
OZNANILA
župnije Vače

KAJ JE ODPUSTEK?
Katekizem Katoliške Cerkve  v točkah 1471-1479 razlaga takole:
Odpustek je odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že od-

puščena. Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi pogoji ob pomoči Cerkve, 
katera v službi odrešenja z oblastjo razdeljuje in naklanja zaklad zadostitev Kristusa in svetnikov. 
Odpustek je delen ali popoln v tem smislu, da nas delno ali popolnoma reši časnih kazni, ki jih 
dolgujemo za grehe. Odpustke moremo naklanjati živim ali rajnim.

Greh ima namreč dvojno posledico. Velik greh nam odvzame občestvo z Bogom in nas s tem 
stori nezmožne za večno življenje, katerega odvzem se imenuje »večna kazen« za greh. Po drugi 
strani pa ima vsakteri greh, tudi mali, za posledico nezdravo navezanost na stvari (oz. na zlo), 
navezanost, ki potrebuje očiščenja bodisi na tem svetu bodisi po smrti, v stanju, ki ga imenujemo 
vice. To očiščevanje osvobodi od tega, kar imenujemo »časna kazen« za greh. Teh dveh kazni ne 
smemo umevati kot neke vrste maščevanje, ki ga Bog naloži od zunaj, ampak izvirajoče iz same 
narave greha. Spreobrnjenje, ki izhaja iz goreče ljubezni, more doseči grešnikovo popolno očiš-
čenje, tako da ne bi ostajala nobena kazen.

Odpuščanje greha in vzpostavitev občestva z Bogom prinaša odpušča nje večnih kazni za greh. 
Toda časne kazni za greh ostanejo. Kristjan si mora prizadevati - s tem da potrpežljivo prenaša 
trpljenje in preizkušnje vsake vrste, in ko pride tisti dan, vedro sprejme smrt - da sprejema kot mi-
lost te časne kazni za greh; z deli usmiljenja in ljubezni, kot tudi z molitvijo in različnimi oblikami 
pokore si mora prizadevati, da popolnoma sleče »starega človeka« in obleče »novega človeka«.

Kristjan, ki se trudi, da bi se očistil svojega greha in se s pomočjo Božje milosti posvetil, ni 
osamljen. Življenje posameznih Božjih otrok je v Kristusu in po Kristusu povezano z življenjem 
vseh drugih krščanskih bratov s čudovito vezjo v nadnaravni edinosti skrivnostnega Kristusovega 
telesa (Cerkve) kakor v eni sami skrivnostni osebi.

V občestvu svetih, se pravi »med verniki, ki so že v nebeški domovini, tistimi, ki še v vicah po-
korijo za svoje grehe, in tistimi, ki še potujejo na zemlji, obstoji neprestana vez ljubezni in obilna 
izmenjava vseh dobrin«. V tej čudoviti izmenjavi svetost enega koristi drugim mnogo bolj, kakor 
pa je greh enega mogel povzročiti škodo drugim. Tako omogoča zatekanje k obče stvu svetih ske-
sanemu grešniku, da je hitreje in učinkoviteje očiščen kazni za greh.

Te duhovne dobrine občestva svetih imenujemo tudi zaklad Cerkve, »ki ni neka vsota dobrin 
kakor nekakšno snovno bogastvo, ki bi se skozi stoletja kopičilo, marveč neskončna in neizčrpna 
vrednost, kakršno imajo pri Bogu zadostitve in zasluženja Kristusa Gospoda, darovanega za to, 
da bi se vse človeštvo rešilo greha in prišlo v občestvo z Očetom. Ta zaklad je sam Kristus Odre-
šenik, v katerem nahajamo zadostitve in zasluženja njegovega odreše nja.
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Poleg tega spada k temu zakladu zares neizmerna, neprecenljiva in vedno nova vrednost, kakršno 
imajo pred Bogom molitve in dobra dela blažene Device Marije in vseh svetih, ki so s pomočjo Kris-
tusovih milosti hodili po njegovih stopinjah, se posvetili in dovršili delo, ki so ga preleti od Očeta. Ko so 
delali za svoje zveličanje, so prispevali tudi k zveličanju svojih bratov v edinosti skrivnostnega telesa.

Odpustek dobimo tako, da Cerkev z oblastjo zavezovati in razvezovati, kakršno ji je podelil Jezus 
Kristus, posreduje v korist kristjana in mu odpre zaklad zasluženj Kristusa in svetnikov, da bi dobil pri 
Očetu usmiljenja odpuščanje časnih kazni, povezanih z njegovimi grehi. Cerkev hoče s tem ne samo 
priti na pomoč kristjanu, ampak ga tudi spodbuditi k delom pobožnosti, pokore in ljubezni. Ker so 
rajni verniki na poti očiščevanja tudi člani istega občestva svetih, jim moremo pomagati med drugim 
s pridobivanjem odpustkov zanje, da bi bili oproščeni časnih kazni, ki jih dolgujejo za svoje grehe.

V knjigi Leto svetnikov v tretjem zvezku, na strani 299 pa beremo:
Za dosego popolnega odpustka moramo opraviti delo, ki je obdarovano z odpustkom, in iz-

polniti tri pogoje: opraviti zakramentalno spoved, prejeti sv. obhajilo in moliti v papežev namen. 
Zahtevano je tudi, da nismo navezani na katerikoli, niti na najmanjši greh. Kadar nimamo takega 
popolnega razpoloženja ali ne izpolnimo zapovedanih treh pogojev, je odpustek samo delen.

Seveda je v zmoti, kdor misli, da se z odpustki odpuščajo grehi sami (to se zgodi pri spovedi!) ali 
da so odpustki celo nadomestilo resničnega notranjega spreobrnjenja srca in resne hoje za Kristusom, 
ki nujno vključuje odpoved samemu sebi in na pogumen način zaradi Jezusa sprejeti križ, brez česar 
sploh ni mogoče krščansko živeti. Odpustka tako ni mogoče prejeti brez resničnega spreobrnjenja.

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!

20.7. (sreda): god svete mučenke Marjete Antiohijske. Na nedeljo po njenem godu je maša v 
Široki Seti.

24.7. (nedelja): god svetega mučenca Krištofa, ki se mu radi priporočamo udeleženci v pro-
metu, posebej šoferji. Ime Krištof pomeni »tisti, ki nosi Kristusa - Kristonosec«. Po obhajilu 
tudi mi postanemo »Kristonosci« - v svojem telesu in duši nosimo Božjega Sina. Nedeljo, 
ki je Krištofovemu godu najbližje, po izročilu imenujemo Krištofova nedelja (letos je to 
prav na njegov god). Ta dan v Sloveniji duhovniki v Božjem imenu blagoslavljamo prevozna 
sredstva (ne le avtomobile!). Z blagoslovom prosimo Stvarnika, da bi nam stvari, ki nam jih 
naklanja, služile v skladu z Božjo voljo in nam tako pomagale v nebesa. V znak hvaležno-
sti Bogu in angelom varuhom za srečno prevožene kilometre darujemo za akcijo Miva, ki 
kupuje vozila za misijonarje. Ko smo bili še plačevali s tolarji, je veljalo pravilo: en stotin za 
vsak srečno prevožen kilometer. Odkar imamo evre, pa sami odločite, koliko boste darovali, 
po svoji presoji, hvaležnosti in velikodušnosti. Blagoslov bo po vseh mašah, dar za Mivo 
boste lahko dali pod korom ali ministrantu.

2.8. (torek): sv. Marija Angelska v Porciunkuli. Sv. Frančišek Asiški je leta 1216 izprosil od 
papeža obiskovalcem cerkvice sv. Porciunkule v Asisiju, da na dan posvečenja cerkvice 2. 



avgusta prejmejo tam popolni odpustek. Kasneje so to pravico razširili na vse cerkve, ki 
jih upravljajo Frančiškani, od leta 1952 pa tudi na vse stolne in župnijske cerkve. Več o 
odpustkih beri zgoraj!

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

VEROUČNO LETO se začne 5. septembra. Kot vsako leto bo tudi letos obvezno srečanje za 
starše veroučencev prvo nedeljo v septembru, po deveti maši. Otroci pri prvem veroučnem 
srečanju vrnejo spričevala.

Vabljeni k darovanju za izolativno fasado na župnišču in Andrejevem domu! Bog naj vam po-
vrne 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 moliti naprej. Prav tako vabljeni, da 
se ponudite za branje beril in prošenj. Korajža velja!
Ponedeljek, 4.7.
Vače 19h

Sv. Urh (Uroš)
Zdravko Šinkovec

Torek, 5.7.
Široka set 19h

Sv. Ciril in Metod, apostola Slovanov
Franc in Ana Obreza

Sreda, 6.7.
Vače 19h

Sv. Marija Goretti
Marinka Založnik

Četrtek, 7.7.
Vače 19h

Sv. Anton M. Zaharija
Še ni namena

Petek, 8.7.
Vače 19h

Sv. Gregor Grassi
Dragi Goršek (Streharjevi)

Sobota, 9.7.
Vače 19h

Sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci
Še ni namena

Nedelja, 10.7.
Vače
Vače

8h
9h

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

Ponedeljek, 11.7.
Vače 19h

Sv. Benedikt
Celestina Barlič

Torek, 12.7.
Široka Set / Vače (?) 19h

Sv. Mohor in Fortunat
Še ni namena

Sreda, 13.7.
Vače 19h

Sv. Henrik (Hinko)
Marjan Dermota (obl.)

Četrtek, 14.7.
Vače 19h

Sv. Kamil de Lellis
Še ni namena

Petek, 15.7.
Vače 19h

Sv. Bonaventura
Jakob Urbanija (Martinetovi iz Kandrš)

Sobota, 16.7.
Vače 19h

Karmelska Mati Božja
Še ni namena
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Nedelja, 17.7.
Vače
Vače

8h
9h

Šestnajsta nedelja med letom
Za farane
Zdravko Šinkovec (hčerka Olga)

Ponedeljek, 18.7.
Vače 19h

Sv. Elij
Marinka Založnik

Torek, 19.7.
Široka Set / Vače (?) 19h

Sv. Arsenij
Še ni namena

Sreda, 20.7.
Vače 19h

Sv. Marjeta Antiohijska
Še ni namena

Četrtek, 21.7.
Vače 19h

Sv. Lovrenc
Še ni namena

Petek, 22.7.
Vače 19h

Sv. Marija Magdalena
Janez Strehar ml. (obl.)

Sobota, 23.7.
Vače 19h

Sv. Brigita Švedska
Dragi Goršek (Edvard Poznič z dr.)

Nedelja, 24.7.
Vače
Vače
Široka Set

8h
9h

10.30

Sedemnajsta nedelja med letom
Za farane
Celestina Barlič, r.d. (Ivanka Kristan)
Za sosesko Široke Seti

Ponedeljek, 25.7.
Vače 19h

Sv. apostol Jakob Starejši
Še ni namena

Torek, 26.7.
Široka Set 19h

Sv. Joahim in Ana, Marijina starša
Starši Maček in stari starši

Sreda, 27.7.
Vače 19h

Sv. Gorazd, Kliment in drugi uč. sv. Cirila in Metoda
Ana Kovačič (obl.)

Četrtek, 28.7.
Vače 19h

Sv. Viktor I.
Še ni namena

Petek, 29.7.
Vače 19h

Sv. Marta, Marija in Lazar
Še ni namena

Sobota, 30.7.
Vače 19h

Sv. Peter Krizolog
Vladimir Kristan (obl.)

Nedelja, 31.7.
Vače
Vače

8h
9h

Osemnajsta nedelja med letom
Za farane
Še ni namena

Ponedeljek, 1.8.
Vače 19h

Sv. Alfonz Ligvorij
Zdravko Šinkovec (brat Milan)

Torek, 2.8.
Široka set / Vače 19h

Sveta Marija Angelska v Porciunkuli
Še ni namena

Od 1. septembra letos bo dar za mašo (intencija) v Sloveniji 23 € (prej 20 €).

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.


