
OZNANILA
župnije Vače

PRAZNIK VSEH SVETIH: DAN MRTVIH ALI DAN ŽIVIH?
Pozabimo vendar na »dan mrtvih«! Če so mrtvi in ne obstajajo več, 

nima nobenega smisla, da se jih spominjamo, da prižigamo svečke, da ure-

jamo grobove, da molimo zanje – saj jih tako ali tako ni več (tako pravijo 
tisti, ki v Boga ne verujejo). Človek, ki v Boga veruje, zaupa, da se s smrtjo 
človekov obstoj ne konča. Tisti, ki se je v življenju s krstom potopil v Boga, 
in v katerem je Bog ob pogostem prejemanju zakramentov (spovedi, ob-

hajila, …) in sledenju Božjim navdihom vedno bolj rastel …; človeku, ki je 
klical sveto Božje Ime in za Jezusom nosil svoj križ, bo telo sicer za kratek 
čas ugasnilo, a bo Bog ob koncu časov odprl naše grobove in naša uboga 

minljiva telesa prenovil tako, da bodo prenovljena in presijana z Božjo lepoto. Tako naša 
telesa ne bodo več poznala staranja, minevanja, bolezni, nepopolnosti, hudobije in niče-

sar hudega, ampak bodo prežarjena z Božjim bliščem. Apostol Pavel lepo pravi: »Ne živim 
več jaz, ampak v meni živi Kristus!« … danes vidite na meni, kako z Jezusom iz dneva v 
dan skupaj umirava, a pride dan, ko se v meni uresniči tudi njegova zmaga nad smrtjo!

Za človeka, v katerem vedno bolj živi Jezus sam, je smrt in grob kakor prazna posoda, 
a brez vsebine.

Toda … za človeka, ki se s krstom ni potopil v Jezusa … za človeka, ki je od Jezusa vedno 
bolj bežal stran … z opuščanjem molitve in zakramentov … za človeka, ki je vedno bolj 
živel, kot da Boga ni, in ga ni (več) zanimalo, kaj je Bogu všeč in kaj ne … za tistega, ki ni 
klical Božjega Imena …, za tistega pa je smrt v resnici: smrt.  Ta je v resnici mrtev: kakor 
riba, ki na kopnem, brez vode, ne more živeti! Riba sicer na kopnem pogine, človek pa, 
ki je v večnosti ločen od Boga, ne neha sicer obstajati, ampak strašno trpi. Ko prestopi 
prag večnosti, vidi, da so vsa opravičila in izgovori prazni. Človek jasno spozna, da je bil 
ustvarjen ZA BOGA, in da je edini Bog človekova večna in popolna sreča.

Ali bom v večnosti resnično živ ali bom v večnosti v resnici mrtev, pa se odločam jaz 
sam, v tem trenutku. Trenutku, ki mu pravimo »ZDAJ«. ZDAJ izbiram Boga ali pekel, sve-

tost ali prekletstvo, pravo življenje ali pravo smrt.
Upri pogled v naše neštete brate in sestre, ki so že v nebesih, t.j. svetnike. Od majhnih 

otrok do starčkov in stark, ljudi vseh poklicev in stanov, iz vseh narodov in celin, iz vseh 
stoletij in krajev. Neštevilni, ki so Boga bolj ljubili kot kogarkoli in karkoli in vanj brezmejno 
zaupali, se zdaj v Bogu neskončno veselijo.

Pa jaz? Me pot, po kateri hodim, pelje k Bogu ali stran od Njega? Še je čas! Korajža velja!
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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!

Delavniške maše bodo tudi v zimskem času še naprej ob 18h, in ne ob 17h.
31.10. do 6.11.: otroci imajo šolske in veroučne počitnice.
1.11. (četrtek): slovesni zapovedani praznik Vseh svetih. Pri slovesnih prazničnih mašah se 

bomo veselili končne zmage naših neštetih bratov in sester, ki v večnosti že uživajo Boga. Po 
mašah na praznik je v Sloveniji navada, da molimo tudi za tiste, ki so že v večnosti, a ker Boga 
niso ljubili s popolno ljubeznijo (in so zato grešili), jim je Bog morda dal milost (dar), da se v 
vicah (stanju očiščevanja) s hudim trpljenjem prečiščujejo. Pomagamo jim lahko tudi mi na 
zemlji, tako, da jim podarimo npr.: svete maše, prejeto obhajilo, spoved, popolni odpustek, 
post, dobra dela. Nekega dne bomo molitev potrebovali tudi mi sami, zato z molitvijo ne sko-

parimo! Dragi starši! Naj vas mlajši rod vidi in sliši, da molite za rajne. Če tega ne bodo videli 
in slišali, je zelo malo verjetno, da bo kdo molil za vas, ko boste molitve potrebni tudi sami.

Spomnim naj, da je v prvih osmih dnevih novembra mogoče prejeti popolni odpustek zaslu-

ženih kazni za grehe, tako zase, kot tudi za dušo, za katero ga namenimo. Cerkev naklanja v 
prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za raj-
ne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na 
prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu ter molimo veroizpoved 
ter po namenu svetega očeta (npr. Očenaš).

4.11. (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!

6.11. (nedelja): ob godu sv. Lenarta je v Kandršah žegnanje.
11.-13.11.: naši birmanci odhajajo na duhovne vaje k sestram na Bled. Molimo zanje in za 

njihove družine!
20.11.: nedelja Kristusa Kralja vesoljstva. Ob bližnjem godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene 

glasbe, vabim pevce in pevke po deveti maši na ceciljevanje v gostilno Pri Mrva't.
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 
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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 vedno priprav-

ljena storiti vsaj korak več, kakor pa je »obvezno«.
Priporočam, da mašni namen, ki ga imate namen darovati za sledeči mesec, oddate 

vsaj teden dni pred izidom novih oznanil, da bo vaš namen objavljen v oznanilih in bodo 
zanj zvedeli tudi drugi.
* = Za to mašo še ni namena

Ponedeljek, 24.10.
Vače 18h

Sv. Anton Marija Klaret
Marija Lajevec (vnuki)

Torek, 25.10.
Široka set 18h

Sv. Darinka
Franc Semec (r.d.) in Marija Rems

Sreda, 26.10.
Vače 18h

Sv. Lucijan
*

Četrtek, 27.10.
Vače 18h

Sv. Sabina Ávilska
*

Petek, 28.10.
Vače 18h

Sv. apostola Simon in Juda Tadej
*

Sobota, 29.10.
Vače 18h

Sv. Mihael Rua
*

Nedelja, 30.10.
Vače
Vače

8h
9h

Enaintrideseta nedelja med letom (žegnanjska)
Za farane

*

Ponedeljek, 31.10.
Vače 18h

Sv. Volbenk (Bolfenk)
Cirila Ravnikar, vsi Španovi s Klenika

Torek, 1.11.
Vače
Široka Set
Široka Set
Vače

9h
9.30

10.30

14h

Vsi sveti
Za farane

Molitev rožnega venca v cerkvi – Pridite!
Za rajne, po namenu Očenašev  
+ molitve na pokopališču
Za rajne, po namenu Očenašev  
+ molitve na pokopališču

Sreda, 2.11.
Vače 18h

Spomin vernih rajnih
Za duše v vicah

Četrtek, 3.11.
Vače 18h

Sv. Just Tržaški
*

Petek, 4.11.
Vače 18h

Sv. Karel Boromejski
Albin Vrhovec (sestra Štefka)

Sobota, 5.11.
Vače 18h

Sv. Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
Marija Lajevec (vnuki)
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Nedelja, 6.11.
Vače
Vače
Kandrše

8h
9h

10.30

Osemindvajseta nedelja med letom
Za farane

*

*

Ponedeljek, 7.11.
Vače 18h

Sv. Engelbert
*

Torek, 8.11.
Široka Set 18h

Sv. Bogomir
Španovi in Osreškovi

Sreda, 9.11.
Vače 18h

Posvetitev lateranske bazilike
*

Četrtek, 10.11.
Vače 18h

Sv. Leon Véliki
*

Petek, 11.11.
Vače 18h

Sv. Martin
Martin Dermota (ob godu)

Sobota, 12.11.
Vače 18h

Sv. Jozafat Kunčevič
*

Nedelja, 13.11.
Vače
Vače

8h
9h

Triintrideseta nedelja med letom
Za farane

Alojz Požaršek (obl.)
Ponedeljek, 14.11.
Vače 18h

Sv. Nikolaj Tavelić
*

Torek, 15.11.
Široka Set 18h

Sv. Albert
++ Strmljan

Sreda, 16.11.
Vače 18h

Sv. Marjeta Škotska
*

Četrtek, 17.11.
Vače 18h

Sv. Elizabeta Ogrska
*

Petek, 18.11.
Vače 18h

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
Albin Vrhovec (nečakinja Maja)

Sobota, 19.11.
Vače 18h

Sv. Matilda
Martin Horvat

Nedelja, 20.11.
Vače
Vače

8h
9h

Nedelja Kristusa Kralja (zadnja v cerkv. letu)
Za farane

Živi in ++ Kepic in Zakrajšek
Ponedeljek, 21.11.
Vače 18h

Darovanje Device Marije
Marija Lajevec (snaha Marinka)

Torek, 22.11.
Široka set / Vače 18h

Sv. Cecilija, zavetnica cerkv. glasbe
*

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 tisti 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.


