
OZNANILA
župnije Vače

VERUJEM … V SVETO CERKEV!
Naj razložim čudovito skrivnost, ki ji pravimo občestvo svetnikov.

Cerkev, družina krščenih, hkrati živi na treh »koncih«. Poznamo VOJSKUJOČO SE 
Cerkev, OČIŠČUJOČO SE Cerkev in ZMAGOSLAVNO Cerkev.

Vojskujoča se Cerkev smo kristjani, ki še živimo na tem svetu. Vojskujemo in 
borimo se z zlom znotraj nas in zunaj nas; borimo se s trpljenjem in preizkušnjami; 
naš zadnji boj nas čaka ob uri, ko nas Bog pokliče s tega sveta. Apostol Pavel v pismu 
v Tesaloniko spodbuja: Mi, ki pripadamo dnevu, pa bodimo trezni: oblecimo si oklep 

vere in ljubezni, za čelado pa upanje odrešenja (1 Tes 5,8). Pred napadi dušnega sov-

ražnika nas bo torej varovala vera (trdno zaupanje v Boga) in ljubezen do Boga, našo 
pamet (našo glavo) pa bo obvarovalo upanje odrešenja: ko bi moja pamet v boju 
skušala odjadrati stran od Boga, se bom s pametjo spomnil, da Bog svojim zvestim 
pripravlja čudovite reči!

Očiščujoča se Cerkev so kristjani, ki so že prestopili prag večnosti, ne morejo pa 
še stopiti pred Boga. Ker Boga na svetu niso ljubili s popolno ljubeznijo, so bili pri-
volili v greh. Greh je madež na moji duši, ki mi brani stopiti pred neskončno Božjo 
lepoto. Kakor slama ne more obstati v plamena ognju, tako je tudi najmanjši greh 
pred Božjo lepoto in bliščem nagnusen in nevzdržen. V trenutku, ko človek zapusti 
ta svet, vidi vse svoje življenje, kakor ga vidi Bog. Takrat človek pred Bogom spozna, 
komu je njegovo srce v resnici pripadalo, h komu ali čemu se je vračalo, v koga ali kaj 
je srce zaupalo. Človeku tukaj ne ostane nobeno sprenevedanje, izgovori in samo-

opravičevanje: sebe vidi, kakor ga vidi Bog. Pred Božjo lučjo je osvetljena in odkrita 
vsaka, še tako majhna ali bežna misel, beseda, dejanje. Človek jasno spozna tudi, 
kakšne posledice in vpliv so imele njegove misli, besede in dejanja na druge ljudi, 
na stvarstvo, …

Ko gresta ženin in nevesta k poroki, se v znak medsebojne ljubezni in spoštova-

nja drug za drugega oblečeta lepo! Ko bi ženin ali nevesta prišla k poroki v umazani 
ali razcapani, raztrgani obleki, bi s tem pokazala svoj prezir in ne-ljubezen drug do 
drugega. Tako bom kristjan s svojo dušo kakor nevesta, ob smrti stopil pred Jezusa, 
ženina duše. Jezus, ženin duše je vreden, da predenj stopim lep in čist, brez greha, 
v stanju posvečujoče milosti.
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Kristjan sme in je dolžan pred smrtjo prejeti tri zakramente: spoved, bolniško 
maziljenje in obhajilo. Po iskreni in temeljiti spovedi Bog očisti mojo dušo, po bol-
niškem maziljenju jo okrepi in poveže z Jezusom, po obhajilu pa se naseli v moji duši 
in se združi z njo. On sam bo tedaj branil dušo in se zavzel zanjo, ko se bo v zadnjem 
boju odločalo o njeni večnosti. // Poslednjemu podeljevanju zakramentov v življe-

nju pravimo tudi previdevanje. Duhovnik previdi umirajočega, umirajoči je tako pre-

viden. Veren kristjan previdevanja ne razume kot grožnje s smrtjo, ampak v prejemu 
poslednjih zakramentov išče in najde v trenutkih smrtne stiske Božji objem, Božje 
varstvo in pomoč ob prehodu s tega sveta v večnost.

Če moja duša zaradi madežev greha še ne bo presijana in prosojna za Božjo lepo-

to, lahko Bog po smrti duši podari možnost, da se očisti v stanju, ki mu pravimo vice 

– stanje očiščevanja. Vice so kakor preddverje nebes. V vicah se duša s trpljenjem 
prečiščuje in očiščuje greha, da bo mogla stopiti pred Boga. Treba je tudi omeniti, da v 
večnosti čas ne teče tako, kot ga dojemamo na zemlji. // Predstavljajmo si tehtnico: če 
vztrajno nalagamo na eno stran slaba dejanja, se bo tehtnica prevesila na slabo stran. 
Božja pravičnost zahteva, da obtežimo nasprotno, torej dobro stran, da zadostimo za 
svoje grehe, ki smo jih storili, ter za dobra dela, ki bi jih lahko storili, pa jih nismo bili.

Kakor se je vaše srce nagnilo k odpadu od Boga, tako se vrnite z desetkratno 

vnemo, da ga poiščete (Bar 4,28). Z dobroto in zvestobo se očiščuje krivda, s stra-

hom GOSPODOVIM pa se človek ogiba hudega (Prg 16,6).
Zmagoslavna (zmagovita) Cerkev so naši bratje in sestre, ki so skupaj z Jezusom 

že zmagali in so že na cilju, v naši pravi domovini, v polnosti združeni z Bogom in v 
Bogu. Nobena človeška beseda, noben svinčnik, noben čopič ne more opisati lepote 
Boga in sreče tistih, ki ga v polnosti uživajo. Bog je te naše brate in sestre za časa 
življenja prečistil in prekalil kakor v ognju, mnoge že tu na zemlji, mnoge pa tudi v 
vicah. Bog je preko mnogih preizkušenj in bojev v njih ugasnil zaupanje in vero vase 
in v minljivi svet, dal pa jim je, da so popolno in neizmerno zaupali v Boga. Mnogi so 
to pokazali celo do te mere, da so si raje pustili vzeti življenje in pretrpeti mučeniško 
smrt, kakor pa, da bi se odrekli Bogu in ga zatajili. Spoznali so, da je vse, kar jim lahko 
ponudi ta minljivi svet, le za kratek čas in bo kmalu propadlo, le Živi Bog obstane 
kakor trdna skala: naj se valovi in veter vanj še tako zaganjajo, se On ne premakne 
in obstane na veke. Zato so v Boga upali s popolnim upanjem In ljubili s popolno 
ljubeznijo. Jezus pravi:

»To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima 
večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če 
delate, kar vam naročam.« (Jn 15,12-14).

»… zakaj vržen je bil obtoževalec naših bratov, ki jih je dan in noč obtoževal pred 
našim Bogom. Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svoje-

ga pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti« (Raz 12,10c-11).



Vsem, ki so v večnosti združeni v Bogu z Bogom, pravimo svetniki oziroma sveti. 

Ker stojijo pred Bogom, so odsev Božje lepote, kakor tudi luna stoji pred soncem in 
odseva sončevo svetlobo. Kristjani za umrle brate in sestre ne moremo biti gotovi, 
ali so že v nebesih ali ne. Zato se jim tudi ne moremo varno priporočati. Kristjani pa 
smo o nekaterih zaspalih bratih in sestrah prepričani, da so lepo in po Božje živeli in 
da so zato gotovo v nebesih. Tako Cerkev za predlaganega brata ali sestro prične po-

stopek ugotavljanja, ali je svetnik ali ne. Razišče njegovo življenje, obenem pa vabi 
vernike, da se mu priporočajo. Ko se na njegovo priprošnjo očitno zgodi predpisano 
število čudežev (npr. čudežnih ozdravitev), lahko Cerkev z gotovostjo potrdi in papež 
pred vsemi razglasi našega brata / sestro za svetnika. Od tedaj se mu smemo tudi 
javno priporočati in ga klicati s priimkom »sveti«.

Med vojskujočo se Cerkvijo, med očiščujočo se Cerkvijo in med zmagoslavno 
Cerkvijo so stkane žive vezi, ki jim pravimo občestvo (skupnost) duhovnih dobrin. 

Med seboj si lahko pomagamo in se podpiramo. Tako lahko vojskujoča se Cerkev 
prosi, moli in daruje trpljenje in dobra dela za očiščujočo se Cerkev, da bi duše iz vic 
mogle prej in lažje doseči nebesa. Duše iz vic morejo pomagati nam. Ko bodo duše iz 
vic dosegle nebesa, upamo, da se bodo zavzele za nas, da bi lažje zmagovali v bojih 
in bi ostali stanovitni do konca. Vojskujoča se Cerkev se lahko priporoča zmagoslav-

ni Cerkvi v nebesih, da se v Božji bližini zavzame za nas. // Tako tudi starši izberejo 
otroku ime, ki ga je nosil svetnik, ki je že pri Bogu; svojega otroka tako izročijo temu 
svetniku v posebno varstvo in priprošnjo, da bi se zavzemal zanj. Naši predniki so 
svetnikom zaupali tudi države, mesta, škofije, župnije, vasi; včasih so svojemu mes-

tu ali vasi nadeli celo svetnikovo ime, npr. Šmarjeta, Šmarna gora, Šentjanž, Šen-

trupert, Šentvid, Šenčur, Sv. Lucija (Most na Soči), itd. // V koledarju najdemo na 
vsak dan v letu napisanih več imen svetnikov. Ime svetnika je navadno zapisano na 
dan v letu, ko se je ta svetnik rodil za nebesa (t.j. rojstni dan za nebesa); na ta dan 
je odšel k Bogu, to je njegov godovni dan. Godovni dan svetnika zavzeto praznuje 
tudi njegov varovanec (krščenec), ki na svetu nosi njegovo ime. Na godovni dan ne 
le skuham kaj boljšega za kosilo in si pustim voščiti, ampak pridem k maši. Zakaj bi 
prišel k maši? Ker so pri maši ob Jezusu ob oltarju zbrani tudi vsi nebeščani – tudi 
moj krstni zavetnik/zavetnica. Pri oltarju mi je med mašo najbližje, tam se mu lahko 
najbolj priporočam!

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, 
posebej v Rusiji in Ukrajini. Pridite, molimo skupaj!



Darovanje za maše: za maše lahko darujete PO maši v zakristiji. Darovanje za maše ob 
pogrebu. Želite darovati za maše za pokojnika? V mrliški vežici bo na voljo mapa z lis-

tom, kamor se z velikimi tiskanimi črkami vpišete, dar za mašo pa pustite v priloženi 
kuverti. Hvala vnaprej!

Mesec november je mesec, ko se duš v vicah še posebej spominjamo. Zato zanje v tem 
mesecu še posebej radi in z ljubeznijo molímo in darujmo zanje dobra dela in svoje 
križe. Duše v vicah potrebujejo našo pomoč!

Teden pred prvo adventno nedeljo je teden Karitas. Dve tretjini nabirke prve adventne 
nedelje bomo namenili za potrebe Škofijske Karitas.

27.11. (nedelja): prva adventna nedelja, tudi nedelja Karitas. Vstopamo v novo cerkve-

no leto. Več o adventu preberite v priloženi zgibanki.
28.11. (ponedeljek): srečanje za birmanske botre z gospo Polono Vesel Mušič, preko 

Zoom-a. Povezavo ste starši gotovo že posredovali botrom.
30.11. (sreda): praznik apostola Andreja, zavetnika naše župnije. Pridimo k maši, saj 

nam je ravno pri maši naš zavetnik najbližje! Andrejeva nedelja bo nedelja PO pra-

zniku sv. Andreja, torej 4.12.; po maši bo Andrejev sejem.
8.12. (četrtek): slovesni praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Veselimo se, 

da je Bog Marijo, Božjo in našo Mati, že od prvega trenutka življenja (od spočetja) 
obvaroval izvirnega in vseh drugih grehov in jo tako pripravil na njeno poslanstvo 
Božjega materinstva.

16.12. (petek): danes začnemo Božično devetdnevnico. Bolj ko po Gospodu hrepenimo 
in ga pričakujemo, bolj nas lahko napolni z Božjo bližino in upanjem. Naj mu vsako-

dnevna sveta maša, molitev in pesem odpre vrata naših src, da se rodi in zavlada tudi 
v njih. Vabljene še posebej družine!

Ne pozabimo na predpraznično spoved! Ne okrasimo in pospravimo samo svojih hiš in 
stanovanj, pač pa najprej in predvsem svoje srce, z iskrenim prejemom zakramenta 
svete spovedi! Župnik sem na voljo za spoved vsak delavnik, kadar je na Vačah maša, 
pol ure pred mašo, v zakristiji.

Vabim vas, da ob začetku koledarskega leta naročite verski tisk: tednik Družino, revijo 
Božje okolje, molitvenik Magnifikat (vse to na številki 01 360 28 28), mesečnik Og-

njišče (na številki 05 61 17 223)
23.12.: pred Božičnim praznuikom prinašam obhajilo po domovih. Poznate koga, ki bi 

želel obhajilo, pa ne more priti v cerkev? Morda tudi v bolnici? Pokličite me!
Vabljeni k darovanju za izolativno fasado na župnišču in Andrejevem domu! Bog naj 

vam povrne 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, 21.11.
Vače 18h

Darovanje Device Marije
Marija Lajevec (snaha Marinka)

Torek, 22.11.
Široka set / Vače 18h

Sv. Cecilija, zavetnica cerkv. glasbe
*

Sreda, 23.11.
Vače 18h

Sv. Klemen I.
*

Četrtek, 24.11.
Vače 18h

Sv. Andrej Dung Lac in dr. vietnamski mučenci
*

Petek, 25.11.
Vače 18h

Sv. Katarina Sinajska
++ Razpotnik in Strehar

Sobota, 26.11.
Vače 18h

Sv. Valerijan Oglejski
Martin Horvat

Nedelja, 27.11.
Vače
Vače

8h
9h

Prva adventna nedelja (Ned. Karitas)
Za farane
Pavla (obl.), Jože, starši Razoršek

Ponedeljek, 28.11.
Vače 18h

Sv. Katarina Labouré
*

Torek, 29.11.
Široka set / Vače

18h Sv. Saturnin
*

Sreda, 30.11.
Vače 18h

Sv. apostol Andrej
*

Četrtek, 1.12.
Vače 18h

Sv. Eligij
*

Petek, 2.12.
Vače 18h

Sv. Silverij
Milan in sorodniki Klinc

Sobota, 3.12.
Vače 18h

Sv. Frančišek Ksaver
Marija Lajevec (snaha Marinka)

Nedelja, 4.12.
Vače
Vače

8h
9h

Druga adventna (Andrejeva nedelja)
Za farane
Albin Vrhovec (nečak Jure)

Ponedeljek, 5.12.
Vače 18h

Sv. Saba
Družina Schmidt
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Torek, 6.12.
Široka set / Vače 18h

Sv. Nikolaj (Miklavž)
*

Sreda, 7.12.
Vače 18h

Sv. Ambrož
*

Četrtek, 8.12.
Vače 18h

Brezmadežno spočetje Device Marije
*

Petek, 9.12.
Vače 18h

Sv. Bernard Jezusov
Lavrinovi iz Boltije

Sobota, 10.12.
Vače 18h

Sv. Judita
Frančiška Kaplja (obl.)

Nedelja, 11.12.
Vače
Vače

8h
9h

Tretja adventna nedelja
Za farane
Anton Avbelj in sorodniki

Ponedeljek, 12.12.
Vače 18h

Devica Marija iz Guadalupe
Vrpkovi iz Kandrš

Torek, 13.12.
Široka set / Vače 18h

Sv. Lucija
*

Sreda, 14.12.
Vače 18h

Sv. Janez od Križa
*

Četrtek, 15.12.
Vače 18h

Blažene drinske mučenke
Janez Knez (obl.)

Petek, 16.12.
Vače 18h

Sv. Albina. Začetek Božične devetdnevnice
Zvone Upelj (obl.)

Sobota, 17.12.
Vače 18h

Sv. Lazar iz Betanije
Družina Horvat

Nedelja, 18.12.
Vače
Vače

8h
9h

Četrta adventna nedelja
Za farane
Vladimir in starši Kristan (obl.)

Ponedeljek, 19.12.
Vače 18h

Sv. Urban
Marija Lajevec (Polsníkovi)

Torek, 20.12.
Vače 18h

Sv. Evgen
Miro, Tončka, Maks Jerman

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.


