
Župnija Vavta vas
Vavta vas 48, 8351 Straža
07/30 83 174, 041/650 620

E-naslov
zupnija@vavta-vas.si
jernej.marenk@rkc.si

E-stran
www.vavta-vas.si 

Župnika dobite doma:
- v ponedeljek, 17.00–18.00
- v torek, 11.00–12.00
- v petek, 16.00–17.00
Ob cerkvenih in državnih
praznikih ni uradnih ur.
V času šolskih počitnic 
so uradne ure takoj po maši.

Možnost za spoved:
- vsak petek pol ure pred mašo
- prvo nedeljo v mesecu
- po dogovoru

Krsti
so prvo nedeljo 
v mesecu med mašo 
ob 10.00 oz. po dogovoru.
Prijava 14 dni pred 
krstom, druga priprava 
v četrtek pred krstom.

Poroko
prijavite mesec dni prej. 
S seboj prinesite krstno-
samski list in potrdilo o 
opravljenem tečaju za zakon.
Če mladoporočenca pri 
obredu želita sodelovanje 
pevskega zbora, se s pevci 
dogovorita sama.

Molitev pred Najsvetejšim
je vsak četrtek in petek pol 
ure pred sv. mašo.

Duhovna oskrba bolnih 
in ostrelih:

- boln. duh., tel.: 041/742 721
- duhovnik v Domu strejših

      občanov NM, tel.: 041/673 955
Račun odprt 

pri NLB, poslovalnica 
Straža, št. računa: 
SI56 0297 5009 1884 334

Glasilo ureja 
uredniški odbor.

Odgovarja 
Jernej Marenk, žpk.

Tiska 
Salve d.o.o. Ljubljana. 
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POST VODI K BOGU IN LJUDEM
Stopili smo v postni čas. Post je čas odpovedi, molitve, duhovnega poglabljanja. 

Jezus sam nam na tem mestu prihaja naproti v odlomku iz Matejevega evangelija, ki 
ga beremo na pepelnično sredo.

Zanimivo je, da se začne z miloščino. Jezus 
najprej govori o miloščini, se pravi o odnosu do 
bližnjega. Bližnji je prvi, ki ga moramo opaziti v 
postnem času. In ne samo opaziti, mu stopiti 
naproti s konkretnimi dejanji. Jezus na prvo me-
sto postavlja odnose med ljudmi. Miloščina je 
v tem smislu mišljena na dva načina; najprej na 
način, da tistemu, ki je v potrebi, dam tisto, kar 
mu kot človeku pripada.

Jezus na drugo mesto postavi molitev, se pra-
vi odnos do Boga. V molitvi na samem, v tihoti 
srca, se Bogu izročimo. Ne z množino besed, 
ampak v zaupanju, da dobri Oče že vnaprej ve, 
kaj mislimo povedati ali prositi. Ni smisel mo-
litve, da govorimo o Bogu in o njem razmišljamo. Smisel molitve je, da se pustimo 
nagovoriti. Da znamo prisluhniti, Božji nagovor spoznati in se po njem ravnati.

Na tretjem mestu Jezus omenja post. To je post odpovedi stvarem, ki nas odvračajo 
od Boga. Post je torej duhovna vaja »pogleda onkraj« sebe. Da spoznamo, na katerih 
mestih smo šibki, in utrdimo svojo voljo. Današnji čas je velikokrat mehkužni čas, ko 
trdne volje sploh ne zmoremo. Zdaj je pravi čas, da o tem razmislimo in preverimo, 

čemu se lahko odpovemo.

leto XIII. - številka 2 - 17. 2. 2013
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PAPEŽ BENEDIKT XVI. NAPOVEDAL ODSTOP
»Potem, ko sem si pred Bogom 

večkrat izprašal vest, sem prišel do 
gotovosti, da moje moči zaradi visoke 
starosti za dobro opravljanje petrinske 
službe niso več primerne. Dobro se za-
vedam, da je to službo zaradi njenega 
duhovnega bistva treba opravljati ne 
le z besedami in dejanji, ampak tudi s 
trpljenjem in molitvijo. V današnjem 
svetu hitrih sprememb, ki ga pretresa-
jo pomembna vprašanja glede življe-
nja po veri, pa je za vodenje Petrove barke in oznanjevanje evangelija potrebna 
tako telesna moč kot moč duše. Ta moč pa se je v zadnjih mesecih pri meni tako 
zmanjšala, da moram priznati svojo nesposobnost dobro opravljati službo, ki mi 
je bila zaupana.

Zavedajoč se resnosti tega dejanja v polni svobodi izjavljam, da se odpove-
dujem službi rimskega škofa, naslednika sv. Petra, ki mi je bila zaupana preko 
kardinalov 19. aprila 2005, zato bo 28. februarja 2013 ob 20. uri Petrinski sedež 
v Rimu izpraznjen in bodo tisti, ki so zato poklicani, dolžni sklicati konklave za 
izvolitev novega papeža.

Predragi bratje, iz srca se vam zahvaljujem za vso ljubezen in vaše delo, s ka-
terim ste z menoj nosili težo moje službe, in vas prosim odpuščanja za vse moje 
napake. Zdaj zaupamo velikemu Pastirju, našemu Gospodu Jezusu Kristusu skrb 
za sveto Cerkev in prosimo njegovo sveto Mater Marijo, naj s svojo materinsko 
dobroto spremlja očete kardinale, da bodo izbrali novega papeža. Jaz pa želim še 
naprej z vsem srcem služiti sveti Božji Cerkvi z življenjem posvečenim molitvi.«

Papež Benedikt XVI.

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
KAJ NAJSTNIKA OSREČUJE? KAJ MU JEMLJE POGUM?
Birmanci so razmišljali o teh dveh vprašanjih? Nekaj njihovih odgovorov obja-

vljamo, da bi lažje razumeli današnje najstnike v njihovem veselju in strahovih.

Vesela sem, ko dobim v šoli petico in ko se po dolgotrajnem prepiru pobotam z 
najboljšo prijateljico. Nesrečna sem, ko dobim slabo oceno. Večkrat se doma spremo 
prav zaradi slabih ocen. Težko mi je iti domov, ko dobim slabo oceno, saj se bojim, kaj 
bodo rekli starši.
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Vesel je zame tisti najstnik, ki nima velikih skrbi, ima dobre starše, ki ga razumejo, mu 
gre dobro v šoli in ima okoli sebe veliko prijateljev, ki ga podpirajo, in starše, ki imajo 
dobro službo, kljub temu pa tudi čas za svoje otroke. Nesrečen je najstnik, ki ga sošolci 
zaničujejo, nima prijateljev in starše brez službe. Sprejeti mora odgovornost, da pomaga 
družini preživeti in tudi sam veliko delati.

Srečen je tisti, ki zadene glavni dobitek na loteriji, v šoli dobi petico in ima nov tablič-
ni računalnik. Najstnika najbolj potre slaba ocena v šoli.

Vesela sem, ko dobim petico pri matematiki, imam rojstni dan, se pobotam s svojo 
najboljšo prijateljico po dolgotrajni zameri, smo vsi v družini zdravi in dobim novo kolo. 
Težko je, ko se nabere več slabih ocen, se starši ne razumejo in ločujejo, mi mami ne 
dovoli v kino z najboljšo prijateljico, ne deluje računalnik, si raztrgam najljubšo majico.

Lepo mi je, kadar me imajo drugi radi, mi gre dobro v šoli, sem zaljubljen in me ima 
dekle rada. Vesel sem, ko dobim XBOX, PS3, PSP VITA, nov računalnik. Žalosten sem, ko 
me tepejo, me nobeden ne mara, dobim slabo oceno in me doma zavračajo.

Lepo je, kadar imam dobre ocene v šoli, se dobro razumem s starši, sem zaljubljen in 
mi dekle vrača ljubezen, imam zvestega prijatelja, hišnega ljubljenčka, nov računalnik in 
telefon. Težko je za tistega, ki ga sošolci ne marajo, izsiljujejo in pretepajo, se ne razume 
s starši, se boji, da ne bo izdelal razreda, je slab pri športni vzgoji in ga dekle, v katero je 
zaljubljen, niti ne pogleda.

Lepo mi je, ker se v družini razumemo, ker imam domačo žival, ki sem si jo že dolgo že-
lela, se razumem s prijatelji in imam zelo dobre ocene, voljo do učenja in nisem osamlje-
na, ker me imajo starši, sošolci 
in prijatelji radi. Srečna sem, ker 
se lahko v težavah obrnem na 
Boga in starše, ki mi pomaga-
jo reševati probleme. Žalostna 
sem, ko me starejši učenec v 
šoli izsiljuje, se starši prepirajo 
in imam zaradi teh težav v šoli 
slabe ocene, izgubljam prijate-
lje, ne vem, kdo so moji pravi 
prijatelji, sem osamljena in se 
v težavah ne morem zateči k 
nikomur. Težko bi bilo, če bi iz-
gubila vero v Boga.
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
Razmišljanje mladostnika …

 ČUVAJ MOJO LJUBEZEN

Dobri Bog, kot večina ljudi hrepenim po tem, 
da bi ljubil/a in bil/a ljubljen/a.
Želim si ljubezni, na katero se bom lahko opiral/a. 
Toda prav v svojem hrepenenju 
se pogosto čutim osamljen/a.

Podari mi ljubezen, ki me bo izpolnjevala, 
ki me bo vodila skozi vsakdan. 
Podari mi prijateljico/prijatelja, 
s katero/katerim  bom lahko delil/a svoje življenje.
In varuj najino ljubezen, 
da nama od premnogih obveznosti 
ne zdrsi iz rok.
Naredi me občutljivega/vo, 
da ljubljene/ljubljenega s svojo ljubeznijo 
ne bi obremenjeval/a ali omejeval/a.

Podari moji ljubezni notranjo svobodo 
in obenem zaupanje in trdnost, da mi bo hrana za življenje.
      Anselm Grün

V kakšnem razmerju sta spolnost in ljubezen?
Katekizem katoliške Cerkve odgovarja (2337):
Spolnost in ljubezen spadata neločljivo skupaj.
Spolno srečanje potrebuje okvir zveste, zanesljive ljubezni.
Kjer je spolnost ločena od ljubezni in služi zgolj zadovoljevanju potrebe, tam je 

uničen smisel spolne združitve moža in žene. Spolna združitev je najlepši telesno-
-čutni izraz ljubezni. Ljudje, ki iščejo spolnost, ne da bi ljubili, lažejo, kajti bližina 
telesa ne ustreza bližini njihovega srca. Kdor ne vzame resno govorice svojega te-
lesa, za stalno škoduje telesu in duši. Spolnost bo nato nečloveška; ponižana bo le 
sredstvo za užitek in se bo spremenila v kupno blago.
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JESEN ŽIVLJENJA

DOBRODOŠEL HUMOR
Pravi humor je v življenju zelo zaželen. Človeku pomaga v marsikateri stiski. 

Tudi v času poslavljanja lahko pomaga umirajočim in njihovim svojcem. Čisto 
drugače je, če ne gledaš le temne plati življenja, ampak tudi tisto drugo, nekoliko 
šaljivo stran, celo v najresnejših trenutkih. Nekdo je ži-
vljenje predstavil takole: »Življenje je vedno tragikome-
dija, zato ne smemo nikoli pozabiti na humor.«

V mislih imam devetdesetletno gospo, ki je še vedno 
zelo bistra. Življenje ji otežuje kup nadlog in vsak dan se 
pridruži še kaka nova. Občutek ima, da so jo vsi pozabili. 
Nasmejala sem se ji, ko je pripovedovala, da vsak dan 
prosi vse svetnike, da bi jo Bog vzel k sebi. Pogovor je 
tekel sproščeno, nič mračnega ni bilo na njej.

V najtežjih trenutkih se ozrimo na križanega in njego-
vo trpljenje. Posebno v postnem času je prav, da večkrat 
pomislimo na mlajše ljudi, ki jih je bolezen priklonila na 
posteljo in nimajo upanja, da bodo še kdaj zdravi.

Morda bi bilo marsikaj v našem življenju drugače, bolj veselo, če bi znali najti v 
vsem, kar doživljamo, svetlejšo plat. Zlasti takrat, ko je težko in si mislimo, da ne 
bomo zmogli. Življenje je prava tragikomedija. Hudo je, da prepogosto vidimo 
le tragedijo, komedijo pa spregledamo.

»Draga, kako to misliš,
da še nisi utegnila
pripraviti kosila?!«
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
24. februar – 2. postna nedelja:
Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« 

(Lk 9,28-36)

3. marec – 3. postna nedelja:
Rekel je svojemu vinogradniku: »Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na 

tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?« Ta pa mu je 
odgovoril: »Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo 
naposled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.« (Lk 13,1-9)

10. marec – 4. postna nedelja:
Šel je vase in dejal: »Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz 

pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem 
zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi 
me za enega od svojih najemnikov.« (Lk 15,1-3.11-32)

17. marec – 5. postna nedelja:
Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. (Jn 8,1-11)

24. marec: 6. postna nedelja
Pripeljala sta k Jezusu oslička, položila nanj svoja plašča in sédel je nanj. Veliko 

ljudi je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih. 
(Lk 19,28–40)

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA

12. POSTAJA: JEZUS UMRJE NA KRIŽU
Zdaj naj se zdrami naš duh, naša zavest naj se razjasni in razsvetli naj se Kristu-

sov pogled, naj se napnejo moči naše duše.
Naj se zdaj zavemo, v iskreni bolečini, vseh naših grehov, naj se zavemo grehov 

svojih očetov, grehov pretekle zgodovine, naj se zavemo grehov svoje dobe, gre-
hov sveta, v katerem živimo.

Da bi naša bolečina ne bila niti bojazljiva niti predrzna, ampak ponižna; da bi 
ne bila obupana, ampak zaupljiva; da bi ne bila pasivna, ampak proseča, da bi se 
združila z bolečino našega Gospoda Jezusa Kristusa, ponižnega in pokornega vse 
do smrti, smrti na križu!
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In ko obujamo pretresljivi spomin nanj, ponižno prosimo njegovega usmilje-
nja, ki nas rešuje.

Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Tu, 
kjer si bil ti, Gospod Jezus, nedolžni, obtožen; kjer so ti, pravičnemu, sodili; kjer 
so te, svetega, obsodili.

Tebe, Sina človekovega, so mučili, križali in umorili. Nad teboj, Sinom božjim, 
so izrekali bogokletja, sramotili so te, zatajili.

Ti, Luč, si doživel temo. Tebe, Kralja, so povzdignili na križ. Ti, Življenje si pod-
legel smrti, in ti, mrtvi, si vstal v življenje.

Spominjamo se te, Gospod Jezus. Molimo te, Gospod Jezus. Ponižno te prosi-
mo za pomoč, Gospod Jezus.

Premišljujmo sedaj:
Tu, Gospod Jezus, je bilo tvoje trpljenje 

daritev, vnaprej pripravljena, sprejeta, ho-
tena; to trpljenje je bilo darovanje: ti si bil 
žrtev, ti si bil svečenik.

Tu je bila tvoja smrt mera za človeški 
greh, spravna daritev največjega junaštva, 
cena, darovana božji pravičnosti, dokaz naj-
višje ljubezni.

Tu sta se borila življenje in smrt; tu je bila 
zmaga tvoja, o Kristus, ki si za nas umrl in 
vstal.

Sveti Bog, Sveti močni, Sveti nesmrtni, 
usmili se nas!

Tukaj smo, Gospod Jezus:
Prišli smo, kakor se krivi vračajo na kraj 

svoje krivde.
Prišli smo, kakor tisti, ki je hodil za teboj, 

a te je tudi izdal: nezvesti, kolikokrat smo ti 
bili nezvesti!

Prišli smo, da bi priznali skrivnostno povezavo med našimi grehi in tvojim 
trpljenjem, med našimi deli in tvojimi deli.

Prišli smo, da bi se potrkali na prsi, da bi te prosili odpuščanja, da bi ponižno 
prosili za tvoje usmiljenje.

Prišli smo, ker vemo, da nam ti moreš, da nam ti hočeš odpustiti; ker si umrl 
za nas, si ti naše odrešenje, si ti naše upanje. 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, prizanesi nam … .
Gospod Jezus, oživi v nas željo po tvojem odpuščanju in poglobi zaupanje 

vanj, utrdi našo voljo, da se spreobrnemo in ohranimo zvestobo; daj nam okusi-
ti, kako trdno in sladko je tvoje usmiljenje!
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Gospod Jezus, naš Odrešenik in Gospod, daj nam moč, da bomo odpuščali 
drugim, da boš tako tudi ti nam odpustil!

Gospod Jezus, naš Odrešenik in Pastir, daj nam sposobnost, da bomo ljubili, 
kakor hočeš, da po tvojem zgledu in s tvojo milostjo ljubimo tebe, pa tudi vse 
tiste, ki so naši bratje v tebi.

Gospod Jezus, naš Odrešenik in naš Mir, ki si nam dal spoznati tvojo posle-
dnjo željo: 'da bi bili vsi eno'; izpolni to željo, ki jo sprejemamo za svojo in ki je 
tukaj postala naša molitev: 'da bi mi postali eno'!

Gospod Jezus, naš Odrešenik in naš Srednik, daj, da Oče nebes usliši molitve, 
ki jih zdaj v Svetem Duhu dvigamo k njemu.

Molimo:
Večni in vsemogočni Bog, ki si v Kristusu razkril svojo slavo vsem ljudem: 

usmiljeno pomagaj, da bo tvoja Cerkev, razširjena po vsej zemlji, vztrajno in z 
neomajno vero dalje oznanjala tvoje ime.

Po Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, našem Gospodu in našem Bogu, ki s teboj in 
s Svetim Duhom kraljuje na vekov veke. Amen!

Vir: Sveta dežela; molitev papeža Pavla VI. pri 12. postaji na Kalvariji. 
Pripravil: mb

»Sv. krst so prejeli … 
Sv. zakon sta sklenila … 

Odšli so …«
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ MARIJO KOVAČEC, Gradiška 26, STRAŽA:
 rodila se je 12. 2. 1924 na Muljavi pri Stični
 umrla je 30. 1. 2013

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ MARIJO ŠUŠTAR, Sela 37, DOLENJSKE TOPLICE:
 rodila se je 18. 12. 1921 v Novem mestu
 umrla je 30. 1. 2013
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ KRISTINO VIDMAR, Stara Cesta 127, STRAŽA:
 rodila se je 7. 7. 1928 v Velikem Lipju
 umrla je 10. 2. 2013

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.
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MISEL ZA LEPŠI DAN

Čutimo, da vsaka sprava prinaša veselje, pa naj gre za spravo med dvema člo-
vekoma ali med človekom in Bogom. Kristus nas ne kliče k debatiranju, ampak 
k preprostim dejanjem − kliče nas, da postanemo nosilci dobrote. (brat Roger)

Sozvočje staršev na verskem področju ni samo zelo priporočljivo za njihovo va-
bilo otrokom k veri, ampak tudi dober kazalec njune zakonske skladnosti. (p. Vital 
Vider)

Številni, ki mislijo, da odklanjajo vero, iščejo samo resničnega Boga. Samo Bog 
lahko določi, kdo spada med njegove vernike. (Leopold Ungar)

Veruj vame in zaupaj v moje usmiljenje! Kadar ti misliš, da si daleč od mene, 
sem pogosto prav blizu tebe. Kadar misliš, da je vse izgubljeno, se ti večkrat obe-
ta le večje zasluženje. (Tomaž Kempčan)

Bolj kakor lastna grešnost nas mora pretresti neizčrpno Božje potrpljenje in 
Božja zastonjska in odpuščajoča ljubezen. (Anton Stres)

Črmlji delajo veliko več šuma in kažejo pri delu veliko več prizadevanja kakor 
čebele, a vendar nanosijo le nekaj satja, pa nič medu. (sv. Frančišek Saleški)

Prvi človek se je v rajskem vrtu, vedoč, da je grešil, skril pred Bogom, ki ga je iskal 
in klical. Moderni človek pa se, rekoč, da Boga ni, skriva za masko ... Pred kom? Pred 
samim seboj? Pred sočlovekom? Ali vendarle pred Njim, za katerega trdi, da je mrtev? 
In ko sva že pri maskah … Pust je eden redkih poganskih običajev, ki ga Cerkev ni po-
kristjanila, mu je pa v svoji modrosti pripela pepelnico in postni čas. Priložnost torej, 
za naju oba, ljubi kristjan, da se zaveva, kaj sva: le prah in pepel, da snameva pogansko 
masko potrošniškega vsakdana, da slečeva praznično obleko starega človeka in se od-
ločiva za svetost. V besedah in dejanju! (Gregor Čušin)
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ZA DOBRO VOLJO

PISATELJ – »Od česa pa pravzaprav živiš?« vpraša sosed pisatelja Janeza. – »Od 
tega, kar pišem,« mu odgovori Janez. – »In kaj pišeš?« – »Ja, pisma očetu, da naj mi 
pošlje denar.«

V GLEDALIŠČU – Dve Gospe v gledališču ves čas tiščita skupaj glavi in klepe-
tata. Gospod, ki sedi pred njima, se čez nekaj časa ves razjarjen obrne: »Gospe, 
prosim vaju, nič se ne razume!« – »Kaj pa vas briga, o čem se midve pogovarja-
va!«

TAT – Sodnik: »Mar hočete zares vztrajati pri tem, da je ta denarnica vaša?« – 
Obtoženi: »Za denarnico nisem popolnoma prepričan, toda bankovci se mi zdijo 
zelo znani.«

ODPOVED – Učiteljica: »Maks, zakaj te včeraj ni bilo v šolo?« – »Hotel sem 
samo izpolniti, kar nam je svetoval gospod župnik, da se kdaj pa kdaj čemu od-
povemo.«
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SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA

IMENA DAROVALCEV: Fifolt, POT; Vavta vas, 2., 3. in 4. skupina; Dular; Dani-
ca Kren, STR; Marija Župevec; Anica Golob, PRA; Gačnikova, STR; Pečjak, SELA; 
Jože Počervina; Štefka Irt, PRA; Potok, 1. skupina; Matej Murn, RV.

DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Jožica Kužnik; Kren; Krenovi, RV; Jožica Doljak; 
Danica Kren, STR; Marija Župevec; Jože Medic; Gašperšič, SELA; Darinka Šenica; 
Pečjak, SELA; Jože Počervina; Hrovat, DS; Marinka Kavšček, STR; Golob, VV43A; 
Štefka Irt, PRA; Gačnikova, STR.

DAR ZA OGREVANJE: Marjetka Dular; Špelko; Jožica Kužnik; Krenovi, RV; 
Nose, Pod Srobotnikom; Danica Kren, STR; Petrlin; Marija Župevec; Jože Medic; 
Jože Kren, POT; Gašperšič, SELA; Rezi Murn; Karolina Mrvič; Hrovat, DS; Jermen-
-Šenica POT2A; Božič, VV.

DAR ZA OBNOVO CERKVE SV. TOMAŽA V STRAŽI: Miha Tisovec; Dušan 
Krštinc; Brigita Primc.

DAR ZA OBNOVO CERKVE MARIJE, POMOČNICE ŽALOSTNIH, NA DR-
GANJIH SELIH: Jožica Doljak; Hrovat, DS.

OB SMRTI KRISTINE VIDMAR SO NAMESTO CVETJA NA GROB DARO-
VALI za sveto mašo: Vera Fifolt, Drenje; družina Koncilja, PRA.

BOG POVRNI VSEM!

S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA
SPORED ČAŠČENJA

10.00 SVETA MAŠA
11.00 Rumanja vas
12.00 Straža
12.00 Vavta vas
13.00 Jurka vas
14.00 Prapreče, Mraševo
15.00 Potok
16.00 Sela, Hruševec, Drganja sela
17.00 SVETA MAŠA

Na dan celodnevnega čaščenja, ki ga bomo obhajali na dan sv. Matije, t. j. 
24. februarja, bomo častili Jezusa v Svetem Rešnjem Telesu. Vabimo vas, da se 
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udeležite molitev pred Najsvetejšim. V podobi kruha je Jezus med nami resnič-
no navzoč. Ta dan se članu naše župnije ne bi smelo zgoditi, da si ne bi vzel vsaj 
nekaj časa za molitev pred Najsvetejšim. Kdor more, naj se udeleži čaščenja po 
razporedu, ki je objavljen. Sklepno sveto mašo bo vodil bolniški duhovnik, p. 
Marko Novak.

Postni čas je spokorni čas – kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem 
življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na 
križu. Naše notranje prizadevanje se na zunaj izraža v poglobljeni molitvi, postu 
in dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset 
dni postil v puščavi, o čemer pišejo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1, 12–13 
in Lk 4, 1–13). Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in 
mesnih jedi pa vsak petek. Namen posta ni prvenstvo v odpovedi določeni 
hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za 
potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve.

Posebno mesto v postnem času ima ljudska pobožnost, ki nas duhovno pri-
pravlja na praznike. Zato še posebej vabimo h križevemu potu ob petkih pol ure 
pred večerno sv. mašo.

KRIŽEV POT bomo v molitvi premišljevali tudi zadnje tri nedelje postnega 
časa.

Četrto postno nedeljo, 10. marca, se bomo ob 14.00 zbrali v Marijini cer-
kvi na Drganjih selih. Peto postno nedeljo, 17. marca, se bomo ob istem času 
zbrali v straški cerkvi sv. Tomaža. Na cvetno nedeljo, 24. marca, pa prav tako 
ob 14.00 v župnijski cerkvi v Vavti vasi.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
V ponedeljek, 25. februarja, po sveti maši bo srečanje biblične skupine. Lepo 

vabljeni!

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU
Se k molitvi zbira vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu.

ZAČETEK PRIPRAV NA ORATORIJ
Oratorij bo tudi letos v Vavti vasi. Prvi pripravljalni sestanek za animatorje 

bomo imeli v nedeljo, 17. marca, ob 17.00. Vabimo mlade, srednješolce in sta-
rejše animatorje, da se nam pridružite. Zaželena je predprijava animatorjev na 
e-naslov: jernej.marenk@rkc.si ali po telefonu: 041 650 620. Na prvem srečanju se 
bomo dogovorili, kako in kdaj bo potekala priprava oratorija. Zato je zelo po-
membno, da se ga udeležite vsi mladi, ki želite sodelovati kot animatorji orato-
rija.
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V nedeljo, 17. marca, bo obe sveti maši vodil g. Franci Alič, ki bo sprego-
voril o svoji izkušnji z boleznijo raka.

SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV, BIRMANCEV IN 
OSTALE STARŠE VEROUKARJEV

V petek, 12. aprila, po večerni sveti maši (maša 
se začne ob 19.00), pripravljamo srečanje za starše 
prvoobhajancev in birmancev. Z nami bo g. Ro-
bert Friškovec, zaporniški duhovnik. Spregovo-
ril bo na temo: Zakaj se ti bojim povedati, kdo 
sem?

Pred sveto mašo, ob 18.15, bo kratek sestanek 
za starše birmancev, kjer bomo spregovorili o pri-
pravi na prejem birme.

SREČANJE ZA BOTRE BIRMANCEV,
 bo v nedeljo, 7. aprila, ob 18.00. Birmance in starše prosimo, da botre 

pravočasno opozorite na datum priprave.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 21. februarja, po sveti maši. Člane ŽPS naprošamo, da se 

srečanja zagotovo udeležite.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Srečanje ŽGK bo v torek, 26. februarja, po sveti maši.

OBISK DUHOVNIKA NA DOMU
Župnik bo v sredo, 20. marca (Rumanja vas), in petek, 22. marca (ostale vasi), 

obiskal bolne in ostarele na domu. V župnišče sporočite ali bi še kdo želel pred 
velikonočnimi prazniki prejeti sv. obhajilo na domu. Na prvi petek v marcu (1.3.) 
ne bo obiska bolnih in ostarelih po domovih.

ŽUPNIKOVA ODSOTNOST
G. župnik bo od 1. do 11. marca odsoten. Dosegljiv ne bo niti na številko 

mobilnega telefona. Nadomeščal ga bo g. Igor Luzar. V nujnih primerih g. Igorja 
pokličite na telefon št.: 041 694 600. V času župnikove odsotnosti v župnišču ne 
bo uradnih ur.
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SVETE MAŠE
PON. – 18. 2. Flavijan, šk 18.00 + družina Benkovič, obl.

TOR. – 19. 2. Bonifacij, šk 18.00 + Jože, Slavko in Andrej Drobnič

SRE. – 20. 2. Leon, šk   7.00 + Bojan in Andrej Pirc, obl.
18.00 + Kristina Vidmar, 7. dan

ČET. – 21. 2. Peter, šk-c.uč 18.00 + Verona in Martin Dular, obl.

PET. – 22. 2. Sedež ap. Petra 18.00    za zdravje (PD)

SOB. – 23. 2. Polikarp, šk-muč 17.00 S + Marija Medic, obl.
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 24. 2.

CELODNEVNO 
ČEŠČENJE SRT

2. POSTNA
Matija, ap

10.00 + Jožica in Tone Kregar in Milan Pribanič
17.00 + Pavla in ostali Šporar, RV, obl.
17.00 + Franc in Dragica Mirtič, MRA, obl.
17.00 + Pepca Vintar
17.00 + Cveta in Franc Berkopec
17.00 + družina Benkovič, obl.

PON. – 25. 2. Kalist, muč 18.00 + Mihael Maver

TOR. – 26. 2. Branko, šk 18.00 + Cvetka Škerjanc

SRE. – 27. 2. Gabrijel, red 18.00 + Albin Sajovec
18.00 + Marija Kovačec, 30. dan

ČET. – 28. 2. Ožbolt, šk 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
DRUGJE: + Valčka Petan

PET. – 1. 3. Albin, šk 18.00    v spravo za bogokletje
DRUGJE: + Valčka Petan

SOB. – 2. 3. Neža, dev
17.00 S MOLITEV ROŽNEGA VENCA
18.00 DS MOLITEV ROŽNEGA VENCA
DRUGJE: + Valčka Petan

NED. – 3. 3. 3. POSTNA
Kunigunda, kr

  7.00 + Andrej, Slavko in drugi Drobnič
10.00 + družini Špelič in Može

PON. – 4. 3. Kazimir, krč 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
DRUGJE: + Valčka Petan

TOR. – 5. 3. Janez od Križa 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
DRUGJE: + Alojz Počervina, obl.

SRE. – 6. 3. Fridolin, op 18.00 + starši Kren in Zalka, VV57, obl.
DRUGJE: + Počervina in Zupančič

ČET. – 7. 3. Perpetua, muč 18.00    za duhovniške in redovniške poklice
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PET. – 8. 3. Janez od Boga 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

SOB. – 9. 3. Frančiška, red 17.00 S + Danijela Sečen, obl.
18.00 DS + Frenk in starši Kren, obl.

NED. – 10. 3. 4. POSTNA
40 mučencev

  7.00 + Kristina Vidmar, 30. dan
10.00 + Stanka Pečjak

PON. – 11. 3. Konštantin, sp 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

TOR. – 12. 3. Justina, dev 18.00 + Franc Avbar

SRE. – 13. 3. Kristina, muč 18.00 + Šuštaršič in Miha Kužnik, obl.

ČET. – 14. 3. Matilda, kr 18.00 + Anton in Erna Dulc, obl.

PET. – 15. 3. Klemen, red 18.00 + Tine Zupančič in družina Piletič

SOB. – 16. 3. Hilarij, šk 17.00 S + Marija Klemenčič, obl.
18.00 DS + Jože Šenica, god

NED. – 17. 3. 5. POSTNA
Patrik, šk

  7.00 + sestra Lilioza Zafran in starši, obl.
10.00 + Anica in Janez Kolenc, obl.

PON. – 18. 3. Ciril, šk 18.00 + Alojzij Šenica

TOR. – 19. 3. SV. JOŽEF 18.00 + Jože Može

SRE. – 20. 3. Klavdija, muč   7.00 + Milka Fifolt, obl.

ČET. – 21. 3. Janez, šk 18.00 + Milena Krašovec

PET. – 22. 3. Lea, sp 18.00 + Jože in drugi Lukšičevi, obl.

SOB. – 23. 3. Turibij, šk 17.00 S + Marija in Darinka Darovec, obl.
18.00 DS + Pepca in Dore Kren, obl.

NED. – 24. 3. CVETNA
Simon, muč

  7.00 + Darovic
  9.45 + Jože in Stanka Pečjak, god.

PON. – 25. 3. OZNANJENJE 18.00 + Gričar in Medved

TOR. – 26. 3. Maksima, muč 18.00 + Jože Fink, ml. in st., obl.

SRE. – 27. 3. Rupert, šk 18.00 + Valčka Petan

ČET. – 28. 3. Ivana Marija 19.00 + Milan Petan, JV, obl.

PET. – 29. 3. Bertold, red. ust 19.00    OBREDI VELIKEGA PETKA

SOB. – 30. 3. Janez, op 19.00    v čast Kristusovemu vstajenju

NED. – 31. 3. VELIKA NOČ
Benjamin, dia

  6.30 + Jože, Slavko in Andrej Drobnič
10.00 + Valentin in Alojzija Jakše, obl.



Župnija Vavta vas
Vavta vas 48, 8351 Straža
07/30 83 174, 041/650 620

E-naslov
zupnija@vavta-vas.si
jernej.marenk@rkc.si

E-stran
www.vavta-vas.si 

Župnika dobite doma:
- v ponedeljek, 17.00–18.00
- v torek, 11.00–12.00
- v petek, 16.00–17.00
Ob cerkvenih in državnih
praznikih ni uradnih ur.
V času šolskih počitnic 
so uradne ure takoj po maši.

Možnost za spoved:
- vsak petek pol ure pred mašo
- prvo nedeljo v mesecu
- po dogovoru

Krsti
so prvo nedeljo 
v mesecu med mašo 
ob 10.00 oz. po dogovoru.
Prijava 14 dni pred 
krstom, druga priprava 
v četrtek pred krstom.

Poroko
prijavite mesec dni prej. 
S seboj prinesite krstno-
samski list in potrdilo o 
opravljenem tečaju za zakon.
Če mladoporočenca pri 
obredu želita sodelovanje 
pevskega zbora, se s pevci 
dogovorita sama.

Molitev pred Najsvetejšim
je vsak četrtek in petek pol 
ure pred sv. mašo.

Duhovna oskrba bolnih 
in ostrelih:

- boln. duh., tel.: 041/742 721
- duhovnik v Domu strejših

      občanov NM, tel.: 041/673 955
Račun odprt 

pri NLB, poslovalnica 
Straža, št. računa: 
SI56 0297 5009 1884 334

Glasilo ureja 
uredniški odbor.

Odgovarja 
Jernej Marenk, žpk.

Tiska 
Salve d.o.o. Ljubljana. 
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CERKEV ČISTI:

SOBOTA, 23. februar:
Potok, 3. skupina

SOBOTA, 2. marec:
Prapreče in Mraševo

SOBOTA, 9. marec:
Romanja vas, 1. skupina

SOBOTA, 16. marec:
Romanja vas, 2. skupina

SOBOTA, 23. marec:
Romanja vas, 3. skupina

SOBOTA, 30. marec:
Romanja vas, 4. skupina

BRALCI BERIL:

NEDELJA, 24. februarja:
Štefka Vidic
Simona Tavčar

NEDELJA, 3. marca:
Zdenka Petruna
Marija Mihelič

NEDELJA, 10. marca:
Veronika Makovac
Eva Petruna

NEDELJA, 17. marca:
Marija Šenica
Teja Košmerl

NEDELJA, 24. marca:
Miha Tavčar
Mojca Makovac

NEDELJA, 31. marca:
Martina Kopina
Anica Kren

Zasleduješ me, Gospod,
od vsepovsod me spremljaš s pogledom.
Iščem hrup,
kajti bojim se, da bi te slišal,
toda ti se prikradeš v trenutku tišine.
Bežim s poti, kajti opazil sem te,
toda čakaš me na koncu stranske poti, 
ko pridem mimo.
Kam naj se skrijem?
Povsod te srečujem:
torej je nemogoče, 
da bi ti ušel!

 Michel Quoist


