
OZNANILA
župnije Vače

SPOKORNOST
Resnično očiščenje srca človek doseže šele s krepostnim življenjem. (Kaj po-

meni krepost? Krepost je »krepka lastnost«, nasprotje od slabost. Kreposti so npr. 
vera, upanje, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, 
zdržnost, samoobvladovanje). V moralno izprijenem srcu ne prebiva popolna ljube-
zen do Boga. Toliko bolj se je potrebno očiščevati že na tem svetu. »Duša vidi Boga 
po meri čistosti srca.«

Sredstva očiščevanja želijo doseči spreobrnjenje v širšem pomenu besede. Prvi 
korak je krst. Človek je po krstu lep in čist.

Sredstvo očiščenja po krstu je tudi spoved. Spovedujemo se pogosto enakih reči 
in dobro vemo, da se bodo ponovile. Ob pometanju dobro vemo, da se bo prah zo-
pet pojavil. Ko plevem na vrtu ali njivi, 
vem, da bo plevel čez čas spet pognal. 
Zakaj bi se potem sploh spovedoval? 
Pogosta spoved vedno znova izkore-
ninja in puli ven zlo, da se ne bi globlje 
in trdovratneje ukoreninilo v človeka, 
ter v človeku krepi posvečujočo milost 
(= Božji dar, ki dela človeka bolj Bož-
jega, bolj podobnega Bogu). Spoved 
ima tudi zadoščevalno vrednost za 
vse človeštvo. Moliti moramo za od-
puščanje grehov, tako lastnih, kot tudi 
grehov drugih. Po duhovnikovi molit-
vi pri spovedi ozdravlja dušo Jezus sam, saj je rekel: »Komur grehe odpustite, so jim 
odpuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani.« Čemu bi torej bežali in se ogibali 
duhovnikove učinkovite molitve na naše notranje očiščenje?

Vedno je veljalo, da je dobro sovražnik boljšega. Ko gremo k spovedi, se sicer 
spovedujemu samo duhovniku, toda on uradno zastopa vso Cerkev (vse krščene). 
Spoved ima obliko pravega sodišča. Tožilec je spovedanec. On sam se obtožuje, da 
je prekršil Božjo postavo in cerkvene zapovedi. Duhovnik kot sodnik v imenu Boga 
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in Cerkve presodi in naloži pokoro, ki ima namen povračila (zadostitve) in ozdravitve 
duše od storjenega zla. Jezus je rekel sv. Brigiti: »Kdor hoče prejeti mojega Duha in 
mojo milost ter ju ohraniti, mu bo koristilo pogostno se spovedati svojih grehov in 
zanikrnosti duhovniku in se jih očiščevati.« Bistvene prvine spovedi so kesanje, spo-
ved, zadoščevanje, kakor piše eden od prerokov: kot je bilo prej vaše srce nagnjeno 
k odpadu od Boga, pokažite zdaj desetkratno gorečnost, da ga spet poiščete!

Vest je notranji glas, ki nam govori: Delaj dobro (poslušaj Boga) in ogibaj se sla-
bega! Vest je dolžen ubogati vsak človek, ne le kristjan! Pred in med spovedjo se 
vprašam, ali sem ta glas vedno poslušal ali ne. Temu pravimo spraševanje vesti (exa-
men). Kristjan si je dolžen izprašati vest tudi vsak večer, ko končuje dan. Pomembno 
je, da se ne osredotočamo samo na grehe in napake, ampak tudi na prejete milosti 
in kreposti. Tako sv. Ignacij Lojolski svetuje naslednji red: 1.) postavim se v Božjo 
prisotnost, kakor da sem poklican pred Božji prestol na odgovornost 2.) zahvalim se 
za dobro, ki sem ga prejel 3.) priznam storjene grehe 4.) kesam se in prosim odpuš-
čanja 5.) odločim se, za kaj se bom posebej trudil naslednji dan. Spraševanje vesti ne 
sme samo ugotavljati napak, ampak mora videti pretekli dan, kakor ga vidi Bog, tudi 
misli in čustva. V pomoč nam je, da preberemo odlomek iz evangelija.

Lovci začetniki streljajo v jato ptic in nobene ne zadenejo, izkušeni lovci pa vedo, 
da je treba meriti samo v eno. To velja tudi za trdni sklep (trdno odločitev) za po-
boljšanje: kdor hoče preveč naenkrat, ujame malo. Ko si sprašujem vest, me mora 
bolj zanimati tisti greh, ki je nekakšna »korenina drugih grehov«. Če bom posekal 
TO korenino, se bodo posušili tudi drugi grehi. Npr. napuh – »JAZ sem bog, JAZ sem 
merilo vsega, svet se mora vrteti okrog MENE.«

Zakoreninjenosti razvad ni mogoče odpraviti drugače kot z vztrajnostjo. Jezus 
tudi pravi o hudih duhovih: »Ta rod se prežene samo s postom in molitvijo.«

V duhovnem življenju moramo okrepiti predvsem ljubezen do Boga, in grehi in 
napake bodo izginili sami od sebe.

Nenehna spokornost (askeza). Grehi se odpustijo s pokoro. Spoved je zakrament 
pokore. Kjer manjka duha spokornosti, je tudi zakrament neučinkovit. Grehi so od-
puščeni tistemu, ki opravlja pokoro. Ta vključuje predvsem post in molitev. Post je, 
kadar si zaradi ljubezni do Boga ne privoščim nekega ugodja, ki bi si ga sicer lahko 
privoščil. Tako pokažem, da Boga ljubim bolj kot vse. 

Blagor jokajočim! »Solze, ki pritečejo iz oči zaradi kesanja nad grehi, so kakor 
živa voda, ki spreminja puščavo v raj in Božji vrt« (sv. Gregor iz Nareka). »Blagor 
žalostnim, ker bodo potolaženi« ne velja vsakršnim žalostnim, ampak tistim, ki ža-
lujejo zaradi svojih grehov in grehov drugih ljudi. Resnično zlo, nad katerim edinim 
imam pravico jokati je, ko z grehom preženem Boga iz svojega srca in utišam njegov 
vabeči glas.

Vir: Tomaš Špidlik, Osnove krščanske duhovnosti, Slomškova založba, 1998, strani 260-271.



40-DNEVNI POSTNI ČAS,
ki ga začenjamo s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na praznovanje 

Velike noči, praznovanja Gospodovega vstajenja od mrtvih. Naj bo to res čas mi-
losti, Božje bližine, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali v spravo 
(poplačilo) za naše grehe, za potrebe Cerkve in vsega sveta. Kristjan na pepelnično 
sredo ne opusti udeležbe pri sveti maši. Cerkev za postni čas določa tudi posebne 
oblike spokornosti, s katerimi hočemo pokazati, da Gospoda ljubimo bolj kot vse, 
še posebej pa bolj kot sebe in svoje grehe. Ena od teh oblik je strogi post, na pepel-

nično sredo in na véliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo 
in se zdržimo mesnih jedi, vse to iz ljubezni do križanega Gospoda. Strogi post veže 
od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi velja za vse 
petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim 
drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže 
vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali 
kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb, …), post in zdržek odpadeta (nista pa 
prepovedana ).

Na postne petke bomo na Slemšku ob molitvi križevega pota premišljevali Je-
zusovo trpljenje. Molimo skupaj, zato tisti, ki potrebujete za branje očala, prinesite 
očala s seboj! Med molitvijo bo prilika za spoved. Izkoristite jo!

Človek, ne sprašuj, zakaj trpiš TI in zakaj je TEBE zadelo trpljenje in stiska. Sprašuj 
raje, zakaj je bil na sramotni križ trpljenja pribit BOG SAM! Kaj je bilo tega treba 
BOGU SAMEMU? Zaradi mojega in tvojega greha, da bi plačal moj dolg in tvoj dolg 
ter zadostil Božji pravičnosti! Če prenašam svoj križ z mislijo in ljubeznijo do Jezusa, 
postane križ ključ, ki mi odklepa nebeška vrata v srečno večnost. Če smo z Jezusom 
združeni že zdaj, ko je težko, bomo smeli biti z njim tudi tam, na večno srečnem 
kraju.



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 dov-
zetno 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 listom, kamor se z velikimi tiskanimi črkami vpišete, 
dar za mašo pa pustite v priloženi kuverti. Hvala vnaprej!
15.2. (sreda): po maši bo v Andrejevem domu sestanek za starše letošnjih prvoob-

hajancev.
3. in 4.3. (prvi petek): petek in sobota sta prvi v mesecu. V petek obhajam po do-

movih. Vabljeni k češčenju, spovedi in obhajilu. Tako zadoščujemo (poplačuje-
mo) Jezusovemu in Marijinemu Srcu v spravo za žalitve in brezbrižnost.

Birma bo na Vačah v soboto, 6. maja. Prvo obhajilo bo v nedeljo, 14. maja.
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu vabita osmošolce in 

devetošolce na informativna dneva in dan odprtih vrat. Več na www.stanislav.si.

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 vedno pripravljena storiti vsaj korak več, kakor pa je »ob-
vezno«.

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.

V Široki Seti darujete za sv. maše vedno manj. V Kandršah je želja po sv. mašah v 
Kandršah skoraj ugasnila.

* = Za to mašo še ni namena

http://www.stanislav.si


Ponedeljek, 13.2.
Vače 18h

Sv. Kristina
Marija Lajevec (družina Gašperlin)

Torek, 14.2.
Široka set / Vače 18h

Sv. Valentin (Zdravko)
*

Sreda, 15.2.
Vače 18h

Sv. Klavdij la Colombiére
Frančiška Škarja (svak Stanko z dr.)

Četrtek, 16.2.
Vače 18h

Sv. Julijana
Ljudmila Biaggio (obl.)

Petek, 17.2.
Vače 18h

Sedem ustanoviteljev servitov
Katjuša Garantini (druž. Grilc)

Sobota, 18.2.
Vače 18h

Sv. Frančišek Clet
Starši Strmljan, Tončka Zupančič (obl.)

Nedelja, 19.2.
Vače
Vače

8h
9h

Sedma nedelja med letom
Za farane
Družini Mizori in Jančar, Branka Lavrič

Ponedeljek, 20.2.
Vače 18h

Frančišek in Jacinta, fatimska pastirčka
Jože Klinc, Ivana Cesar, Cveta Borštnar

Torek, 21.2.
Široka set 18h

Sv. Peter Damiani
Avgust Obreza (vnukinja Klavdija z dr.)

Sreda, 22.2.
Vače 18h

Pepelnica, začetek 40-dn. postnega časa. Strogi post.
Angela in Franc Požaršek

Četrtek, 23.2.
Vače 18h

Sv. Polikarp
Angela Pestotnik in vsi Rudarjevi.

Petek, 24.2.
Slemšek
Vače

9.30
18h

Sv. apostol Matija
*; Križev pot, nato maša.
Julijana Razoršek (obl.), Frančiška Juvančič

Sobota, 25.2.
Vače 18h

Sv. Alojzij in Kalist
Neža Strmljan (obl.)

Nedelja, 26.2.
Vače
Vače

8h
9h

Prva postna nedelja
Za farane
Frančiška Škarja (Hostarjevi)

Ponedeljek, 27.2.
Vače 18h

Sv. Martina
Marija Lajevec (druž. Gašperlin)
Jože Žibert (obl.)

Torek, 28.2.
Široka set 18h

Sv. Osvald (Ožbolt)
Martin Vozelj (obl.)

Sreda, 1.3.
Vače 18h

Sv. Albin
Po namenu



Peter Bregar, župnik, www.ksvace.si, TRR: SI56 1914 0501 4615 824
Dosegljiv sem na številki 031 448 616. Uradne ure: nekaj minut po mašah.

Četrtek, 2.3.
Vače 18h

Sv. Neža Praška
Katjuša Garantini (sosedja s Podrečja)

Petek, 3.3.
Slemšek
Vače

9.30
18h

Sv. Kunigunda
*; Križev pot, nato maša.
*

Sobota, 4.3.
Vače 18h

Sv. Kazimir
Edi in Peter Brodar (obl.)

Nedelja, 5.3.
Vače
Vače

8h
9h

Druga postna nedelja
Za farane
Martin in Pavla Zore

Ponedeljek, 6.3.
Vače 18h

Sv. Fridolin (Miroslav)
*

Torek, 7.3.
Široka set 18h

Sv. Perpetua in Felicita
Avgust Obreza (hčerka Mimi)

Sreda, 8.3.
Vače 18h

Sv. Janez od Boga
*

Četrtek, 9.3.
Vače 18h

Sv. Frančiška Rimska
Jožica Ribič (r.d.)

Petek, 10.3.
Slemšek
Vače

9.30
18h

Sv. 40 mučencev iz Armenije
*; Križev pot, nato maša.
*

Sobota, 11.3.
Vače 18h

Sv. Benedikt
*

Nedelja, 12.3.
Vače
Vače

8h
9h

Tretja postna nedelja (papeška)
Za farane
Branko in sorodniki Strmljan

Ponedeljek, 13.3.
Vače 18h

Sv. Kristina
Frančiška Škarja (sestra Štefka z otroki in dr.)

Torek, 14.3.
Široka set / Vače 18h

Sv. Matilda
*

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.


