Glasilo župnije

Vavta vas

Jakobovo
pismo

V LETU VERE RAZMIŠLJAMO O OSEBNI VERI
Odprtje leta vere (11. oktober
2012) je papež Benedikt XVI. pospremil s povabilom, naj beremo katekizem. Obstaja več različic: novi Katekizem katoliške Cerkve, ki je izšel pred
dvajsetimi leti; krajša oblika, izdana
v kompendiju; in Youcat, katekizem
za mlade, ki je izšel leta 2011. Čeprav
so bile vse različice prevedene v številne jezike in prodane v milijonih
izvodov, in čeprav je katekizem med
najpomembnejšimi sadovi drugega
vatikanskega koncila, v večji del cerkvene skupnosti vseeno ni prodrl. Ostal je nerazumljeno ter premalo cenjeno
delo. Leto vere je priložnost, da to poskusimo spremeniti. V predgovoru Youcata
je sveti oče med drugim povabil, naj za katekizem žrtvujemo svoj čas, vztrajno
naj ga študiramo, bodisi v tišini svoje sobe, v dvoje ali v skupinah.
Da bi odgovorili na papeževo vabilo, začenjamo s ciklom razmišljanj, ki jih
pripravlja p. Dariusz Kowalczyk, predavatelj dogmatične teologije na Papeški
univerzi Gregoriana. V prihodnjih številkah Jakobovega pisma bomo skupaj z
njim razmišljali o pomembnih poglavjih prvega dela Katekizma katoliške Cerkve, katerega naslov je Izpovedovanje vere.

1. HREPENENJE PO BOGU
Hrepenenje po Bogu je zapisano v človekovo srce: to so prve besede Katekizma katoliške Cerkve. Ta trditev pomeni, da je osebni odnos
z Neskončnim za človeka bistven. Bog je rekel: Adam, ljubim te. In
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tako je bil Adam ustvarjen. Zato sv. Avguštin v svojih Izpovedih zapiše: »K sebi si
nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi.«
Hrepenenje po Bogu ni zabloda slepe evolucije ali nesmiselna domišljavost
človeka, ki želi dospeti do Neskončnega. Lahko je zares uresničeno in izpolnjeno.
Katekizem poudarja, da je človek zmožen Boga, saj je bil tako ustvarjen – od
Boga in za Boga. Ta zmožnost biti v občestvu z Bogom torej ni varljiva izmišljotina, ampak nam je podarjena od Stvarnika in Zveličarja. In prav v tem temelji
tudi najvišji dokaz človekovega dostojanstva.
Toda, ali v sebi resnično čutimo hrepenenje po Bogu? Katekizem pravi, da je to
hrepenenje lahko pozabljeno, ne priznano ali ga človek celo izrecno zavrne. Bi lahko torej zanikali globok glas srca? Med razlogi za tako obnašanje je lahko protest
zoper zlo v svetu. Lahko ravnamo tudi kot evangeljsko seme, posejano med trnje:
posvetne skrbi in bogastvo v nas zadušijo prvotno željo. Drugi razlogi za zatemnitev
hrepenenja po Bogu, ki jih navaja katekizem, so: slab zgled verujočih, religiji sovražni
miselni tokovi, predvsem pa naravnanost grešnega človeka, da se skrije pred Bogom.
Vzemi torej katekizem v roke in preberi besedilo pod številko 27. Nato poglej
v svoje srce, da bi ponovno odkril hrepenenje po Bogu, oziroma svojo pravo
naravo, ki je poklicana k počivanju v troedinem Bogu.

VABILO NAŠIH PEVCEV
Imaš posluh in veselje do petja in, kadar to počneš, ljudje ostanejo v tvoji
bližini?
Rad/a prisluhneš zborovski glasbi in se ti zdi še posebno lepo nedeljsko bogoslužje v Vavti vasi?
Se ti zdijo sobotni večeri nekoliko prazni, si pa želiš sprostiti napete misli in
ustaviti vsakdanji ritem?
Če pritrdiš vsaj enemu od zgornjih vprašanj,
te člani Mešanega pevskega zbora sv. Jakob iz
Vavte vasi vabimo medse.
Ponujamo ti veselo druženje, sprostitev,
ustvarjalno preživljanje prostega časa, skupno
pohajkovanje po slovenskih tleh in tujih deželah ter ob vsem tem petje, petje in še več petja.
Posebej te vabimo k sveti maši v nedeljo, 27.
1. 2013, ob 10. uri, ko bomo s pesmijo skušali nagovoriti tvoje srce. Po maši bo avdicija v
pevski sobi.
Pridi. Zelo se te veselimo.
Za vse dodatne informacije smo ti na voljo
na telefonski številki: 031 264 515 (Boštjan).
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VERSKA STATISTIKA
ŽUPNIJE VAVTA VAS ZA LETO 2012
Na začetku leta po župnijah prebiramo versko statistiko, ki nam v številkah
kaže utrip in življenje župnije v minulem letu. Veseli smo, če je »končni rezultat«
pri obračunih pozitiven, saj nam to daje gotovost in pogum za naprej.
Podobno je tudi na duhovnem področju: veseli smo vsakega pozitivnega premika, pa naj bo to pri prejemanju zakramentov, obisku svetih maš ali raznih
projektih, kot so obnove, slovesnosti ipd. Namen statistike je, da bi ob številkah
razmišljali o svoji župniji in svojem mestu v njej. Poglejmo, kaj nam povedo nekatere številke.

KRSTI:
V naši župniji smo preteklo leto krstili 10 otrok, 5 deklic in 5 dečkov. Vsi otroci
so bili krščeni v prvem letu življenja. 7 otrok izhaja iz družin, kjer imajo starši
sklenjen cerkveni zakon.
Priprava na krst je v naši župniji obvezna za starše, priporočamo pa jo tudi botrom. Otroke Cerkev krščuje na željo njihovih staršev in to je pri krstnem obredu
in pripravi nanj poudarjeno. Botri so staršem lahko v veliko pomoč pri verski
vzgoji otroka. Botra je treba skrbno izbrati. Boter si mora od svojega župnika
pridobiti potrdilo o tem, da je primeren za botrstvo. To pomeni, da je prejel
zakramente uvajanja (krst, obhajilo, birmo), ne živi v zunajzakonski skupnosti in
živi po veri (obiskuje svete maše in prejema zakramente).
Krsti 2004 - 2012
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OBHAJILO:
Prvo sveto obhajilo je prejelo 17 otrok tretjega razreda devetletke.
V letu 2012 je bilo podeljenih okoli 17.000 svetih obhajil.
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Prvoobhajanci in birmanci 2004 - 2012
Prvoobhajanci
36
27
20

2004

2005

41

32

15

2006

Birm anci

2007

37
26

19

18

2008

2009

26
17

2010

2011

2012

* leta 2004 ni bilo ne prvega obhajila in ne birme
* leta 2006, 2008, 2010 in 2012 ni bilo birme

POROKE:
Letos je sveti zakon sklenilo 5 parov. Pogosto slišimo mnenje, kako velika
rana naše družbe je družina in neodločenost mladih, da bi skupno življenje
potrdili tudi pred Bogom in Cerkvijo. Naj se tudi danes sliši vabilo k ureditvi
zakonske zveze, ki je za kristjane zakrament in posebno znamenje ljubezni in
zvestobe.
Zaročenci pred poroko obiskujejo tečaj za zaročence, ki je redna in obvezna oblika priprave na skupno življenje. V Novem mestu je ta oblika priprave na zakon pogosta, datumi so objavljeni na internetni strani Škofije Novo
mesto. Priporočam, da si čas za obisk priprave par vzame že leto ali več pred
poroko.
Poroke 2004 - 2012
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POGREBI:
Tudi smrt je del našega življenja, v veri upamo celo več: je krona zemeljskih
prizadevanj, saj nas povede pred obličje Njega, v katerem živimo, se gibljemo in
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smo. Na njivo počitka smo pospremili 20 župljanov, od tega 12 žensk in 8 moških. Najstarejša umrla je ženska, umrla je v 92-tem letu življenja, najmlajši umrli
je bil moški, umrl je v 23-tem letu življenja. Vsem pokojnim je bilo podarjenih
1458 let življenja, povprečna starost umrlih pa je skoraj 73 let. Povprečna starost
umrlih moških znaša 57 let, pri ženskah znaša 84 let.
Za 11 pokojnih so sorodniki pravočasno poskrbeli, da so bili v starosti ali bolezni z zakramenti pripravljeni na odhod v večnost. Naj vsi počivajo v miru!
Civilnih pogrebov je bilo v župniji 6.
Žal še vedno veliko ljudi umre neprevidenih, ker sorodniki niso pravočasno
poskrbeli, da bi lahko prejeli zakramente. Izgovor, da »še nismo mislili, da bo
umrl«, da je »bilo tako na hitro«, ne zdrži, ker pokojni praviloma več mesecev
ležijo v bolniški postelji! Imejmo pred očmi, da je zakrament bolniškega maziljenja edina duhovna pomoč, ki lahko pomaga bolnikom, da lažje prenašajo
bolezen in ozdravijo; hkrati pa je velika tolažba in milost za tiste, ki umirajo in
se pripravljajo na srečanje z Bogom. Zato je zelo važno, da pokličete k bolniku
duhovnika. Sedaj, ko so na voljo tudi bolnišnični duhovniki in duhovniki po domovih za starostnike, to res ne more biti težava.
skupaj

Pogrebi 2004 - 2012
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* prevideni so umrli, ki so v letu pred smrtjo prejeli sveto bolniško maziljenje

NEDELJNIKI:
Dvakrat letno – spomladi in jeseni – vsaka župnija opravi štetje nedeljnikov. Povprečen obisk nedeljskih maš v naši župniji je naslednji: moški – 86, ženske – 157, otroci – 100. Obisk nedeljskih maš je tako znašal 343 vernikov. Vštete so tudi sobotne nedeljske maše na podružnicah.
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Obisk nedeljske maše 2004 - 2012*
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* povprečje spomladanskega in jesenskega štetja
* leta 2007 je bilo opravljeno le spomladansko štetje

ŽUPNIJSKI SODELAVCI:
Z veroukom za prvi, drugi in tretji razred devetletke se trudi sestra Pia, četrti razred poučuje katehistinja Anica Žagar, peta razreda katehistinja Damjana
Barbič, po novem letu g. župnik, šesti razred katehistinja Tanja Becele, druge
poučuje župnik. Od župnijskih skupin je treba omeniti pevce, pevke in njihove
organiste in zborovodje, molitveni in biblično skupino, Župnijski pastoralni svet
in Župnijsko gospodarsko komisijo. Aktivna je Župnijska Karitas. Hvala vsem, ki
se trudite s krašenjem ter urejanjem in čiščenjem župnijske cerkve in podružnic.
Hvala tem in vsem, ki kakorkoli pomagate v življenju župnije.
Otroci pri verouku 2004 - 2012
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* število vpisanih otrok na dan 31. decembra v letu

GOSPODARSTVO:
Podružnična cerkev sv. Tomaža v Straži je bila potrebna rednih vzdrževalnih
del. Opravili smo notranja pleskarska dela ladje in prezbiterija cerkve in zunanja
pleskarska dela ladje in zvonika s potrebno menjavo ometa.
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Prenovili smo tudi notranjost stolpa podružnične cerkve. Na nivoju zvonov
smo menjali nekatere lesene dele konstrukcije, na katero so obešeni zvonovi.
Poleg tega je bila preklada, ki je bila vgrajena v zid nad linami zvonika, preperela.
S tem je bila močno oslabljena statika strehe stolpa. Zato smo preperele lesene
preklade odstranili in jih zamenjali z betonskimi konstrukcijami. S tem smo rešili
statiko strehe stolpa. Stroški ureditve notranjosti stolpa cerkve, ureditev lesene
konstrukcije, na katero so obešeni zvonovi in elektrifikacija zvonika s pripadajočim mehanizmom zvonjenja, je stala več kot 9.000 evrov (strošek električnega
zvonjenja znaša 5.500 evrov). Iskrena hvala vsem vaščanom Straže, ki ste za ureditev zvonjenja prispevali svoj dar. Do sedaj se je zbralo 4.100 evrov. Vsak dar v
ta namen je vedno dobrodošel. Posebna zahvala velja vsem prostovoljcem, ki ste
obiskali družine in jih povabili k prispevku.
Za finančno pomoč pri delih na cerkvi v imenu župnije izrekam zahvalo tudi
Občinskemu svetu Občine Straža in županu g. Alojzu Knaflju. S prispevkom
13.200 evrov smo poravnali stroške menjave ometa in beljenja cerkve. Prenovljen je bil tudi križev pot in zamenjana korna ograja.
Preteklo leto smo izdelali novo kotlovnico na pelete, ki je namenjena ogrevanju vseh zgradb župnije. Stroški ureditve pripadajočih prostorov in postavitev
kotlovnice znašajo več kot 45.000 evrov. Leti 2013 in 2014 bosta namenjeni odplačevanju nastalih dolgov.

ZAHVALA:
Za vse, kar dobrega storite župniku in župniji, se najlepše zahvaljujem. Hvala vsem župnijskim sodelavcem, pa tudi skritim molivcem in tistim, ki darujejo
svojo osamljenost, stiske in težave v dobro našega oltarnega občestva.
Hvala vsem, ki materialno podpirate delovanje župnije in z darovi skrbite tudi,
da vašemu duhovniku ničesar ne primanjkuje.

IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE (7. del)
Leta 1821 je takratni župnijski vikar Primož Felicijan Smalnikar na željo ljubljanskega knezoškofa Avguština Grubarja spisal Opis vikariata Vavta vas, in sicer po točkah, kakor mu je bilo naročeno.
Opis predstavlja enega najstarejših zapisov o zgodovini župnije Vavte vasi in
je kot tak zelo dragocen. Original je napisan v nemščini, tu pa bo predstavljen v
prevodu v sedmih nadaljevanjih.
15. Podružnična cerkev s pripadajočimi vasmi
Vikariat šteje le eno samo hčerinsko cerkev. Ta je od vikariatne cerkve oddaljena uro in četrt in ima tri oltarje. Glavni oltar je postavljen na čast Naše ljube
Gospe, dva stranska pa na čast svetih evangelistov Luka in Marka. Patrocinij se
praznuje na praznik Marijinega vnebovzetja. Cerkev naj bi ob upoštevanju nje7

nih zvonov stala že več kot 200 let, kajti najstarejši zvon kaže letnico 1621, srednji 1672 in novi 1801. Obdana je z velikim pokopališčem, ki je zamejen z zidom.
K tej cerkvi spada vas Drganja sela, ki leži na dvignjenem kraju, šteje 21 hiš in ima
101 prebivalca. Prebivalci vasi, ki je od vikariatne cerkve oddaljena uro in četrt,
so pomilovanja vredni, saj zaradi stalnega pritiska poleti in močnega mraza pozimi trpijo veliko pomanjkanje vode, zato morajo iti vodo iskat v uro in četrt
oddaljeno Krko, živino pa na napajanje gonijo pol ure stran.
16. Ali so župnija in cerkve ob ognju itd. trpeli kakšne spremembe?
Znano je, da vikariat, njena vikariatna in hčerinska cerkev ter z njima povezane vasi, niso trpeli nikakršnih sprememb zaradi ognja ali protestantizma, ni pa
znano, kako je bilo v času turških vpadov.
17. Šola
Iz preteklosti ni nikakršnih sledi, da naj bi tu bila kakšna šola. Tudi v današnjih
časih ni nobene. Starši, ki imajo za šolo primerne otroke, jih pošiljajo ali v Novo
mesto ali v Toplice, ker se v obeh krajih nahajata šoli.
18. Letne poroke, rojstva, smrti
Petletno povprečje kaže, da se letno poročijo trije pari, rodi 23 otrok in 15
oseb pokoplje.
19. Oddaljenost vasi od vikariatne cerkve
Vavta vas je le nekaj klafter oddaljena od cerkve; Jurka vas ¼ ure; Rumanja vas
¼ ure; Potok ½ ure; Prapreče ½ ure; Dolnje Mraševo 1 ura; Drganja sela 1 1/4 ure.
20. Seštevek vseh vasi s številom hiš in prebivalcev
Vavta vas šteje 34 hiš in 191 prebivalcev
Jurka vas šteje 22 hiš in 126 prebivalcev
Rumanja vas šteje 21 hiš in 130 prebivalcev
Potok šteje 8 hiš in 47 prebivalcev
Prapreče šteje 17 hiš in 96 prebivalcev
Dolnje Mraševo šteje 5 hiš in 31 prebivalcev
Drganja sela šteje 21 hiš in 101 prebivalcev
Skupaj 128 hiš in 722 prebivalcev
(KONEC ZAPISA)
Župnišče Vavta vas, 4. 7. 1821
Primož Felicijan Smalnikar
Župni vikar
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Veroučna šola 7., 8. in 9. razreda se je po novem letu razpisala
o sreči. Veroukarji so zapisali in izbrali najboljša razmišljanja,
kako vidijo srečo, ki jih objavljamo.
Sreča pomeni, da si dobre volje, da imaš
prijatelje, da imaš dobre starše in sorodnike.
Srečen človek je tisti, ki se mu izpolni, kar
si želi. Srečen si, ko se lahko vpišeš, kamor
želiš, in kadar starši upoštevajo tvoje želje.
(Anja Nose, 7. r.)
Sreča je, da si vesel, zaljubljen, imaš dobro srce ter dobre in poštene prijatelje.
(Nejc Markelc, 7. r.)
Srečen je tisti, ki se smeje, je vesel, osrečuje druge, ni jezen, izraža ljubezen, ima
prijatelje in družino, ki ga ima rada. (Klara Bračič, 7. r.)
Srečen človek je zame človek, ki gleda pozitivno na vse stvari, npr.: na težavo,
in reče, da se bo iz slabe stvari zgodilo nekaj dobrega. Sreča za nekatere ljudi
pomeni dobiti novega družinskega člana ali novo, boljšo službo, odlično oceno,
vpis na želeno fakulteto. (Larisa Podržaj, 7. r.)
Sreča mi pomeni svobodo, veselje, ljubezen družine, prijateljstvo. Je nasprotje
slabega, temnega, neprijetnega. Srečo si ustvari vsak sam, lahko pa te kdo osreči.
Srečen si, ko se počutiš srečnega. (Žiga Šenica, 8. r.)
Sreča je, ko se imamo radi, ko smo v dobri družbi, ko te nekdo preseneti z
dobrim namenom, ko dobiš nekaj, kar si želiš, ko veš, da ti nekdo stoji ob strani
in da nisi sam, ko veš, da imaš prijetno družino, prijatelje, sorodnike, domače
živali, ko veš, da so na svetu ljudje, ki ti bodo pomagali, če boš izgubil vse. (Tina
Bukovec, 8. r.)
Sreča zame ni le veselje, radost in smeh. Sreča so družina, prijatelji, znanci,
ljudje, ki jih imamo radi. Le z njimi lahko vidimo, kaj je sploh sreča. Sreča ni prisilno veselje. In kako srečo opazimo? Sreča je tisto veselje, ki ga delimo z našimi
najbližjimi, si med seboj pomagamo, se spodbujamo in smo ponosni na to, da
smo skupaj enota, ki se ima rada. (Julija Gorenc, 8. r.)
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Sreča je občutek, da si ljubljen in ljubezen vračaš, uspešen in povezan z Bogom. Vsak, ki da kaj na osebno vero, je srečen. (Miha Tavčar, 9. r.)
Sreča je, da se ti ne dogajajo hude stvari, npr.: da bi padel v Krko, ali da te ugrizne morski pes. Sreča je tudi, če zadeneš na loteriji ali ti življenje teče mirno in
nimaš težav. Simbola sreče sta štiriperesna deteljica in dimnikar. (Jan Stopar, 9. r)
Sreča je zame zadovoljstvo. Ko ti nič ne manjka, si zadovoljen sam s sabo in z
dogajanjem okoli tebe. Srečo ljudje doživljamo drugače; za nekatere je sreča kos
kruha, za druge topel objem, za tretje pa nakupovanje materialnih dobrin. Srečo
ljudje vidimo v različnih stvareh, a občutek je vedno enak. Srečni smo takrat, kadar ljubimo in smo ljubljeni, kadar vemo, da nekomu nekaj pomenimo in nekdo
nekaj pomeni nam. (Živa Pečjak, 9. r.)

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
O ČUDEŽU LJUBEZNI
Ljubezen je Božji dar človeku – tako
nam govori Sveto pismo. Človek ljubezen preprosto zaživi. Podarjena mu je
v bivanje. Izkusi jo, če to hoče ali ne.
Zaradi nje lahko zboli – ali pa je očaran. Ljubezen je kakor žerjavica, ki tli v
človeku. Ljubezen kot temeljno razpoloženje in drža, prežema vse naše misli
in vsa naša dejanja.
Anselm Grün
V himni ljubezni, ki ji bomo prisluhnili v drugem berilu na 4. navadno nedeljo, nam apostol Pavel izrazi, kako lahko bogastvo ljubezni objame naše bivanje. Ljubezen je moč, ki jo Sveti Duh zbudi v našem srcu – ali z izkušnjo, kako nas
nekdo ljubi, ali z duhovno izkušnjo Božje ljubezni. Ljubezni ne moremo opisati
niti kot čustvo niti kot sad svoje volje. Deluje v našem srcu in vpliva na vse naše
odnose. Ljubezen nam prinaša novo kvaliteto življenja, novo samospoznavanje.
Spreminja nas in nam podarja poseben žar.
V Pavlovi pesmi o ljubezni ni povezave s Kristusom. V njej nam tudi ne pove,
ali misli na ljubezen do Boga ali do ljudi. Govori le o ljubezni. Apostol tu odgovarja na splošno človekovo hrepenenje po ljubezni, ki prežema naše življenje.
Šele z ljubeznijo postane življenje vredno življenja.
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Pavel v tem svojem pisanju niti ne moralizira niti ne opisuje ljubezni preveč
vzneseno. Preprosto bi nam rad prikazal, kakšno je življenje, ki ga vodi moč ljubezni. Ne govori o ljubezni med možem in ženo, ampak o ljubezni kot duhovni
moči. Kdor čuti v sebi ljubezen, temu življenje uspeva, vse dobiva novo podobo
in nov okus.

JESEN ŽIVLJENJA
Bistveno za naše življenje, pa
naj bo dolgo ali kratko, je, da živimo v miru, brez jeze, sovraštva,
prepirov in notranjega nemira vesti, se pravi, da živimo iz dobrote
in za dobroto.
Pri človeškem značaju gre za
celoten splet osebnih lastnosti, ki
določajo, kako bo človek odločal
v trenutkih, ki zadevajo blaginjo
drugih in so povezani z vrednotami okolja.
Med ljudmi pogosto slišimo:
»Temu človeku ne moremo verjeti. Že večkrat smo ga ujeli na laži, ni vreden
zaupanja.«
Človekov značaj se od otroštva dalje oblikuje pod vplivom vzgoje in družbenih norm. Pomembna človekova lastnost je tudi njegov temperament, ki
zajema značilnost človekovega čustvovanja. Ko skušamo biti ustvarjalni, se
odločajmo premišljeno: »V čem najde človek resnično zadovoljstvo?« V materialnih stvareh ali v drobnih pozornostih? Značajen človek se dosledno drži
moralnih in etičnih načel. Je sočuten do ljudi, ki trpijo. Rad pomaga drugim.
Kdor zmore gojiti iskreno prijateljstvo, izkazuje visoko socialno zrelost. Kdor
lahko vzpostavi zaupljiv odnos do drugih, je lahko zelo zadovoljen. Le tako lahko tudi računa na tolažbo in pomoč, ko jo sam potrebuje. Počuti se varnega.
Zaupanje je eno najpomembnejših čustev v medsebojnih odnosih. Če razmislimo o vsem tem, lahko ugotovimo tudi svoj značaj. To nas tudi opozarja, na kaj
moramo biti pozorni, ko sklepamo prijateljstvo. Številni se navzven odzivajo
drugače, kot v resnici. Sprenevedanja ni mogoče dolgo skrivati, tako človek
kmalu razkrije svoj značaj.
Ob začetku novega leta se ozrimo za trenutek nazaj in se vprašajmo, ali smo
res lahko zadovoljni s tem, kar se nam je dogajalo?
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
27. januar – 3. NEDELJA MED LETOM:
Dali so mu knjigo preroka Izaija. Odprl je knjigo in našel mesto, kjer je bilo pisano:»Duh
Gospodov je nad menoj; zato me je mazilil. Poslal me je, da ubogim oznanim blagovest;
da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled, da zatirane izpustim v prostost in
oznanim leto božjega usmiljenja.« (Lk 4,17–19)

3. februar – 4. NEDELJA MED LETOM:
Ko so to slišali, so se vsi v shodnici razsrdili. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na rob hriba, na katerem je bilo njihovo mesto sezidano, da bi ga pahnili v
prepad. Toda on je šel po sredi med njimi – in je odhajal. (Lk 4,28–30)

10. februar – 5. NEDELJA MED LETOM:
In sédel je ter iz čolna učil množico. Ko pa je nehal govoriti, je Simonu rekel:
»Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!« Simon se je oglasil in mu rekel:
»Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom
vrgel mrežo.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da se je njih mreža
trgala. (Lk 5,4–6)

13. februar – PEPELNICA:
In kadar se postite, ne bodite kakor čemerni hinavci; grdijo si namreč obraze, da bi ljudem pokazali, da se postijo. Resnično, povem vam, svoje plačilo so
prejeli. Kadar pa se ti postiš, pomazili svojo glavo in si umij obraz, da ne pokažeš
ljudem, da se postiš, ampak svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi
v skrivno, ti bo povrnil. (Mt 6,16–18)

17. februar – 1. POSTNA NEDELJA:
Jezus mu je odgovoril: »Rečeno je: ‚Ne skušaj Gospoda, svojega Boga.‘« Ko
je hudič končal z vsemi skušnjavami, je do svojega časa odstopil od njega. (Lk
4,12–13)

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
»... BOSTE PREJELI VSE, KAR BOSTE PROSILI V MOLITVI«
Ko prestopimo prag novega leta, se gotovo vsak sprašuje, kaj nam bo to leto
prineslo. V nas so lahko zelo mešani občutki. Lahko je nelagodnost, strah, nemir, negotovost …, lahko pa na vse lahko gledamo tudi bolj optimistično, pričakujemo novih uspehov, veliko izpolnjenih načrtov, si želimo več sreče, zdravja,
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skratka, še bi lahko naštevali. Prav tako
se lahko tudi v letu vere znajdemo pred
različnimi občutki, takimi ali drugačnimi. Pri tem pa je pomembno, na koga
se opiramo in na kaj stavimo svoje
upe in pričakovanja.
Vera je zelo širok pojem, ki je nabit z
izredno močjo, kar lahko razberemo v
Svetem pismu v mnogih Jezusovih govorih in delih. Dovolj jasno nam je zapisano v evangeliju: »Če boste imeli vero in
ne dvomili … Boste prejeli vse, kar boste prosili v molitvi.« (Mt 21, 21-22) Tu se lahko
vprašamo: Kaj pa, če kljub naši veri nismo uslišani, ali pa čutimo, da je naša vera
še slabotna? Takrat pa je prav, da zaupamo ljubečemu Bogu, da bolje ve, kaj
je resnično dobro in potrebno za nas, in da to sprejmemo, kakor nam je Jezus
sam pokazal s svojim življenjem. Ko se znajdemo v viharjih življenja, se nam Bog
razodeva na način, kar nam ponazarja prilika o viharju na morju: »Nastal je velik
vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in
je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: 'Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni?' In
vstal je, zapretil vetru in rekel jezeru: 'Utihni, molči!' In veter se je polegel in nastala
je globoka tišina. Njim pa je rekel: 'Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?' Prevzel
jih je velik strah in spraševali so se…« (Mr 4, 37-41) O tej priliki je dobro razmišljati
takrat, kadar nas zagrnejo valovi težav in stisk. Gotovo marsikoga spreleti misel,
da Bogu ni mar zanj in začne izgubljati vero. Toda tudi na našem čolnu življenja
želi Jezus biti z nami. Dajmo mu prostor na svojem čolniču, in če bomo mislili, da
ob naših stiskah »spi«, ga pokličimo s trdno vero, da je z nami in nas resnično sliši.
Naj Jezus-Bog, ki se je učlovečil, prevzame krmilo našega življenja, in bomo
lahko prepričani, da varno pridemo v varni pristan.
Vera je milost in dar, ki raste skupaj z ljubeznijo do Boga. Večja je naša ljubezen do Njega, bolj se nam razodeva, bolj vidimo njegovo delovanje, bolj se
poglablja zaupanje in krepi vero. Če se o Bogu samo učimo, se lahko sicer vera
prižge, vendar jo vsak veter lahko ugasne, dokler se v nas ne rodi ljubezen
do Stvarnika, ki nas je tudi z ljubeznijo priklical v bivanje in nas na tej poti
dozorevanja tudi spremlja. Tudi za razne preizkušnje smo lahko Bogu hvaležni, saj nam odkrivajo pravo resničnost o sebi. Če ob tem ne izgubljamo vere in
zaupanja v Boga, postanemo pričevalci vere, in Bog lahko tudi prek nas na druge
razlije svoj blagoslov. Za to so nam zgled mnogi svetniki.
Razpnimo torej jadra naše vere v moči Svetega Duha in zaupajmo krmilo Gospodu! Tako bo naša skupna ladja plula varno v varstvu Troedinega Boga, ki je
nad vsem in vse premore, in nihče nas ne bo iztrgal iz Njegove roke.
Vir: S. Zinka Pajtler v Prenovi; pripravil: mb
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»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
Na Božjo njivo smo pospremili + TEREZIJO RODIČ, Stara cesta
49, straža:
rodila se je 28. 12. 1931 v Mirni Peči
umrla je 25. 12. 2012
Na Božjo njivo smo pospremili + MIRKA ZUPANČIČA, Drganja
sela 42:
rodil se je 1. 8. 1952 na Drganjih selih
umrl je 6. 1. 2013
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
Če je skrivnost preteklega leta za nami, pa je pred nami skrivnost novega leta.
Ne vidimo naprej, ni še povsem naše. Lahko samo ugibamo in se sprašujemo: Kaj
nam bo prineslo? Ali ga bomo preživeli? Bo srečnejše, boljše …? Gremo v negotovost, toda ne na slepo, ampak s poznanjem, da nam je doslej pomagal Bog, in z
upanjem, da nam bo tudi od zdaj pomagal. (nadškof Franc Kramberger)
Če molite, vam iz dveh posejanih semen zrastejo štirje klasi; če ne molite, vam
iz štirih posejanih semen zrasteta samo dva klasa. (sv. Janez Bosko)
Kako prijeten zemeljski raj bi bila naša hiša, če bi se vsi potrudili prenašati
drug drugega, si pomagati, odpuščati, in bi pustili, da vlada ljubezen. (sv. Janez
Bosko)
S pogostim prejemanjem zakramentov se naučimo ravnati po načelih vesti in
ne iz strahu pred kaznijo. (sv. Janez Bosko)
Če želite, da bo vaše življenje veselo in zadovoljno, poskrbite, da boste v Božji
milosti. (sv. Janez Bosko)
Hudobni duh se boji veselih ljudi! (sv. Janez Bosko)
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Pritožuješ se, da je svet tako nepopoln in sprašuješ se, zakaj? Zato, ker si ti sam
tako nepopoln. Če bi bil ti popoln, bi bil popoln tudi svet, kajti ti bi mu odvzel
nepopolnost. (Friedrich Ruckert)
Ljudi učim, naj svoje težave premagujejo z močjo, ki je v duši. Znanost izhaja
iz zunanje luči in se mora spopolnjevati z notranjo. Evropejci ste glavo močneje
razvili kakor srce in tako srce ni moglo držati koraka z njo. (Vinoba Bhave)
Bolj ko kruh je človeku potrebno, da se zna čuditi. Človek je vreden toliko,
kolikor se zna čuditi vsakodnevni stvarem. (Felix Dupanloup)

ZA DOBRO VOLJO
Gorenjski kmet je kupil novega VW Passata. Pri tem so ga še posebej razjezila številna doplačila za različno dodatno opremo, ki so avto močno podražila.
Kmalu zatem si je član nadzornega odbora firme Porsche, ki si je na podeželju
kupil kmetijo, zaželel kupiti kmetovo Gorenjsko kravo.
Kmet mu je izstavil naslednji predračun:
GORENJSKA KRAVA – predračun
1. Krava - osnovna cena za standardno izvedbo: 1.200 €
2. Doplačilo za dvobarvno izvedbo (črno/bela): 80 €
3. Prevleka iz govejega usnja: 50 €
4. Rezervoar za mleko - letno/zimska izvedba: 20 €
5. Odtočne pipe - 25 €/kos: 100 €
6. Odbijača - goveja roževina - 15 €/kos: 30 €
7. Polavtomatski odganjalec muh: 30 €
8. Naprava za gnojenje - BIO izvedba: 70 €
9. Parklji - večnamenska izvedba - 10 €/kos: 40 €
10. Dvokrožni zavorni sistem (sprednje in zadnje noge): 200 €
11. Halogenska očesa z avtomatskimi pokrovi: 40 €
13. Izgorevalni agregat s 4-komorami in samodejnim prilagajanjem na
različne vrste goriv ter z integriranim izpušnim sistemom: 130 €
KOMPLETNA KRAVA v zahtevani izvedbi brez DDV: 1.990 €
DDV 20%: 398 €
SKUPAJ: 2.388,00 €
Prevoz: ni vključen v ceno
Dobava: lahko takoj
AKCIJA: Če jo naročite se danes, dobite za isto ceno še poln rezervoar mleka!
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SKLAD ZA CERKEV
IMENA DAROVALCEV: Marija Kovačec; družina Papež; Edo Drobnič; Straža,
4. skupina; skupina Hruševec; Sela, 1. in 2. skupina; Jurka vas, 1. in 2. skupina; Vavta vas, 1. skupina; Rudi Irt, PRA; Rudi Krašovec; družina Lavrič; Ladislava Besek;
Zalka Stopar; Lukšič.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Marija Kovačec; Jordan, JV; Vovk, RV; Kulovec,
VV81; družina Lavrič; Turk, VV; družina Rudolf, STR; Stanka Šporar, STR; Nose,
POT; Medic, STR; Poreber; Andrejčevi.

DAR ZA OGREVANJE: Blažič; Berkopec, RV17; Lovše; Jordan, JV; Vovk, RV;
Kulovec, VV81; Barbič, RESA; Avbar, STR; Rudi Krašovec; Jelka Marolt, PRA; Janez Kolenc; Franc Krašovec, PRA; Lukšič; družina Muška; družina Lavrič; Tolar;
Janškovec; družina Rudolf, STR; Alojz Krašovec; družina Petan, POT; družina Dular, POT; Turk, VV; Amalija Kren; Stanka Šporar, STR; Dusper, POT; Medic, STR;
Andrejčevi; Poreber; Z. D. Krašovec; Majda Tavčar, STR; Ladislava Besek; Nose;
Kužnik.
DAR ZA ZVONJENJE PRI SVETEM TOMAŽU: Julka Derganc, STR; Sajetovi;
Zvone Erpe; Janko Tavčar; Marija Turk; Vera Nose; Ana Šenica; Marija Mihelič;
Ema Kregar, Ljubljana. Poročilo o stroških opravljenih del si preberite v rubriki
statistika župnije v podnaslovu gospodarstvo.
BOG POVRNI VSEM!

S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA
Na svečnico in v nedeljo, 3. februarja, lahko v zakristiji oddate dar za

sveče in razsvetljavo. Bog povrni!
V soboto, 2. februarja, bo v Straži, v nedeljo, 3. februarja, pa na Drganjih selih
»ofer« za stroške elektrike. Kdor želi, lahko dar za stroške razsvetljave na podružnicah odda tudi kasneje.

Sv. Blažu se ljudje radi priporočamo, ker je zavetnik zoper
bolezni v grlu, vratu in zoper vsako drugo zlo. Blagoslov sv. Blaža

pomaga toliko, kolikor iskrene vere vložimo v svojo prošnjo. Prejeli ga bomo
lahko med sveto mašo na večer pred godom svetnika, v soboto, 2. februarja.
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SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Prvikrat se ob svetem pismu v letu 2013 zberemo v ponedeljek, 28. januarja,
po sveti maši. Lepo vabljeni!

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Srečanje ŽGK bo v torek, 29. januarja, po sveti maši.

SREČANJE Župnijskega pastoralnega sveta
Januarska seja ŽPS bo v četrtek, 31. januarja, po sveti maši.

OBISK DUHOVNIKA NA DOMU
Župnik bo v sredo, 30. januarja (Rumanja vas), in petek, 1. februarja, obiskal
bolne in ostarele na domu. V župnišče sporočite, ali bi še kdo želel prejeti sv.
obhajilo na domu.

GROZDETOVI VEČERI Z NASLOVOM ODPRIMO VRATA VERE
V Baragovem zavodu na Smrečnikovi ulici 60 v Novem mestu potekajo v letu
vere in ob nedavni 70. obletnici mučeniške smrti blaženega Alojzija Grozdeta
duhovno-kulturni večeri. Sodelovali bodo naslednji predavatelji in pričevalci:
Četrtek, 24. januar 2013, ob 19.00:
Silvester Gaberšček: Pomen sakralne dediščine pri oznanjevanju
Petek, 25. januar 2013, ob 19.00:
Stane Granda: Slovenska vernost nekoč in danes

MESEC VERSKEGA TISKA IN TEDEN KNJIGE
Mesec januar je tradicionalno posvečen verskemu tisku, zadnjo nedeljo v
januarju pa obeležujemo tudi kot nedeljo Svetega pisma. Katoliške založbe v
tednu knjige, ki poteka od 23. do 31. januarja 2012, omogočajo nakup knjig z
20 odstotnim popustom. Omenjene ustanove v tem času pripravljajo številne
kulturne in izobraževalne dogodke. Več o ponudbi in prireditvah je na voljo na
spletnih straneh založb.

ADVENTNA AKCIJA ZA OTROKE
Otroci, ki še niso prinesli zbranih darov od adventne akcije, pa bi jih želeli še
oddati, naj te prinesejo k verouku.

»OFER« ZA JAKOBOVO PISMO
Vsako leto imamo »ofer« za Jakobovo pismo. Letošnje leto bo la ta izjemoma
tretjo nedeljo v februarju, 17. februarja. Hvala za vaš dar!
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MEMENTO MORI
Dolgost življenja našega je kratka.
Kaj znancov je zasula že lopata!
Odprte noč in dan so gróba vrata;
al dneva ne pove nobena prat'ka.
Pred smrtjo ne obvarje koža gladka,
od nje nas ne odkup'jo kupi zláta,
ne odpodí od nas življenja tata
veselja hrup, ne pevcov pesem sladka.
Naj zmisli, kdor slepoto ljubi svéta,
in od veselja do veselja leta,
de smrtna žetev vsak dan bolj dozóri.
Znabiti, de kdor zdéj vesel prepeva,
v mrtvaškem prti nam pred koncam dneva
molčé trobental bo: »Memento móri!«
				France Prešeren

SVETE MAŠE
PON. – 21. 1.
TOR. – 22. 1.
SRE. – 23. 1.
ČET. – 24. 1.

18.00 + starši, bratje in sestre Šetina
18.00 + Milena Krašovec, obl.
18.00 + France Saje
18.00 + Franc Kren, god
18.00 v zahvalo za skupno življenje (Franci
PET. – 25. 1. Pavlovo spreobr. in Anica)
18.00 + Franc Golob
17.00 S po namenu
SOB. – 26. 1. Timotej, šk
18.00 DS za žive in umrle župljane
3. MED LETOM 7.00 + Marija in France Plantan, RV, obl.
NED. – 27. 1.
Angela, red
10.00 + Irena Krašovec in Tone Muhič
PON. – 28. 1. Tomaž Akvinski 18.00 + Stane in Ana Šiška, obl.
TOR. – 29. 1. Valerij, šk
18.00 + Jože Kren, obl.
SRE. – 30. 1. Martina, muč
7.00 po namenu
ČET. – 31. 1. Janez Bosko
18.00 + Valčka Petan
PET. – 1. 2.
Brigita, op
18.00 + Jože Može
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Neža, muč
Vincenc, muč
Henrik, duh
Frančišek, šk

17.00 S po namenu
18.00 VV + Stanka Pečjak
7.00 za žive in umrle župljane
4. MED LETOM 8.30 DS + Zvonka Bradač in družina Saje, obl.
NED. – 3. 2.
Blaž, šk-muč
10.00 + Anica in Jernej Kum
10.00 SPOMIN: Alojz Počervina, obl.
PON. – 4. 2. Gilbert, red
18.00 + Andrej Rebolj, obl.
TOR. – 5. 2. Agata, dev-muč 18.00 + Ivan Počrvina, obl.
SRE. – 6. 2.
Pavel Miki, muč 7.00 po namenu
ČET. – 7. 2.
Nika, red
18.00 za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 8. 2. Hieronim, red 18.00 v spravo za bogokletje
17.00 S za žive in umrle župljane
SOB. – 9. 2. Polona, muč
18.00 DS + Mirko Zupančič, 30. dan
7.00 + družina Jakše
5. MED LETOM
10.00 + starši Barbič, sin Karol in hči
NED. – 10. 2.
Sholastika, red
Marica, obl.
Lurška Mati Bož18.00 + Ciril Bukovec, obl.
PON. – 11. 2.
ja
TOR. – 12. 2. Erna
18.00 + Jožef Zupančič, obl.
SRE. – 13. 2. PEPELNICA
18.00 + Mihael in Marija Lašič, obl.
ČET. – 14. 2. Valentin, muč
18.00 + Jože in starši Marolt, obl.
PET. – 15. 2. Klavdij, red
18.00 + Jože in starši Berdavs, obl.
17.00 S za žive in umrle župljane
SOB. – 16. 2. Julijana, muč
18.00 DS + Dore in Pepca Kren, obl.
NED. – 17. 2. 1. POSTNA
7.00 + starši in Gabrijel Berkopec, obl.
OFER ZA JP Aleš, spok
10.00 + Tine Zupančič in družina Piletič

SOB. – 2. 2.

SVEČNICA
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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

BRALCI BERIL:

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 26. januar:
Vavta vas, 3. skupina
SOBOTA, 2. februar:
Vavta vas, 4. skupina
SOBOTA, 9. februar:
Potok, 1. skupina
SOBOTA, 16. februar:
Potok, 2. skupina

NEDELJA, 27. januar:
Julijan Taljat
Urška Žagar

prijavite mesec dni prej.
S seboj prinesite krstnosamski 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.

NEDELJA, 3. februar:
Anica Žagar
Darko Golob

Duhovna oskrba bolnih
in ostrelih:

NEDELJA, 10. februar:
Tjaša Tavčar
Janez Dular

Račun odprt

NEDELJA, 17. februar:
Tea Tavčar
Matevž Barbič

- boln. duh., tel.: 041/742 721
- duhovnik v Domu strejših
občanov NM, tel.: 041/673 955
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.

