
OZNANILA
župnije Vače

SREČNI TISTI, KI …

… ki tudi med počitnicami ob nedeljah in 
praznikih redno pridete k sveti maši ter molite 
zjutraj in zvečer!

… ki ob zvonjenju angelovega češčenja (ob 7h, 
opoldne in ob sončnem zahodu) pozdravite 
našo nebeško Mati Marijo z molitvijo Angel 
Gospodov!

… ki darujete Bogu vse svoje delo, veselje 
in trpljenje!Blagor vsem, ki radi obiščete 
Božjepotno cerkev in tam molite za svoje 
potrebe in potrebe vsega sveta!

Blagor vsem, ki pogosto pristopite k zakramentu 
svete spovedi in tako odprete Božji milosti 
vrata na ta svet! 

Blagor vsem, ki delate dobro bližnjemu, ne da bi 
pričakovali povračilo od človeka, ampak od 
Boga samega! 

LJUBEZEN DO BOGA POKAŽEMO Z ZVESTOBO IN STANOVITNOSTJO!
Bog NI knjiga, ki se jo naučim, opravim izpit, in potem jo nekaj mesecev (ali sploh 

nikoli) ne pogledam več.
Bog je moj pravi Oče, čigar ljubezen in zvestoba do nas ne pozna »počitnic«.
Če želim kos oglja segreti, da bo tudi sam zažarel, ga moram približati močnemu 

plamenu in ga držati ob plamenu čim dlje. Če želim Boga vzljubiti in mu vedno bolj 
zaupati, redno in pogosto in iskreno hodim k maši, k obhajilu in prejemam zakra-

mente in vedno več molim (vsekakor pa zjutraj in zvečer).
V peč na drva, ki vanjo neham nalagati drva, bo plamen sčasoma ugasnil in peč 

se bo ohladila. Tako je tudi z vero kristjana, ki malo in vedno manj moli, opušča re-

dno nedeljsko mašo, spoved in obhajilo.
Na vejici, ki jo odlomim z drevesa, ne bodo zrasli sadeži.

leto 28 avgust 2022 številka 8



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!

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 od-

pustkih ste že prebrali v prejšnjih oznanilih.
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!

15.8. (ponedeljek): Slovesni zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja. Spominjamo se, da 
je bila naša nebeška Mati Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. Kristjani smo se svete 
maše ta dan dolžni udeležiti. Ta dan bomo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. 
Dan kasneje goduje sveti spokornik Rok, priprošnjik zoper kužne bolezni.

VEROUČNO LETO se začne 5. septembra. Kot vsako leto bo tudi letos obvezno srečanje za vse 
starše veroučencev prvo nedeljo v septembru, po deveti maši. Srečanje je namenjeno za 
vse: očete, matere in otroke. Veroučne knjige in zvezki bodo na voljo samo po sestanku. 
Otroci pri prvem veroučnem srečanju vrnejo spričevala.

4.9. (nedelja): Šolarje in starše, ki začenjate novo šolsko leto, lepo povabim, da v nedeljo 
pridete k maši tudi s tem namenom, saj še vedno velja rek: »Začni z Bogom vsako delo, da 
bo dober tek imelo!« Ves naš trud šolskega leta bomo priporočili Bogu, zahvalili pa se mu 
bomo tudi za pretekle počitnice.

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. 

mailto: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!

Sprejmite še predlog: izberem si v vsakem tednu en dan, ko bom prišel k maši, 
tudi če ni darovana za moje sorodnike in znance. K maši bom prišel preprosto zato, 
ker me ima Bog rad in ker želim tudi jaz njega imeti vedno bolj rad. Ljubezen je ved-

no pripravljena storiti vsaj korak več, kakor pa je »obvezno«.

* = Za to mašo 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
*

Sreda, 3.8.
Vače 19h

Sv.Lidija
*

Četrtek, 4.8.
Vače 19h

Sv. Janez Vianej
*

Petek, 5.8.
Vače 19h

Sv. Marija Snežna (Nives)
Za zdravje

Sobota, 6.9.
Vače 19h

Praznik Jezusove spremenitve na gori
Angela in Franc Požaršek

Nedelja, 7.9.
Vače
Vače

8h
9h

Devetnajsta nedelja med letom
Za farane
*

Ponedeljek, 8.8.
Vače 19h

Sv. Dominik
Celestina Barlič (družina Indof iz Cikave)

Torek, 9.8.
Široka Set / Vače (?) 19h

Sv. Terezija (Edith Stein)
*

Sreda, 10.8.
Vače 19h

Sv. Lovrenc
*

Četrtek, 11.8.
Vače 19h

Sv. Klara (Jasna)
*

Petek, 12.8.
Vače 19h

Sv. Ivana Šantalska
*

Sobota, 13.8.
Vače 19h

Sv. Hipólit in Poncijan
*

Nedelja, 14.8.
Vače
Vače

8h
9h

Dvajseta nedelja med letom
Za farane
*
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Ponedeljek, 15.8.
Vače 19h

Marijino vnebovzetje (Veliki šmaren)
*

Torek, 16.8.
Široka Set / Vače (?) 19h

Sv. Rok
*

Sreda, 17.8.
Vače 19h

Sv. Hijacint
Zdravko Šinkovec (brat Milan)

Četrtek, 18.8.
Vače 19h

Sv. Helena (Alenka)
*

Petek, 19.8.
Vače 19h

Sv. Janez Eudes
*

Sobota, 20.8.
Vače 19h

Sv. Bernard
*

Nedelja, 21.8.
Vače
Vače

8h
9h

Enaindvajseta nedelja med letom
Za farane
*

Ponedeljek, 22.8.
Vače 19h

Devica Marija Kraljica
*

Torek, 23.8.
Široka Set 19h

Sv. Roza iz Lime
Janez Lukač (obl.)

Sreda, 24.8.
Vače 19h

Sv. Jernej (Natanael), apostol
Celestina Barlič (Nuša z družino)

Četrtek, 25.8.
Vače 19h

Sv. Ludvik
*

Petek, 26.8.
Vače 19h

Sv. Tarzicij
*

Sobota, 27.8.
Vače 19h

Sv. Monika, mati sv. Avguština
*

Nedelja, 28.8.
Vače
Vače

8h
9h

Dvaindvajseta nedelja med letom
Za farane
*

Ponedeljek, 29.8.
Vače 19h

Mučeništvo Janeza Krstnika
Zdravko Šinkovec (Borštnerjevi)

Torek, 30.8.
Široka set / Vače 19h

Sv. Feliks (Srečko)
*

Od 1. septembra letos bo dar za mašo (intencija) v Sloveniji znašal ne več 20 €, 
ampak 23 €. Maše ne »plačam«, ampak za mašo darujem. Maša »ne stane«.
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.


