
OZNANILA
župnije Vače

OBVEŽI RANO Z OBVEZO TOLAŽBE
Iz govora sv. Avguština, škofa, O pastirjih (46. govor, 11-12)
Bog, pravi Sveto pismo, tepe vsakega sina, ki ga sprejme. In ti praviš: »Morda boš 

izvzet. Če bo izvzet iz udarcev trpljenja, bo izvzet tudi iz števila sinov. »Potemtakem - 
praviš - tepe prav vsakega sina?« Gotovo, vsakega sina tepe, saj je tepel celo svojega 
Edinca. Ta Edinec - rojen iz Očetovega bistva, enak Očetu po božji podobi, Beseda, 
po kateri je vse nastalo - ni imel, na čemer bi trpel. Zato si je privzel telo, da bi mogel 
trpeti. Naj torej ta, ki tepe Edinca, nedolžnega, pusti brez trpljenja posinovljenca, 
grešnika? Apostol pravi, da smo bili poklicani k posinovljenju. Bili smo posinovljeni, 
da bi bili sodediči z Edincem, hkrati pa tudi njegova dediščina: Reci mi in dam ti v 
posest narode. S svojim trpljenjem nam je dal zgled.

Gotovo: da slabotnež ne bo podlegel skušnjavam, ki 
bodo prišle nadenj, ga ne smeš ne varati s praznim upa-
njem, ne strašiti z grožnjami.

Reci mu: Pripravi svojo dušo na skušnjavo. Morda bo 
začel klecati: trepetati in se umikati. Pa mu povej tudi 
to: Bog je zvest in vas ne bo pustil skušati čez vaše moči.

Obljubljati in napovedovati bodoče trpljenje pomeni 
utrjevati slabotnega. Toda če se kdo preveč boji in je 
zato ves iz sebe, temu obljubuj božje usmiljenje, ki pa ni 
v tem, da bo rešen skušnjav, ampak da ne bo skušan čez 
svoje moči. To bo za slabotnega, kakor bi mu povezal 
polomljene ude.

Nekateri, ko slišijo, da jih čakajo stiske in težave, se močneje oborožijo in tako 
rekoč hrepenijo, da bi pili iz tega keliha. Menijo namreč, da je zdravilo vernikov zanje 
premalo in zato koprnijo po slavi mučencev. Drugi pa, ko slišijo o preizkušnjah, ki jih 
neizogibno čakajo - preizkušnje, ki so lastne vsakemu kristjanu in take, da jih okuša 
le, kdor je resnično kristjan - in čutijo, da se bodo zdaj zdaj zvalile nanje, začnejo 
izgubljati pogum in klecati.

Takim ponudi obvezo tolažbe, poveži zlomljene ude. Reci jim: »Ne bojte se, ne 
bo vas zapustil v preizkušnji on, ki ste vanj verovali! Bog je zvest in ne bo pustil, da bi 
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bili skušani čez svoje moči. Tega vam ne pravim jaz, temveč apostol, ki je zapisal tudi 
tole: Iščete dokaza, da govori v meni Kristus? Ko torej slišite te besede, jih slišite od 
Kristusa samega, slišite jih od Izraelovega pastirja. Le–temu je bilo namreč rečeno: 
S solzami je napolnjena življenja čaša, po meri. Kar namreč pravi apostol: Ne bo 
pustil, da bi bili skušani čez svoje moči, to trdi tudi prerok, ko piše: Po meri. Samo 
nikar ne zapuščajte njega, ki vas graja in spodbuja, ki vam grozi in vas tolaži, ki vas 
tepe in zdravi.«

Sv. Avguštin (354-430), spreobrnjenec, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, 
eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov

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 pol ure pred mašo, razen ob nedeljah, v župnijski cerkvi molimo za mir v svetu, po-
sebej v Rusiji in Ukrajini. Pridite, molimo skupaj!

Darovanje za maše: za maše lahko darujete PO maši v zakristiji. Darovanje za maše ob pogre-

bu. Želite darovati za maše za pokojnika? V mrliški vežici bo na voljo mapa z listom, kamor se 
z velikimi tiskanimi črkami vpišete, dar za mašo pa pustite v priloženi kuverti. Hvala vnaprej!

1.10. (sobota): vstopamo v Marijin mesec oktober, mesec Rožnega venca. Rožni venec molimo 
pol ure pred sveto mašo. Marija nas vabi, naj jo s to molitvijo prosimo za pomoč, da bi se 
Boga bolj oklenili, mu zaupali in ga ljubili. Mladi in starejši, družine, molímo Rožni venec!

9.10. (nedelja): na prvo nedeljo v oktobru bo po deveti maši srečanje za bralce: tiste, ki ste že, 
in tiste, ki še boste. (Prestavljeno je bilo z 2.10. na 9.10.) Dekanijsko srečanje za bralce pa 
bo v petek, 21.10. ob 19h v Šmartnu pri Litiji.

Delavniške maše od 3. oktobra do 20. oktobra bodo ob 18h, od 31. oktobra dalje pa ob 17h.
3.-9.10.: teden za življenje.
7.10. (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!
7.10. (petek): po maši bo v Andrejevem domu prvo srečanje za birmance in njihove starše.
V oktobru lahko prosite oz. darujete za molitve Očenašev na praznik Vseh svetih. Oglasite se 

PO maši v zakristiji.
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 
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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«.

Priporočam, da mašni namen, ki ga imate namen darovati za sledeči mesec, od-
date vsaj teden dni pred izidom novih oznanil, da bo vaš namen objavljen v oznani-
lih in bodo zanj zvedeli tudi drugi.

* = Za to mašo še ni namena
Ponedeljek, 26.9.
Vače 19h

Sv. Kozma in Damijan
Marija Lajevec (vnuki)

Torek, 27.9.
Široka set 19h

Sv. Vincencij Pavelski
Angela Vozelj (obl.)

Sreda, 28.9.
Vače 19h

Sv. Venčeslav
*

Četrtek, 29.9.
Vače 19h

Sv. nadangeli Mihael, Gabrijel, Rafael
Cirila Ravnikar, vsi Španovi s Klenika

Petek, 30.9.
Vače 19h

Sv. Hieronim
*

Sobota, 1.10.
Vače 19h

Sv. Terezija Deteta Jezusa
*

Nedelja, 2.10.
Vače
Vače

8h
9h

Sedemindvajseta nedelja med letom (rožnovenska)
Za farane
Martin Dermota (obl.)

Ponedeljek, 3.10.
Vače 18h

Sv. Gerard
*

Torek, 4.10.
Široka Set / Vače 18h

Sv. Frančišek Asiški
*

Sreda, 5.10.
Vače 18h

Sv. Marija Favstina Kowalska
*

Četrtek, 6.10.
Vače 18h

Sv. Bruno, ustanovitelj Kartuzijanov
Živi in pokojni Kepic in Zakrajšek

Petek, 7.10.
Vače 18h

Rožnovenska Mati Božja
Antonija Bijec (1. obl.)

Sobota, 8.10.
Vače 18h

Sv. Pelagija
Marija Lajevec (vnuki)

Nedelja, 9.10.
Vače
Vače

8h
9h

Osemindvajseta nedelja med letom
Za farane
Za zdravje

Ponedeljek, 10.10.
Vače 18h

Sv. Florencij
*
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Torek, 11.10.
Široka Set / Vače 18h

Sv. Janez XXIII.
*

Sreda, 12.10.
Vače 18h

Sv. Maksimilijan Celjski
Milan Klinc

Četrtek, 13.10.
Vače 18h

Sv. Koloman
*

Petek, 14.10.
Vače 18h

Sv. Kalist I., papež
Cirila Ravnikar, vsi Španovi s Klenika

Sobota, 15.10.
Vače 18h

Sv. Terezija Ávilska
*

Nedelja, 16.10.
Vače
Vače

8h
9h

Devetindvajseta nedelja med letom
Za farane
*

Ponedeljek, 17.10.
Vače 18h

Sv. Ignacij Antiohijski
*

Torek, 18.10.
Vače / Široka Set 18h

Sv. Luka, evangelist
*

Sreda, 19.10.
Vače 18h

Sv. Izak in drugi kanadski mučenci
*

Četrtek, 20.10.
Vače 18h

Sv. Irena (Mira)
*

Petek, 21.10.
Vače 18h

Sv. Uršula
*

Sobota, 22.10.
Vače 18h

Sv. Janez Pavel II.
*

Nedelja, 23.10.
Vače
Vače

8h
9h

Trideseta nedelja med letom (misijonska)
Za farane
Albin Vrhovec (30. dan)

Ponedeljek, 24.10.
Vače 18h

Sv. Anton Marija Klaret
Marija Lajevec (vnuki)

Torek, 25.10.
Široka set / Vače 18h

Sv. Darinka
*

Od 1. septembra letos je dar za mašo (intencija) v Sloveniji znaša 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.


