
OZNANILA
župnije Vače

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE
Veliki četrtek: dan Jezusove zadnje večerje in smrtnega boja na Oljski gori. Jezus 

zbere apostole ob praznovanju Velike noči. Velika noč ne bo več le praznovanje in 
spomin tiste noči, ko je v Egiptu jagenjček umrl namesto judovskih prvorojencev 
in so bili Izraelci rešeni egiptovske sužnosti, ampak živ spomin, da je Jezus, Božji 
Jagenjček, umrl namesto vseh ljudi, da ljudje ne bi umrli za vedno. Jezusova zadnja 
večerja je hkrati prva sv. maša. Pri njej se Jezus prvič skrije v preprost kruhek in vino, 
kot od tedaj pri vsaki sv. maši vse do danes. Z besedami »To delajte v moj spomin!« 
Jezus dā apostolom (… pa tudi škofom in duhovnikom) oblast in moč, da pri maši 
prikličejo Jezusa v kruhek in v vino. Jezus s tem posve-

ti apostole v duhovnike. Po večerji se Jezus naredi prav 
majhnega, se skloni k svojim učencem in jim umije noge. 
S tem nas uči, da v Božjih očeh ni velik tisti, ki se dela ve-

likega po človeško, ampak tisti, ki se naredi majhnega in 
postreže drugim: tisti, ki dā svoje življenje za druge (svoj 
čas, svoje moči, svoj ugled, …).

Jezus po večerji z učenci odide na Oljsko goro, kjer so imeli v vrtu Getsemani sti-

skalnico za olje. Jezusa tam med molitvijo »stisne« hudobija in greh ljudi, da names-

to navadnega potú potí krvavi pot. Učence premaga slabotnost človeškega telesa, 
da zaspijo, a mi pa bomo na Vačah z Jezusom po maši vztrajali in z njim molili. Tolažili 
ga bomo lahko tudi tako, da bomo prišli k spovedi.

Veliki petek. Jezus pred tožitelji molči. Če bi 
odprl usta, bi po pravici sebe opravičil, obsodil pa 
nas. Tako bi sebe rešil, a za nas bi ostala nebesa za 
vedno zaprta. Jezus molči in prostovoljno prevzame 
na svoja ramena naše zablode: predvsem zablodo, 
da smo mi sami sebi bog, in da si bomo nebesa na-

redili sami, brez Boga. Na Jezusovem križevem potu 
naj nam ne bo pred očmi samo Jezusovo telesno 
trpljenje (zaradi bičanja, žebljev, zaradi padcev in 
trnjeve krone), ampak predvsem duhovno trpljenje, 
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ki zadene človekovo dušo, ko se odtrga od Boga. Mati Marija je ob njem, na videz 
nemočna: toda ona z njim sotrpi in nas z njim soodrešuje.

V znak žalovanja na veliki petek nikjer na svetu ni maše, pač pa le obredi velike-

ga petka. Pri obredih nas Božja beseda spomni, da nas je Jezus odrešil prav s svojo 
skrajno šibkostjo na križu. Prisluhnili bomo daljšemu poročilu o Jezusovem trplje-

nju, nato pa s poljubom ali poklekom hvaležni in pretreseni počastili Jezusa na križu. 
V obhajilu bomo sprejeli Jezusa v svoje srce, nato pa v molitvi vztrajali ob njegovem 
grobu.

Velika sobota. Dan tišine in svete zbranosti: Jezus počiva v grobu. V cerkev ga 
pridemo počastit, obenem pa v cerkev prinesemo k blagoslovu jedila, ki nas bodo 
spominjala na Jezusa, njegovo trpljenje, smrt in vstajenje. Tudi blagoslovljen ogenj 
nas spominja na Jezusa, ki nam s svojo zmago nad grehom in smrtjo sveti in nam 
ogreva srce.

Zvečer pridemo k najslovesnejši maši vsega leta, k velikonočni vigiliji (bdenju). 
V temno cerkev prinesemo prižgano velikonočno svečo, ki predstavlja Jezusa, zma-

govalca nad vsakršno temo. Berila Božje besede nam razprejo panoramo preteklih 
časov, v katerih je Bog za nas že storil čudovite reči. Navdušeni bomo zapeli »ale-

luja«, kar pomeni: »Huraaa! 
Juhuuu! Bog je dober, Bog 
je čudovit! Slavite Boga!«

Velika noč. Kakor vzha-

jajoče sonce prežene 
temo, tako je Jezus na Ve-

likonočno jutro premagal 
vsakršno temo. Zvrstili se 
bomo v vstajenski procesi-
ji (sprevodu), odšli z Jezu-

som skozi vrata cerkve in 
vesoljnim Vačam in vsemu 
stvarstvu zavriskali: »Alelu-

ja! Huraaaa! Bog je zmagal! 
Z njim bomo zmagali tudi 

mi! Veliki petek nima več zadnje besede, ampak jo ima velikonočno jutro!«
Velikonočni ponedeljek. Učenca Kleopa in Luka razočarana zapuščata mesto Je-

ruzalem, kjer je kruto končal On, v katerega sta polagala vse svoje upe. … kakor se 
tudi mnogi izmed nas razočarani po praznikih vračajo v vsakdanjo sivino, kakor da 
se ni nič zgodilo. Jezus ju dohiti in pograja, nato pa se skrije v preprost kruhek (sveto 
hostijo), pride v njuni srci in hodi z njima naprej.



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

Na postne petke vabljeni ob 9.30 dopoldne na Slemšek. Pri spovedi se z Jezusom pobo-

tamo, z molitvijo Križevega pota se Jezusu pridružimo, saj je v ljubezni do nas šel do 
konca; pri maši pa se mu podarimo in z njim združimo. Pridite!

18.3. (sobota): letos praznujemo praznik sv. Jožefa, Jezusovega krušnega očeta (19.3.) 
izjemoma že dan prej. Pridimo k maši!

19.3. (nedelja): na četrto postno nedeljo se z župnikom iz Šmartna, Markom Mohorjem 
Stegnarjem, zamenjava: on bo maševal na Vačah in v Kolovratu, jaz pa v Šmartnu in na 
Primskovem.

25.3. (sobota): praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Devet mesecev pred Božičem 
Bog pošlje angela Gabriela k Devici Mariji v Nazaret, da ji sporoči, da jo je Bog izbral 
za človeško mater Božjemu Sinu Jezusu, ki želi po njej postati človek. Čeprav Marija ne 
razume vsega, sprejme Božje povabilo z besedami: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi 
se mi po tvoji besedi!« Tako Marija odpre Jezusu pot v ta svet, da pride in nas odreši. 
Tega dne praznujemo tudi Materinski dan – dan hvaležnosti našim materam.

26.3. (nedelja): v noči na zadnjo nedeljo v marcu (še vedno) vrnemo urine kazalce na po-
letni čas. Delavniške maše bodo ne več ob 18h, ampak ob 19h.

26.3. (nedelja): tiha nedelja. Na voljo bodo oljčne vejice. S prostovoljnim darom podpre-

mo župnije v slovenski Istri. Na voljo bodo tudi butarice. S priporočenim darom za 
butarice podprete župnijo Ihan. Bog povrni!

2.4., Cvetna nedelja: pred mašama bo blagoslov zelenja, s katerim bomo pozdravljali Kris-

tusa Kralja. Pred osmo mašo v cerkvi, pred deveto mašo pred Andrejevim domom. 
Pri mašah beremo pasijon – poročilo o Jezusovem trpljenju. Bralci, pri obeh mašah 
računamo na vas!

3.4. (ponedeljek): pred velikonočnimi prazniki prinašam obhajilo po domovih. Poznate 
koga, ki bi želel, pa ne more? Morda tudi v bolnici ali v Domu za ostarele? Pokličite me!

14.-17.4., sveto Velikonočno tridnevje: vrhunec cerkvenega leta, saj najpomembnejši do-

godki naše vere med nami učinkovito zaživijo. Se imam za kristjana? Da? Torej bom 
zagotovo prišel v cerkev vse dni: na veliki četrtek k maši, veliki petek k obredom, veliko 
soboto k slovesni večerni maši (ne le k blagoslovu jedil), in na Veliko noč! Verouk na 

veliki četrtek, veliki petek, veliko soboto in na velikonočni ponedeljek odpade.



6.4., Veliki četrtek: spomin Jezusove zadnje večerje, ki je hkrati prva sveta maša. Jezus 
podari učencem zakrament sv. evharistije in duhovništva, ter novo zapoved: »Ljubite 
se med seboj, kot sem vas jaz ljubil!« Duhovniki vse škofije se ob 9h dopoldne zberemo 
v ljubljanski stolnici h krizmeni maši, kjer slovesno obnovimo svoje duhovniške oblju-

be, škof pa blagoslovi sveta olja: krstno olje, bolniško olje, sveto krizmo. Povabljeni v 
stolnico! Pri večerni maši na Vačah se bomo zahvalili za darove sv. maše, duhovništva 
in dar nove zapovedi. Po maši ostanemo in bedimo z Jezusom »na Oljski gori«, kjer je 
za nas potil krvavi pot. Po maši bom na voljo za spoved.

7.4., Veliki petek: spomin Jezusove obsodbe, trpljenja, smrti na križu in pokopa. Ta dan 
nikjer na svetu ni maše, pač pa pretresljivi obredi velikega petka, sestavljeni iz treh 
delov: bogoslužje Božje besede, češčenje križa, obhajilo. // Ta dan je strogi post, s 
katerim tolažimo trpečega Odrešenika in skupaj z njim zadoščujemo za grehe. Kristjan 
tega dne pride v cerkev.

8.4., Velika sobota: Jezus, Božji Sin, počiva v grobu, vse stvarstvo žaluje. Ob 7h zjutraj bom 
pred župnijsko cerkvijo v Božjem imenu blagoslovil ogenj, znamenje vstalega Kristusa. 
Velikonočna jedila, ki nas spominjajo na Jezusa in njegovo trpljenje in vstajenje, bom 
blagoslovil: Široka set 9h, farna cerkev 11h, Slivna pri Škundrovih 13.30, Gora 14h, 
Kandrše 15h, farna cerkev 16h. // Zvečer pridimo k najslovesnejši maši cerkvenega 
leta, velikonočni vigiliji (bdenju), praznovanju Jezusove zmage nad smrtjo in zlom. S 
seboj prinesite svečke!

9.4., Velika noč: Jezusove zmage se bomo razveselili s slovesno procesijo pred vstajensko 
mašo ob 7h. Božič in Velika noč sta naša največja praznika, zato ju praznujemo kar cel 
teden (Božična in Velikonočna osmina). Na Veliko noč bo ofer (darovanje) za potrebe 
župnije.

16.4., Bela nedelja, Nedelja Božjega usmiljenja: več preberite v priloženi zgibanki.

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«.
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

Ponedeljek, 13.3.
Vače 18h

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

Torek, 14.3.
Široka set / Vače 18h

Sv. Matilda
*

Sreda, 15.3.
Vače 18h

Sv. Ludovika de Marillac, ustanoviteljica Usmiljenk
*

Četrtek, 16.3.
Vače 18h

Sv. Hilarij in Tacijan
*

Petek, 17.3.
Slemšek
Vače

9.30
18h

Sv. Patrik (Patricij)
*; Križev pot, nato maša.
Katjuša Garantini (sosedje s Podrečja)

Sobota, 18.3.
Vače 18h

Sv. Jožef, Jezusov krušni oče
Jože in Ana Razpotnik

Nedelja, 19.3.
Vače
Vače

8h
9h

Četrta postna nedelja (laetare); teden družine >
Za farane
Albina in starši Sušnik

Ponedeljek, 20.3.
Vače 18h

Sv. Klavdija
Milan Klinc (r.d.)

Torek, 21.3.
Široka set 18h

Sv. Nikolaj iz Flüe
Avgust Obreza (hčerka Mimi)

Sreda, 22.3.
Vače 18h

Sv. Lea
Jožefa Smrkolj (30. dan), Gabriela Povirk (r.d.)

Četrtek, 23.3.
Vače 18h

Sv. Turibij iz Mongroveja
*

Petek, 24.3.
Slemšek
Vače

9.30
18h

Sv. Katarina Švedska
*; Križev pot, nato maša.
*

Sobota, 25.3.
Vače 18h

Gospodovo oznanjenje Mariji (9 mesecev pred Božičem)
Stane Vidmar (obl.), Marija Deržek

Nedelja, 26.3.
Vače
Vače

8h
9h

Peta postna (tiha) nedelja
Za farane
Alojz Vozelj (obl.) in sorodniki

Ponedeljek, 27.3.
Vače 19h

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

Torek, 28.3.
Široka set 19h

Sv. Bojan
Marija Semec (30. dan)

Sreda, 29.3.
Vače 19h

Sv. Bertold
*
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Četrtek, 30.3.
Vače 19h

Sv. Janez Klimak
*

Petek, 31.3.
Slemšek
Vače

9.30
19h

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

Sobota, 1.4.
Kandrše
Vače

9h
19h

Sv. Irena in Agapa
Franc, starši Majdič in Smrkolj
Katjuša Garantini (sosedja s Podrečja)

Nedelja, 2.4.
Vače
Vače

8h
9h

Šesta postna (cvetna) nedelja; Véliki teden >
Za farane
Starši Ivanušič

Ponedeljek, 3.4.
Vače 19h

Sv. Sikst I.
*

Torek, 4.4.
Široka set 19h

Sv. Izidor
Avgust Obreza (vnuk Uroš z Iris)

Sreda, 5.4.
Vače 19h

Sv. Vincencij Ferer
Jožefa Smrkolj (hčerka Olga, sinovi … z družinami)

Četrtek, 6.4.
Vače 19h

Véliki četrtek. Dan Jezusove zadnje večerje.
*

Petek, 7.4.
Vače 19h

Véliki petek. Jezusovo trpljenje, smrt in pokop.
Obredi Velikega petka

Sobota, 8.4.
Vače 19h

Vélika sobota. Jezus počiva v grobu.
Marija Razoršek (obl.) in sorodniki

Nedelja, 9.4.
Vače
Vače

7h
9h

Velika noč Jezusovega vstajenja
Za farane. Vstajenska procesija
*

Ponedeljek, 10.4.
Vače 19h

Velikonočni ponedeljek
*

Torek, 11.4.
Široka set 19h

Velikonočna osmina
Jožefa Joger (obl.)

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.


