
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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POČITNICE: ČAS LEPOTE – ČAS MOLITVE
Gospod, ohrani v mojem srcu 

dovzetnost in sposobnost za občudovanje.
Naj se moje oči znajo sprehajati nad svetom 

in nad življenjem okoli mene. 
Naj preproste stvari zame 
ne izgubijo svoje veličine. 

Naj občutim veselje nad vsem, 
s čimer se dan za dnem 

v svojem življenju srečujem. 
Z vsemi svojimi čuti bi te moral hvaliti, 

o Bog, ki vstajaš pred menoj 
v vsakdanji resničnosti 

in na mejah spoznavnosti mojega razuma.
Werner Schaube

leto XIII. - številka 6 - 30. 6. 2013
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Počitnice so tu! Tudi v teh poletnih 
dneh ne pozabimo na domačnost 
župnijskega občestva. Nešteto mo-
žnosti je, da svoj prosti čas poletnih 
počitnic preživimo skupaj. Naj to ne 
bo čas, ko v kot odvržemo tudi Boga. 
Naj nas spremlja v teh poletnih dneh, 
tako v doma, kot na morebitnih po-
teh, na katere se bomo odpravili.

Blaženi Anton Martin Slomšek nam naroča:
»Privoščimo svojemu telesu potreben mir, pa tudi potrebno okrepčilo na-

šemu duhu. Vendar čuvajmo se skrbno vsake malomarnosti. Zato si natančno 
določimo čas za počitek in čas za vse drugo. Kljub prostim dnem se navadimo 
prinesti prvi jutranji dar Bogu, Gospodarju življenja. Pa tudi naša zadnja skrb naj 
bo končati dan z Bogom.«

Med počitnicami obhajamo obletnice posvetitev cerkva svoje župnije. Pova-
bljeni ste, da praznujete v nedeljo, 7. julija, ob 17.00 v Straži pri sv. Tomažu, v 
nedeljo, 21. julija, ob 10.00, ko praznuje naš župnijski zavetnik sv. Jakob v Vavti 
vasi, in v četrtek, 15. avgusta, ob 17.00 na Drganjih selih, ko se spominjamo po-
svetitve podružnične cerkve Device Marije, tolažnice žalostnih.  

ROMANJE V MEDŽUGORJE
Letos bomo na romanje k Mariji Kraljici miru v Medžugorje odšli v petek, 23. 

avgusta, in se vrnili domov v nedeljo, 25. avgusta. Tudi letos (25. junija je bila 
32. obletnica prikazovanj) bo program romanja potekal tako, da bomo v veselju 
množice romarjev vsega sveta srečo in mir doživljali tudi mi.

Celoten strošek romanja znaša 84 EUR 
in vsebuje avtobusni prevoz in dva pol-
penziona (dvakrat prenočišče, dvakrat zaj-
trk, dvakrat kosilo).

Podrobnejše napotke za romanje 
bomo objavili v naslednjem Jakobovem 
pismu. Prosimo, seznanite o romanju tudi 
znance in sorodnike iz naše župnije ali od 
drugje. Za prijave lahko kadarkoli pokliče-
te na tel. 041 720 032 (Miha).

KDAJ MED POČITNICAMI LAHKO 
NAJDETE DUHOVNIKA?

V mesecu juliju in avgustu duhovnika 
zagotovo lahko dobite po sveti maši 

(jutranji ali večerni). 
Kadar je g. župnik doma, ste v 

župnišču dobrodošli tudi izven časa 
uradnih ur.
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Sporočilo z dne 25. februarja 2005:
»Dragi otroci! Danes vas vabim, da boste moje iztegnjene roke v tem svetu, 

ki postavlja Boga na zadnje mesto. Vi otročiči pa postavite Boga na prvo mesto 
v svojem življenju. Bog vas bo blagoslovil in vam dal moči, da pričujete za Boga 
ljubezni in miru. Jaz sem z vami in posredujem za vse vas. Otročiči, ne pozabite, da 
vas ljubim z nežno ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.«

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

Odšli so …«

9. JUNIJA JE BIL KRšČEN:
LUKA BOŽIČ, Sela 37, Toplice. Luka se je 17. decembra 2012 rodil očetu 

Petru in mami Eriki.
30. JUNIJA JE BILA KRšČENA:
ANA DULAR, Vavta vas 12. Ana se je 15. februarja 2013 rodila očetu Gregor-

ju in mami Petri.

Novokrščenca naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.

SVETI ZAKON STA SKLENILA:
 ŽENIN: MATJAŽ MIKLAVČIČ iz župnije Prečna in
 NEVESTA: TANJA DERGANC iz župnije Prečna.

Zaupno prosimo Boga, naj blagoslovi novoporočenca. Združil ju je v zakramentu 
svetega zakona, naj ju tudi dobrotno podpira s svojo pomočjo.
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NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + BOŽIDARJA PETANA, Jurka vas 27, Straža:
  rodil se je 21. 7. 1950 na Uršnih selih
  umrl je 1. 6. 2013

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + ANTONIJO KRIŽE FYFYPCZUK, Nad mlini 31, Novo mesto:
  rodila se je 1. 6. 1920 v Smolenji vasi
  umrla je 4. 6. 2013

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + EMILIJO FALESKINI, Ulica talcev 14, Straža:
  rodila se je 20. 10. 1926 v Dolenjskih Toplicah 
  umrla je 10. 6. 2013

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + FRANČIšKO ZUPANČIČ, Potok 16:
  rodila se je 28. 10. 1921 v Dolenjem Suhadolu
  umrla je 17. 6. 2013

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Straža, 6. skupina; skupina Hruševec; Sela, 2. skupina; 

Anica Tolar; Lukšič, VV71; Zofija Šetina; Silvester Može.

DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Gačnikova, STR; Kapš, RV; Zofija Šetina.

OB SMRTI BOŽIDARJA PETANA SO NAMESTO CVETJA NA GROB DARO-
VALI za svete maše: vaščani Jurke vasi (dve maši) in družina Počervina, Jurka 
vas.

OB SMRTI ANTONIJE KRIŽE FYLYPCZUK SO DAROVALI za Cerkev in štiri 
svete maše sestre Marija, Štefka, Anica in svakinja Marija Križe.

OB SMRTI ANTONIJE KRIŽE FYLYPCZUK SO NAMESTO CVETJA NA GROB 
DAROVALI za svete maše: nečakinja Irena z družino; Marija Nose in Miha 
Blažič.

OB SMRTI ALOJZIJE CIZERLE SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI 
za dve sveti maši Dularjevi, Vavta vas 12.

OB SMRTI EMILIJE FALESKINI SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI 
za dve sveti maši in dar za Cerkev Šalijevi, Vavta vas 67.
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OB SMRTI EMILIJE FALESKINI JE DAROVALA za sveto mašo sestra Mimica 
Tomlje.

OB SMRTI FRANČIšKE ZUPANČIČ SO DAROVALI za sveto mašo družina 
Medle.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA

PRIJAVE NA ORATORIJ 2013
Rok za prijavo na letošnji oratorij, 

torek, 2. julij, se naglo bliža. Otroci, 
ki se nameravate udeležiti oratori-
ja in se še niste prijavili, pohitite s 
prijavo, da bomo lahko pravočasno 
poskrbeli za majice in kupili potreb-
ne materiale. Prijave oddajte skupaj 
s prispevkom za stroške oratorija 
osebno v župnišču. 

ŽEGNANJE PRI SVETEM 
TOMAŽU V GORNJI STRAŽI

V nedeljo, 7. julija, bomo prazno-
vali žegnanje v Straži. Zelo pomembno se je udeležiti praznovanja cerkve in nanj 
povabiti tudi sorodnike in prijatelje. Lepo povabljeni k slovesni sveti maši ob 17. 
uri, v cerkev sv. Tomaža v Stražo. Veseli bomo, če si boste vzeli nekaj časa tudi za 
klepet in druženje po maši.

POMOČ PRI PRAZNOVANJU ŽUPNIJSKEGA ŽEGNANJA
Za pomoč pri pripravi župnijskega praznovanja se z velikim zaupanjem obra-

čamo na gospodinje iz Vavte vasi. Naj nas poveže priprava peciva, s katerim 
bomo postregli prisotnim. 

Po maši ste vsi lepo vabljeni, da se zadržite v parku pred cerkvijo. Za prijetno 
počutje bodo poskrbeli animatorji in udeleženci oratorija in člani Župnijskega 
pastoralnega sveta. Animatorji oratorija pripravljajo srečelov. Izkupiček srečelo-
va bomo namenili kritju stroškov oratorija.
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BLAGOSLOV VOZIL
V nedeljo, 21. julija, bo tako imenovana Krištofova nedelja, ki je namenjena 

blagoslovu vozil. Kdor želi, lahko daruje dar v zahvalo za srečno prevožen kilo-
meter. Zbrani darovi bodo namenjeni za nakup vozil našim misijonarjem.

SREČANJE BOLNIH, STAREJšIH IN OSAMLJENIH
Župnijska Karitas pripravlja srečanje bolnih, starejših in osamljenih naše žu-

pnije v nedeljo, 11. avgusta, ob 17. uri. Nekateri boste prejeli vabila na dom. To 
pa ne pomeni, da niste povabljeni vsi, ki si želite druženja. Sveto mašo bo vodil 
jezuit p. Lojze Markelj.

Za pomoč pri pripravi srečanja se obračamo na pridne gospodinje. V nedeljo, 
11. avgusta, bomo v sobi Karitas zbirali pecivo. Prav tako bomo hvaležni za sok 
in vino.

URADNE URE MED POČITNICAMI
V poletnih mesecih, juliju in avgustu, duhovnika dobite po sveti maši. Kadar 

je g. župnik doma, ste v župnišču dobrodošli tudi izven časa uradnih ur.
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SVETE MAšE
PON. – 1. 7. Estera, sp. žena 20.00 + Karel in Marija Kren, obl.
TOR. – 2. 7. Frančišek, red 20.00    za zdravje 
SRE. – 3. 7. Tomaž, ap   7.00    za duhovniške in redovniške poklice
ČET. – 4. 7. Uroš, šk 20.00 + Antonija Križe Fylypczuk, 30. dan
PET. – 5. 7. Ciril in Metod 20.00 + Darko Petan, 30. dan

20.00    v spravo za bogokletje
SOB. – 6. 7. Marija Goretti 19.00 DS za žive in umrle župljane 
NED. – 7. 7. 14. MED LETOM

Vilibald, šk
  7.00 + Jože in Leopoldina Dular, obl.
10.00 + Jože Može, obl.
10.00 + Ana in Jože Vovk, obl.
17.00 S za zdravje (AM)    

PON. – 8. 7. Gregor, šk 20.00 + Marija Gnidovec, obl.
TOR. – 9. 7. Avguštin, muč 20.00 + Jože Rebselj, obl.
SRE. – 10. 7. Amalija, red 20.00 + Emilija Faleskini, 30. dan
ČET. – 11. 7. Benedikt, op 20.00 + Anton in starši Kulovec
PET. – 12. 7. Mohor in Fortunat 20.00 + Matej Vodopivec, obl.
SOB. – 13. 7. Henrik, kr 18.00 S v dober namen 

19.00 DS + Zvonka Bradač
NED. – 14. 7. 15. MED LETOM

Božidar, šk
  7.00    za žive in umrle župljane
10.00 + Anton Mrvič

PON. – 15. 7. Bonaventura, šk 20.00 + Jože in Andrej Drobnič, obl.
20.00 + Frančiška Zupančič, 30. dan

TOR. – 16. 7. Karmen 20.00 + Ana Tomič, obl.
SRE. – 17. 7. Aleš, sp   9.00 + Jožefa Vintar, obl.
ČET. – 18. 7. Elij, muč 20.00 + Marija Barbič
PET. – 19. 7. Ambrozij, op 20.00 + Tine Zupančič in družina Piletič
SOB. – 20. 7. Marjeta, muč 18.00 S za žive in umrle župljane

19.00 DS + starši Hrovat in Bobnar
NED. – 21. 7. ŽEGNANJE 10.00 + Karel in Urška Kolenc, obl.

10.00 + žpk. Franca Ambrožiča, obl. 
PON. – 22. 7. Marija Magdalena 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA  
TOR. – 23. 7. Brigita, red 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA  
SRE. – 24. 7. Krištof, muč 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA  
ČET. – 25. 7. Jakob Starejši, ap 20.00 + Gabrijel Berkopec, obl.
PET. – 26. 7. Joahim in Ana 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA  
SOB. – 27. 7. Gorazd in Kliment 18.00 S + Marija in Alojz Šenica, Meniška vas, obl.

19.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 28. 7. 17. MED LETOM

Viktor, pp
  7.00 + Milena Krašovec
10.00 + Rozalija in France Petan, obl.
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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 6. julij:
Vavta vas, 1. skupina

SOBOTA, 13. julij:
Vavta vas, 2. skupina

SOBOTA, 20. julij:
Vavta vas, 3. skupina

SOBOTA, 27. julij:
Vavta vas, 4. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 7. julij:
Martina Kopina
Anica Kren

NEDELJA, 14. julij:
Marinka Kregar
Anamarija Taljat

NEDELJA, 21. julij:
Lučka Berkopec
Julijan Taljat

NEDELJA, 28. julij:
Urška Žagar
Zala Kren

 


