vsak dan ob 18.30, razen ob nedeljah, v župnijski cerkvi molimo za mir v svetu, posebej v 
Rusiji in Ukrajini. Pridite, molimo skupaj!

12.6. (nedelja): nedelja po Binkoštih je praznik Svete Trojice. Veselimo se čudovite skriv-
nosti, da je Bog skupnost treh oseb, ki se med seboj z ljubeznijo prešinjajo: Bog Oče, 
Bog Sin in Bog Sveti Duh. Nebesa so prav to: uživati Sveto Trojico.

16.6.: četrtek po prazniku Svete Trojice je slovesni zapovedani praznik Svetega Rešnjega 
Telesa in Krvi. Veselimo se, da Bog v svoji ljubeči iznajdljivosti hrani naše duše s svetim 
obhajilom, in da živi med nami pod podobo svetega Rešnjega Telesa. Tega se bomo 
razveselili s slovesno Télovsko procesijo, ki bo v naši župniji na nedeljo PO prazniku 
(torej 19.6.), po deveti maši.

1.7. (prvi petek v mesecu): prinašam obhajilo po domovih. Poznate koga, ki bi želel obha-
jilo, pa ne more priti v cerkev? Morda tudi v bolnici? Pokličite me!

Diakonsko posvečenje bo letos 25. junija ob 10h v župniji LjjubljanaKoseze. Diakon (slu-
žabnik, strežnik) oz. diakonat je prva stopnja duhovniškega posvečenja. Diakon lahko 
krščuje, poroča, pridiga, blagoslavlja, pokopuje, ne more pa maševati in spovedovati. 
Diakona spoznamo po tem, da pri bogoslužju nosi štolo poševno z leve rame na desni 
bok. Diakoni so navadno po enem letu posvečeni v duhovnike (2. stopnja duhovniš-
kega posvečenja). Letos bo v Sloveniji v diakona posvečen samo Blaž Zorko iz župnije 
LjubljanaKoseze.

Mašniško posvečenje bo v ljubljanski nadškofiji na praznik apostolov Petra in Pavla (29. 
junija) ob 9h v ljubljanski stolnici. Posvečeni bodo štirje: Rok Gregorčič iz župnije Lju-
bljanaŠiška, Tadej Pagon iz župnije TržičBistrica, Janez Pavel Šuštar iz župnije Homec. 
Iz novomeške škofje bo posvečen Janez Meglen s Krke. V drugih slovenskih škofijah 
letos ni novomašnikov.



Če je tudi na Vačah kdo, ki spoznava, da ga Bog kliče na to pot, se lahko oglasi pri meni. 
Molímo za nove duhovne poklice!

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 epošti, 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, 6.6.
Vače 19h

Binkoštni ponedeljek. Marija, Mati Cerkve.
Metod Mrva st. (r.d.)

Torek, 7.6.
Vače (!) 19h

Sv. Robert
Poljska maša za Strmco

Sreda, 8.6.
Vače 19h

Sv. Medard
Družina Cirar (Boltjanovi)

Četrtek, 9.6.
Vače 19h

Sv. Primož in Felicijan
Dragi Goršek (nečakinja z družino)

Petek, 10.6.
Vače 19h

Sv. Bogumil
Valentina (obl.) in starši Skobe

Sobota, 11.6.
Kandrše
Vače

9h
19h

Sv. Barnaba
Štefka Zajc
Peter Juvan (obl.), hči Metka Juvan (obl.)

Nedelja, 12.6.
Vače
Vače

8h
9h

Nedelja Svete Trojice
Za farane
Frančiška Kerenčič (30. dan)

Ponedeljek, 13.6.
Vače 19h

Sv. Anton Padovanski
Zdravko Šinkovec (domači)

Torek, 14.6.
Široka Set / Vače (?) 19h

Sv. Valerij in Rufin
Še ni namena

Sreda, 15.6.
Vače 19h

Sv. Vid
Alojz Požaršek (r.d.)

Četrtek, 16.6.
Vače 19h

Sveto Rešnje Telo in Kri
Poljska maša za sp. Vače

Petek, 17.6.
Vače 19h

Sv. Albert
Slavka Kimovec

Sobota, 18.6.
Vače 19h

Sv. Marko in Marcelijan
Jakob Urbanija (brat Franc z dr.)
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Nedelja, 19.6.
Vače
Vače

8h
9h

Dvanajsta nedelja med letom
Za farane
Anton Avbelj (obl.) in sorodniki. Po maši bo Télovska procesija.

Ponedeljek, 20.6.
Vače 19h

Sv. Silverij
Albin Grden (obl.) Mašni namen je bil prestavljen s 23.6.

Torek, 21.6. Sv. Alojzij, Ni maše.
Sreda, 22.6. Sv. Janez Fisher in Tomaž More, Ni maše.
Četrtek, 23.6. Sv. Jožef Cafasso, Ni maše.
Petek, 24.6.
Vače 19h

Srce Jezusovo. Praznik rojstva Janeza Krstnika
Dragi Goršek (Oštirjevi)

Sobota, 25.6.
Vače 19h

Srce Marijino
Alojz in Jožefa Erjavec (obl.), Alojzija Kováčič

Nedelja, 26.6.
Vače
Vače

8h
9h

Trinajsta nedelja med letom
Za farane
Anka Biaggio in sorodniki

Ponedeljek, 27.6.
Vače 19h

Sv. Ema Krška
Celestina Barlič (30. dan)

Torek, 28.6.
Široka Set 19h

Sv. Irenej
Janez Morela (god, r.d.)

Sreda, 29.6.
Vače 19h

Sv. Peter in Pavel
Frančiška Kerenčič (Hostarjevi)

Četrtek, 30.6.
Vače 19h

Prvi rimski mučenci
Še ni namena

Petek, 1.7.
Vače 19h

Sv. Estera
Jakob Urbanija (nečak Dare)

Sobota, 2.7.
Vače 19h

Sv. Frančišek Regis
Franc Lajevec (5. obl.)

Nedelja, 3.7.
Vače
Vače

8h
9h

Štirinajsta nedelja med letom.
Za farane
Julijana Vidmar (obl.)

Ponedeljek, 4.7.
Vače 19h

Sv. Urh (Uroš)
Še ni namena

Torek, 7.6.
Široka set / Vače 19h

Sv. Ciril in Metod, apostola Slovanov
Še ni namena

Za meseca julij in avgust ste darovali le za deset mašnih namenov.
Od 1. septembra se bo v Sloveniji dar za mašo (intencija) povišal iz 20 € na 23 €.

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.


