
OZNANILA
župnije Vače

OLTAR
Oltarna miza predstavlja središče bogoslužnega prostora. Da bi bolje razumeli po-

men oltarja, odprimo Sveto pismo na njegovih prvih straneh, odprimo petero Mojze-

sovih knjig.
Očak Noe po vesoljnem potopu v zahvalo za rešitev postavi oltar in daruje Bogu 

daritev v zahvalo, Bog pa z njim sklene zavezo (1 Mz 8,20-22). Ko se Abraham v ob-

ljubljeni deželi sreča z Gospodom, na tistem kraju postavi oltar (1 Mz 12,7). Kasneje 
Abraham v znamenje zvestobe Bogu postavi oltar, na katerem naj bi daroval sina (1 
Mz 22). Oltar je torej zunanje znamenje darovanja, vdanosti in spomin Božje navzoč-

nosti. Kasneje na oltarju ne darujejo več le v zahvalo, ampak tudi v spravo za grehe. 
Bogu prinašajo darove (navadno živali) in jih v templju darujejo, s prošnjo, naj jim Bog 
odpusti grehe in obnovi svojo zavezo z njimi. Darovati pomeni odpovedati se svojemu, 
v blagor drugega. V Stari zavezi so tempeljski duhovniki Bogu vedno znova in znova 
darovali, saj so ljudje vedno znova in znova grešili.

V Novi zavezi pa Jezus Kristus, Bož-

ji Sin, sam prevzame nase grehe vseh 
ljudi in vseh časov. Sam se daruje Bogu 
Očetu na oltarju križa, v spravo za 
grehe človeštva in v obnovitev zaveze 
med Bogom in človekom. On, Božji Sin, 
to stori hkrati v imenu Boga in v imenu človeka, saj je Jezus hkrati pravi Bog in pravi 
človek. Jezus je istočasno  daritveno jagnje,  darujoči duhovnik in  oltar sam. Z 
daritvijo na oltarju križa je enkrat za vselej zadostil za vse grehe vsega človeštva vseh 
časov. Z daritvijo na križu je enkrat za vselej obnovil zavezo Boga s človekom (»To je 
kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje gre-
hov.«) Oltar križa je od tedaj znamenje nepreklicne zaveze med Bogom in človekom. 
Dejansko Oče daruje Sina za rešitev grešnikov, hudodelcev, in ga v znamenje odpušča-

nja in nove zaveze tretji dan obudi od mrtvih. Jezus s smrtjo na oltarju križa in vstaje-

njem na velikonočno jutro enkrat za vselej premaga greh, smrt in zlo.
To, kar je Jezus na veliki petek storil na križu na krvav način, to isto je pri zadnji 

večerji na predvečer trpljenja storil na nekrvav način. Pri mizi zadnje večerje je vzel v 
roke kruh in vino, z besedami: »To je moje telo. To je moja kri.« Kruh postane Jezusovo 
telo, vino postane Jezusova kri.
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Od tedaj že dva tisoč let duhovniki v imenu Jezusa samega pri sveti maši oživijo 
oziroma ponavzočijo zadnjo večerjo in križanje. Zadnja večerja in kalvarijski dogodek 
postane navzoč v vseh časih in vseh krajih, kjer in ko se Jezusovi učenci ob oltarni mizi 
zberemo k sveti maši. V znak vdanosti in predanosti Bogu prinesemo v dar kruh in 
vino, ki predstavljata vse Božje darove in ves naš trud, skupaj s kruhom in vinom pa 
vdano podarimo tudi srce, delo, veselje, trpljenje, skratka – VSE! Pa ne le sami sebe, 
ampak vse ljudi, celo vse stvarstvo, vse vesolje. Naš dar naj obsega VSE, kajti tudi Bog 
nam daje VSE – svojega edinorojenega Sina. Kruh po duhovnikovi molitvi postane 
Jezusovo telo, in vino Jezusova kri.

Pri obhajilu vsi jemo z iste mize, istega oltarja. Ko zaužijemo sveto Rešnje Telo in 
sveto Rešnjo Kri, zaživi v našem srcu Jezus sam. Ko sem z njim, nama je vse skupno: ve-

selje in trpljenje. VSE! Njegova zmaga nad grehom in smrtjo postaja tudi moja zmaga.

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!

2.9. (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 vse 
starše veroučencev prvo nedeljo v septembru, po deveti maši. Srečanje je namenjeno za 
vse: očete, matere in otroke, dobrodošli pa tudi otrokovi botri. Otroci pri prvem verouč-

nem srečanju vrnejo spričevala. Ker šolski urniki še niso dokončno določeni, tudi veroučni 
še niso. Bodo (računam) po 5. septembru.

Samo na sestanku bodo na voljo tudi veroučni učbeniki in liturgični zvezki. Dar za katehezo (na 
družino) je 30 €. Več zveste na sestanku.

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.

8.9. (četrtek): praznik rojstva Device Marije (Mali šmaren) je kakor jutranja zarja, ki že na-

poveduje prihod Odrešenika, ki je tisto pravo sonce, ki razsvetli vsakega človeka, ki se mu 
odpre. Praznik bomo praznovali, zbrani ob oltarju, skupaj z Marijo.

Jesenska žegnanja na septembrske nedelje: 4.9. ob 15h na Slivni, 11.9. ob 10.30 v Gori in 18.9. 
ob 10.30 na Slemšku, ob bližnjem prazniku povišanja sv. Križa in žalostne Matere Božje.

SREČANJE ZA BRALCE. Prvo nedeljo v oktobru se bomo zbrali bralci beril: občasni in redni, pa 
tudi tisti, ki bi si to želeli postati.

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. 
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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, 29.8.
Vače 19h

Mučeništvo Janeza Krstnika
Zdravko Šinkovec (Borštnerjevi)

Torek, 30.8.
Široka set 19h

Sv. Feliks (Srečko)
Ivan Ostrožnik (30. dan)

Sreda, 31.8.
Vače 19h

Sv. Jožef in Nikodem
Kazimir in Pavla Boné (obl.)

Četrtek, 1.9.
Vače 19h

Brezjanska Mati Božja
po namenu

Petek, 2.9.
Vače 19h

Sv. Marjeta
*

Sobota, 3.9.
Vače 19h

Sv. Gregor Véliki
Angela in Franc Požaršek

Nedelja, 4.9.
Vače
Vače
Slivna

8h
9h

15h

Triindvajseta nedelja med letom (angelska)
Za farane
Janez Planinšek (obl.)
*

Ponedeljek, 5.9.
Vače 19h

Sv. Mati Terezija
*

Torek, 6.9.
Široka Set 19h

Sv. prerok Zaharija
Marija Vozel (obl.)

Sreda, 7.9.
Vače 19h

Sv. Regina
*

Četrtek, 8.9.
Vače 19h

Rojstvo Device Marije (Mali šmaren)
Marcel Medved

Petek, 9.9.
Vače 19h

Sv. Peter Klaver
*

Sobota, 10.9.
Vače 19h

Sv. Nikolaj Tolentinski
*

Nedelja, 11.9.
Vače
Vače
Gora

8h
9h

10.30

Štiriindvajseta nedelja med letom
Za farane
*

Marija Lajevec (30. dan)
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Ponedeljek, 12.9.
Vače 19h

Marijino ime
Zdravko Šinkovec (Borštnerjevi)

Torek, 13.9.
Široka Set 19h

Sv. Janez Krizóstom (Zlatousti)
++ Strmljan

Sreda, 14.9.
Vače 19h

Povišanje sv. križa
*

Četrtek, 15.9.
Vače 19h

Žalostna mati Božja
*

Petek, 16.9.
Vače 19h

Sv. Kornelij in Ciprijan
Jožica Ribič (obl.)

Sobota, 17.9.
Vače 19h

Sv. Robert Bellarmino
*

Nedelja, 18.9.
Vače
Vače
Slemšek

8h
9h

10.30

Petindvajseta nedelja med letom
Za farane
*

*

Ponedeljek, 19.9.
Vače 19h

Sv. Januarij
*

Torek, 20.9.
Vače / Široka Set (?) 19h

Sv. Andrej Kim in drugi korejski mučenci
*

Sreda, 21.9.
Vače 19h

Sv. Matej, apostol in evangelist
*

Četrtek, 22.9.
Vače 19h

Sv. Mavricij
*

Petek, 23.9.
Vače 19h

Sv. Pij
Nejc Cirar (obl.)

Sobota, 24.9.
Vače 19h

Blaženi Anton Martin Slomšek
*

Nedelja, 25.9.
Vače
Vače

8h
9h

Šestindvajseta nedelja med letom (Slomškova)
Za farane
*

Ponedeljek, 26.9.
Vače 19h

Sv. Kozma in Damijan
Marija Lajevec (vnuki)

Torek, 27.9.
Široka set 19h

Sv. Vincencij Pavelski
Angela Vozelj (obl.)

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.


