
OZNANILA
župnije Vače

BOŽJA PREVIDNOST
Kadar človeka doleti 

težka stvar, mu rade z jezi-
ka zdrknejo besede: »Ah, 
kaj moreš! Takšna je pač 
usoda! Tako mi je usoje-

no!« Kako razumeti te be-

sede? Kaj bi to bila – »uso-

da«? Usoda bi bila kakor 
deroča reka, v katero sem 
padel. Lahko sicer čofotam, 
plavam in se trudim, a tok 
me bo v vsakem primeru 
odnesel, kamor pač dere, 
v mojo pogubo ali rešitev. 

Moje življenje je vnaprej napisana knjiga ali vnaprej posneta kaseta, ki se pač mora 
odvrteti: kar mi je pač določeno, je določeno – poguba ali rešitev (to imenujemo 
predestinacija oziroma determinizem).

To, kar ste prebrali v zgornjih vrsticah, je daleč od tega, kar kristjan verujem! V 
zgornjih vrsticah najdete veliko laž. Kristjan namreč verujem in zaupam, da me je 
Bog ustvaril svobodnega! Vsak trenutek si s svojimi svobodnimi odločitvami pišem, 
kaj bo z menoj v večnosti.

Pri Bogu potek časa, kot ga poznamo mi, ne obstaja. Bog nas je imel v zamisli, še 
preden je bil svet. Bog pozna tudi prihodnost, ki je nam ljudem nepoznana, vključno 
z našimi bodočimi svobodnimi odločitvami. Vsak trenutek naredi s svojo milostjo in 
skrivnostnim ali očitnim delovanjem vse, da bi poslušali njegov glas, mu sledili in 
dosegli večno srečo pri njem.

Bog, Stvarnik vsega, stvarstva ni ustvaril kot dokončanega, ampak ga je ustvaril 
v stanju poti oziroma napredovanja proti poslednji popolnosti. Bog vsak trenutek 
posega v stvarstvo s svojimi darovi (t.j. milostmi) in delovanjem. To je še posebej 

leto 29 januar/februar 2023 številka 1



izrazito, ko posega v življenje človeka, ki je ustvarjen kot svoboden. Ukrepe in po-

sege, s katerimi Bog skrbi za svoje stvarstvo in ga vodi h končni popolnosti, ime-

nujemo Božja previdnost. Božja previdnost se nanaša od najmanjših reči do velikih 
dogodkov sveta in zgodovine. Bog lahko stori, kar koli hoče (prim. Ps 115,3). »V 

človekovem srcu je mnogo načrtov, a sklep Gospodov uspe« (Prg 19,21).
Kot sodelavci Božje volje in previdnosti, pogosto nezavedno, morejo ljudje pre-

mišljeno vstopiti v Božji načrt s svojimi dejanji, s svojimi molitvami, pa tudi s svojim 
trpljenjem. Tedaj postanejo v polnosti sodelavci Boga in njegovega kraljestva.

Nam ljudem se zdi, da smo se za dobro dejanje odločili sami in imamo pri njem 
le sami zasluge, a Božja milost nas je pripravljala in okrepila za dobro dejanje že 
mnogo prej, da smo bili te odločitve sploh zmožni. Tak Božji dar imenujemo pre-

hitevajoča Božja milost (prim. Flp 2,13). Človeško bitje je bilo namreč priklicano iz 
nič po Božji moči, modrosti in dobroti; ustvarjeno bitje zato ne zmore ničesar, če je 
odtrgano od svojega izvora, »saj stvar brez Stvarnika izgine v nič;« še manj pa zmore 
doseči svoj poslednji cilj brez pomoči milosti.

Ob strmenju nad čudovito Božjo 
previdnostjo pa se nam postavlja 
vprašanje vseh časov: zakaj potem 
obstaja zlo? Bog vsak trenutek s 
svojo potrpežljivo ljubeznijo člove-

ku prihaja naproti, ga išče in vabi v 
svoj objem. Toda svobodno bitje se 
more Bogu – kar je strahotna skriv-

nost – tudi odtegniti, ga zavrniti. Bog 
nikakor ni, niti neposredno niti po-

sredno, vzrok za človekovo moralno 
zlo, za greh. (Bog ni kriv za noben 
greh in nobeno zlo!) Pač pa ga do-

pušča, ker spoštuje svobodo svoje 
ustvarjene stvari, in zna iz zla na skrivnosten način izvesti dobro. Sveti Avguštin tako 
zapiše: »Kajti vsemogočni Bog (…), ki je neskončno dober, bi na svojih delih ne trpel 
nikakršnega zla, ko bi ne bil tako vsemogočen in dober, da tudi iz zla stori dobro.«

Spomnimo se na Egiptovskega Jožefa, ki so ga bratje prodali v sužnost, in ob sre-

čanju bratom odpusti ter pravi: »Vi ste sicer hudo namerjali zoper mene, Bog pa je 
to obrnil na dobro (…), da ohrani pri življenju mnogo ljudi.«

Celo iz največjega moralnega zla, ki je bilo kdaj storjeno, namreč odklonitve in 
umora Božjega Sina, ki so ga povzročili grehi vseh ljudi, je Bog po preobilju svoje 
milosti storil najčudovitejšo stvar: Kristusovo poveličanje in naše odrešenje. A zlo 
kljub temu ne postane nekaj dobrega!



Trdno verujemo, da je Bog Gospodar sveta in zgodovine. Toda pota njegove 
previdnosti so nam pogosto nepoznana. Šele ob koncu, ko bo minilo naše delno 
spoznavanje, ko bomo gledali Boga iz obličja v obličje, nam bodo v polnosti po-

znana pota, po katerih Bog tudi skozi drame zla in greha vodi svoje stvarstvo prav 
do počitka tistega dokončnega Gospodovega dne, zaradi katerega je ustvaril nebo 
in zemljo. Poslednja sodba bo razodela, da Božja pravičnost zmaguje nad vsemi 
krivicami, ki so jih povzročile ustvarjene stvari, in da je njegova ljubezen močnejša 
od smrti.

Bog more prihodnost razodeti svojim prerokom in drugim svetim ljudem. Pra-

vilna drža kristjana je v tem, da se z zaupanjem prepuščaš rokam Božje previdnos-

ti, kar se tiče prihodnosti, in da opustiš sleherno nezdravo radovednost glede tega 
(vedeževanje, čaranje, magija, horoskopi, vražarstvo). Vse naštete stvari pomenijo 
nezaupnico Bogu in odtegnitev iz njegovega objema.

V luči Božje previdnosti in Božje ljubeče skrbi nas Jezus svari pred pretirano skrb-

jo za preživetje  in skrbjo za jutri. Jezus nas ne nagovarja k pasivnosti za jutri, ampak 
nas hoče osvoboditi vsakršnega gojenega nemira in vsakršne zaskrbljenosti. Ker je 
namreč vse Božja last, ničesar ne pogreša, kdor ima Boga, če se le zoper Boga ne 
pregreši.

Sveti Tomaž More malo pred svojim mučeništvom takole tolaži svojo hčer Mar-
jeto: »Nič ne more priti takega, česar bi Bog ne hotel. Vse, kar Bog hoče, pa naj se 
nam zdi še tako hudo, je v resnici za nas najboljše.«

Sveta Katarina Sienska pa pravi »tistim, ki se pohujšujejo in se upirajo zaradi tega, 
kar jih doleti: Vse prihaja iz ljubezni, vse je naravnano na človekovo zveličanje; Bog 
ne stori ničesar razen s tem namenom.«

Vir: Katekizem katoliške Cerkve, Ljubljana, 1993 (gl. pojem »Previdnost«)

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!

18.-25. januar: teden pred praznikom spreobrnitve apostola Pavla je po izročilu teden molitve 
za edinost kristjanov. Vsak dan bomo prišli k maši in prosili to, kar je Jezusova srčna želja: 
da bi vsi, ki vanj verujemo, bili kakor eno srce. Samo tako bo svet verjel, da smo Njegovi.



21.1. (sobota): ob godu sv. Neže, zavetnice soseske Slivne, bo na Slivni sv. maša.
2.2. (četrtek): praznik Jezusovega darovanja v templju (Svečnica). Jožef in Marija prineseta 

novorojenega Jezusa v tempelj. Starček Simeon napove Mariji velike bridkosti, Jezusa pa 
imenuje luč v razsvetljenje vseh narodov. Na to resnico naj nas spominjajo svečke, ki jih 
bom župnik blagoslovil tega dne pri maši. Svečke si lahko priskrbite sami in jih prinesete k 
blagoslovu, lahko pa jih boste dobili tudi v cerkvi.

3.2. (petek): god sv. mučenca Blaža. Po njegovi priprošnji tega dne prosimo Boga, naj nas varu-

je bolezni grla in vsega drugega zla. Med mašo boste lahko prejeli blagoslov na priprošnjo 
sv. Blaža. Blagoslov moram sprejeti z vero – zaupanjem v Boga. // Danes je tudi prvi petek 

v mesecu. Župnik obhajam po domovih.
6.2. do 10.2.: šolske in veroučne počitnice. Otroci lahko pripeljejo starše k maši tudi kdaj med 

tednom.
11.2. (sobota): god Lurške Matere Božje, zavetnice bolnikov in bližnje župnije Polšnik. Vabljeni 

na romarski shod na Polšnik! Pozanimajte se za uro!
12.2. (nedelja): ob bližnjem godu Lurške Matere Božje, zavetnice bolnikov, boste lahko med 

obema nedeljskima maša prejeli zakrament bolniškega maziljenja.
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu vabita osmošolce in devetošol-

ce na informativna dneva in dan odprtih vrat. Več na www.stanislav.si.
Kako kaže z izolativno fasado na župnišču in Andrejevem domu? Cena izvedbe za obe hiši bi 

znesla približno 45 tisoč € (ali pa še kakšnega zraven). To pa je denar, ki ga seveda še zdaleč 
nimamo. Na povabilo ob oznanilih ste se odzvali skromno: na ta način smo v enem letu 
zbrali nekaj manj kot 2000 €. Prosil sem za pomoč Nadškofijo. Obiskala me je komisija z 
Nadškofije. Predstavil sem jim načrte in vizijo. Oni pa so bili mnenja, da za fasado ne bodo 
dali ničesar, saj se še ne ve, kaj bo s hišama v naslednjih desetih letih, lahko pa nekaj dajo in 
nekaj posodijo za novo, bolj ekonomično peč. To so tudi storili: 7000 € so dali nepovratnih 
sredstev in prav toliko povratnih. Tako sem naročil novo peč na drva in če bo vse prav, bo 
dobavljena enkrat spomladi. Za montažo in postavitev nam denarja še vedno zmanjka, zato 
lepo priporočam darovanje v ta namen.

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 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«.

http://www.stanislav.si
mailto:peter.bregar@siol.net
mailto:peter.bregar@siol.net


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, 16.1.
Vače 18h

Sv. Marcel
Marija Lajevec (Gregovi iz Peč)

Torek, 17.1.
Široka set 18h

Sv. Anton Puščavnik (Zvonko)
Amalija Lukač (obl.)

Sreda, 18.1.
Vače 18h

Sv. Marjeta Ogrska
Albin Vrhovec (hči Sabina)

Četrtek, 19.1.
Vače 18h

Sv. Makarij
*

Petek, 20.1.
Vače 18h

Sv. Fabijan in Sebastjan
*

Sobota, 21.1.
Slivna
Vače

16h
18h

Sv. Neža (Agnes, Janja)
Osolnikovi (Slivna)
Drago Vidergar (obl.)

Nedelja, 22.1.
Vače
Vače

8h
9h

Tretja nedelja med letom
Za farane
Anton Pečar (obl.), Tončkovi

Ponedeljek, 23.1.
Vače 18h

Sv. Henrik
Po namenu

Torek, 24.1.
Široka set 18h

Sv. Frančišek Saleški
Marija Obreza (obl.)
Avgust Obreza (domači)

Sreda, 25.1.
Vače 18h

Spreobrnitev apostola Pavla
Metod Mrva (obl.)

Četrtek, 26.1.
Vače 18h

Sv. Timotej in Tit
*

Petek, 27.1.
Vače 18h

Sv. Ángela Mêrici, ustanoviteljica Uršulink
*

Sobota, 28.1.
Vače 18h

Sv. Tomaž Akvinski
*

Nedelja, 29.1.
Vače
Vače

8h
9h

Četrta nedelja med letom
Za farane
Anton, Nada Vrhovec, Matevž Mrva

Ponedeljek, 30.1.
Vače 18h

Sv. Martina
Marija Lajevec (Albina Kunaver, Zalog)

Torek, 31.1.
Široka set / Vače 18h

Sv. Janez Bosko, ustanovitelj Salezijancev
*
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Sreda, 1.2.
Vače 18h

Sv. Brigita Irska
Albin Vrhovec (Janez in Danica Jurjevec)

Četrtek, 2.2.
Vače 18h

Gospodovo darovanje – Svečnica
Frančiška Škarja (svak Stanko z dr.)

Petek, 3.2.
Vače 18h

Sv. Blaž
Katjuša Garantini (30. dan)

Sobota, 4.2.
Vače 18h

Sv. Oskar
*

Nedelja, 5.2.
Vače
Vače

8h
9h

Peta nedelja med letom
Za farane
Branka Lavrič

Ponedeljek, 6.2.
Vače 18h

Sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci
Gregor Juvan (obl.)

Torek, 7.2.
Široka set 18h

Sv. Egidij
Avgust Obreza (domači)

Sreda, 8.2.
Vače 18h

Sv. Jožefina Bakhita
*

Četrtek, 9.2.
Vače 18h

Sv. Apolonija (Polona)
*

Petek, 10.2.
Vače 18h

Sv. Sholastika
*

Sobota, 11.2.
Vače 18h

Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov
Ciril Smrkolj (obl.)

Nedelja, 12.2.
Vače
Vače

8h
9h

Šesta nedelja med letom
Za farane
Avgust Cirar (obl.)

Ponedeljek, 13.2.
Vače 18h

Sv. Kristina
Marija Lajevec (družina Gašperlin)

Torek, 14.2.
Široka set / Vače 18h

Sv. Valentin (Zdravko)
*

Od 1. septembra 2022 je dar za mašo (intencija) v Sloveniji 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.


