
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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SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
Pred šestimi leti smo v Župniji Vavta vas začeli s 

srečanji zakonskih jubilantov. To so lepa doživetja, pri 
katerih se zakonci zahvalijo za leta skupnega življenja, 
hkrati pa obnovijo medsebojno ljubezen in zvestobo.

Zakon in družina sta veliki vrednoti. Človeku pri-
našata srečo in polnost življenja. Zato je potrebno, da 

zastavimo vse svoje moči za graditev osnovne človeške skupnosti, na kateri bo 
tudi v prihodnje temeljila vsa človeška družba.

Vsi zakonci, ki v tem letu slavite 5, 10, 15, 20, …. 50, 55, 60 let ali mor-
da celo več let poroke, ste lepo povabljeni v nedeljo, 23. junija, ob 10. uri, 
na srečanje zakonskih jubilantov v župnijsko cerkev sv. Jakoba v Vavti vasi. 
Mašo bo daroval jezuit p. dr. Ivan Platovnjak.

Prav je, da se Bogu zahvalimo za leta skupnega zakonskega življenja. Vabilo 
velja vsem, tako tistim, ki ste se poročili v naši župniji in ste že dobili pisno vabilo, 
kot tudi tistim, ki ste se poročili drugje in živite v naši župniji.

Vsi, ki poznate letošnje jubilante, ste naprošeni, da jih o srečanju obvestite. 
Skupaj bomo doživeli lepo praznovanje.

Župnijski pastoralni svet in župnik Jernej Marenk

PRIZNANJE OBČINE STRAŽA SODELAVKI 
ŽUPNIJSKE KARITAS

Pred več kot dvajsetimi leti je bila v župniji Vavta vas ustanovljena 
Župnijska karitas. Takratni župnik Gregor Dolšak je povabil k sodelo-
vanju prostovoljce in orali so prve brazde na njivi prostovoljnega dela. 
Najprej z obiskovanjem bolnih, ostarelih in osamljenih ali kako drugače 
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zaznamovanih. In med temi prostovoljkami je bila, in je še 
vedno, Anica Tolar.

Velikokrat je revščina skrita za zidovi hiš in marsikdo 
nima poguma, da bi prosil za pomoč. Tisti pa, ki najdejo 
moč in pridejo v prostore Župnijske karitas, jih Anica, 
ne glede na versko in narodno pripadnost, lepo sprej-
me. Ker ima velik dar – posluh za sočloveka, vedno naj-
de primerno besedo za pogovor. S svojo toplo besedo 

zna nesebično pristopiti k sočloveku v okolju, kjer živi, v domovih za ostarele ali 
pa v Karitasovi sobi, ko ljudje prihajajo po pakete s hrano.

Ko je gospodarska kriza prizadela ljudi v domačem okolju in je brez službe 
in zasluženih plač ostalo več sto delavcev, je bilo pod njenim vodstvom v nekaj 
dneh razdeljenih več ton hrane.

Anica Tolar je po karitativnem delu v domačem okolju dobro poznana. Veliko 
zadovoljstvo in hvaležnost ji izkazujejo ljudje, ki se udeležujejo srečanja starejših 
in bolnih, ki jih pod njenim vodstvom Župnijska karitas organizira dvakrat letno. 
Poleg humanitarnega dela je Anica med prvimi v molitveni skupini v župniji; in 
prav njej gre zasluga za skrbno nabiranje Milijonarjev dobrote revije Ognjišče.

Anica v svoji skromnosti in dobrosrčnosti ter v duhu krščanske ljubezni ve-
dno najde čas in energijo za pogovor ali nudenje materialne pomoči. Ponižna in 
verna žena je mlajšim prostovoljkam ogledalo in hkrati učiteljica.

Občina Straža je v aprilu ob praznovanju občinskega praznika Anici Tolar 
podelila priznanje Alojzija Pirca za dosežke na področju humanitarnega dela. 
Podelitev priznanja je zahvala in nagrada za delo, ki ga Tolarjeva opravlja. Anica 
je ob prejemu priznanja povedala, da brez podpore drugih prostovoljcev in žu-
pnika Jerneja Marenka tega dela ne bi zmogla.

Župan občine Straža Alojz Knafelj je v nagovoru dejal, da je v življenju po-
membno, da znamo prisluhniti sebi in sosedu ter zaznati stisko bližnjih. Poudaril 
je dobre medsebojne odnose in pozval h graditvi prijateljskih mostov med ljudmi.

Anica Žagar

ROMANJE ZA SODELAVCE ŽUPNIJE VAVTA VAS
Župnijsko občestvo sooblikujejo številni prosto-

voljci in sodelavci, še zlasti velja omeniti krasilce in 
čistilce naših cerkva. K notranji ubranosti in globlje-
mu doživljanju bogoslužja pomaga čist in primerno 
okrašen bogoslužni prostor, prav tako pa tudi zuna-
nja urejenost naših cerkva.

ŽPS je sklenil, da tudi letos pripravimo romanje za 
župnijske sodelavce. Odpravili se bomo na Veselo in 
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Žalostno goro in v Šentrupert. Povabljeni vsi, ki kakorkoli pomagate pri življenju 
in delu župnije. Romanje bo vodil velik poznavalec teh krajev, mag. Jože Kuk-
man. Prispevek za prevoz in večerjo znaša 10 evrov.

Na romanje se bomo odpravili v nedeljo, 16. junija, ob 13. uri iz Vavte vasi. Da 
bomo lahko kar najbolje pristopili k organizaciji romanja, vas prosimo, da se takoj 
prijavite g. župniku na tel. 041 650 620 ali g. Stanetu Zupančiču na tel. 031 639 272.

ORATORIJ 2013: BOG JE Z NAMI
Letošnji Oratorij bo v Župniji Vavta vas  

potekal od 15. do 21. julija
Oratorij je namenjen otrokom, ki že obiskujejo 

osnovno šolo. Prosimo, da otroke prijavite v žu-
pnišču najkasneje do 30. junija 2013.

Skupaj z izpolnjeno in podpisano prijavnico 
prinesite tudi prispevek 20 € za enega otroka. Za 
bratce in sestrice pa bo tudi popust. V ceno so 
vključeni pripomočki, vsakodnevni topel obrok 
in majica Oratorija. Delo vseh sodelavcev Orato-
rija je prostovoljno.

Če boste želeli, da otrok kakšen dan odide domov že pred zaključkom, ob 15. 
uri, nas tisti dan o tem obvestite.

Spoštovani starši, kadarkoli imate čas, nas lahko obiščete in se nam pridružite 
na Oratoriju. Dobrodošla je tudi vsaka vaša »sladka« podpora. Posebej bomo 
veseli kakšnega sponzorja, ki nam lahko pomaga pri zbiranju sredstev za kritje 
stroškov Oratorija.

Za dodatna pojasnila pokličite v župnišče na tel. 041 650 620 ali voditeljico 
Oratorija Nino Bukovac na tel. 041 585 854.

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA

KAM NAJ GREM, BOG? H KOMU?
Kam naj grem, Bog? H komu? Kdo mi bo dal več kot Ti? Karkoli pogledam … 

česarkoli se dotaknem … Vse je Tvoje! Ustvarjeno po Tvoji besedi … in s Tvojo 
besedo! Vse, kar ljubim … in čemur se upiram … Vse je Tvoje! Ustvarjeno po 
Tvoji besedi … in s Tvojo besedo! Vse, kar mislim …, kar čutim … Vse je Tvoje! 
Ustvarjeno po Tvoji besedi … in je Tvoja beseda! Veliko besed sem že slišal v svo-
jem življenju … še več verjetno izgovoril … Ko me je, otroka, mati dvigala k svo-
jim prsim … ko sem z mlekom pil še njeno ljubezen … sem se napil tudi njenih 
milih besed … A še bolj mile so Tvoje besede: »To je moje telo, ki se daje za vas.«
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Ko mi je, dečku, oče ponudil roko … Ko mi je po padcu pomagal na noge …, 
sem se nasitil njegovih nežnih besed. A še bolj nežne so Tvoje besede: »To je moje 
telo, ki se daje za vas.«

Ko me, moža, sprejema žena … ko me ljubi … ko me objema …, prekipevam 
od njenih ljubečih besed … A še bolj so ljubeče Tvoje besede: »To je moje telo, 
ki se daje za vas.«

Ko me, očeta, potrebujejo male dlani … male glave … mala srca …Ko dajem, 
kar moram … kar morem … kar imam … so moja usta polna modrih besed … a 
največja modrost je v Tvojih besedah: »To je moje telo, ki se daje za vas.«

Ko me, človeka, svet plaši … ko propadajo kraljestva in se tresejo gore … ko 
se nemir in kletev širita kot silen vihar …, se v mojo molitev prikrade strah … A 
večje od strahu so Tvoje besede: »To je moje telo, ki se daje za vas.«

Ko se, kot angel, vržem v plamene ljubezni … ko spoznavam … ko prerokujem … 
ko se potapljam v skrivnosti … ko verujem … najdem največjo ljubezen v Tvojih 
besedah: »To je moje telo, ki se daje za vas.«

Nikar me torej ne sprašuj, če bom šel … Kam naj grem, Bog? H komu?
Priznam: Storil sem, kar si mi rekel, naj ne storim. Sadež z drevesa spoznanja je 

bil sladek … a mi je zagrenil življenje!
Tvoje besede so trde … in ne more jih vsak poslušati …
Tvoje besede so trde … in ne zmore jih vsak doumeti …
Tvoje besede so trde … in ne upa jih vsak živeti …
Tvoje besede so trde … a so mile in nežne … ljubeče in modre …
Tvoje besede so trde … in so besede večnega življenja …
Kam naj torej grem, Bog? H komu?
Le zakaj? Besede večnega življenja imaš!

Vir: Gregor Čušin, revija Ognjišče; pripravil: mb

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

Odšli so …«
4. MAJA STA BILI KRšČENI:
 KARIN BRAČIČ, Drganja sela 17a. Karin se je 16. julija 2004 rodila oče-

tu Danielu in mami Suzani.
 NEŽA BRAČIČ, Drganja sela 17a. Neža se je 10. januarja 2009 rodila 

očetu Danielu in mami Suzani.

5. MAJA SO BILI KRšČENI:
 LARA IRT, Prapreče 2c. Lara se je 4. septembra 2012 rodila očetu Mar-

janu in mami Sanji.
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 ALEKSEJ MAJCEN, šentrupert 114, Župnija šentrupert. Aleksej se je 
22. oktobra 2012 rodil očetu Jožetu in mami Andreji.

 JAN LUKA ČUTURA, Pod vinogradi 40, Straža. Jan Luka se je 22. de-
cembra 2012 rodil očetu Luki in mami Ines.

Novokrščence naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.

SVETI ZAKON STA SKLENILA:
 ŽENIN: MATJAŽ BOBNAR iz župnije Vavta vas in
 NEVESTA: KLAVDIJA UREK iz župnije Stopiče.
SVETI ZAKON STA SKLENILA:
 ŽENIN: RAJKO BLAŽIČ iz župnije Šmarjeta in
 NEVESTA: LUCIJA BRDNIK iz župnije Vavta vas.

Zaupno prosimo Boga, naj blagoslovi novoporočence. Združil jih je v za-
kramentu svetega zakona, naj jih tudi dobrotno podpira s svojo pomočjo.

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + DARKA MALIJA, Ulica talcev 9, Straža:
  rodil se je 14. 7. 1956 v Šempetru-Otočec
  umrl je 27. 4. 2013
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + JOŽEFA RAVBARJA, Vavta vas 49:
  rodil se je 25. 3. 1949 v Novem mestu
  umrl je 18. 5. 2013

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

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Darka Krašovec; Potok, 2. in 3. skupina; skupina Pra-

preče in Mraševo; Straža, 3., 4. in 5. skupina; Livia Plut; Nose POT.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Marija Klobučar; Vovk, RV; Rajko Petan; Marija 

Šenica; Jožica Avsenik; Jožefa Kužnik.
DAR ZA CERKEV MARIJE, TOLAŽNICE NA DRGANJIH SELIH: Marija.
DAR ZA CERKEV SVETEGA TOMAŽA V STRAŽI: Renata Ravbar.

OBVESTILA
ROMANJE V MEDŽUGORJE

Letos bomo že desetič zapored v okviru župnije pripravili romanje h Kraljici miru 
v Medžugorje. Romanje bo v dneh od 23. do 25. avgusta. Program romanja bo v 
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okvirih dosedanjih romanj. Podrobnejša obvestila bodo ob-
javljena v prihodnjih izdajah Jakobovega pisma. Prenesite ob-
vestilo o romanju sorodnikom in znancem iz naše župnije in 
zunaj meja župnije Vavta vas. Prijavite se telefon 041 720 032 
(Miha).

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU
Prvi in tretji ponedeljek v mesecu se k molitvi zbere Mo-

litvena skupina Prenove v Duhu.

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
Otroci bodo veroučna spričevala prejeli v nedeljo, 9. junija, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v sredo, 12. junija, po sveti maši. Junijska seja bo zadnja v tem 

pastoralnem letu.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se sreča v ponedeljek, 24. junija, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v torek, 2. julija, po sveti maši.

KRSTI V NAšI ŽUPNIJI
V nedeljo, 30. junija, bo v naši župniji krstna nedelja. V juliju ne bo krstne sve-

čanosti med sveto mašo.

ŽEGNANJE PRI SVETEM TOMAŽU V GORNJI STRAŽI
V nedeljo, 7. julija, bomo praznovali žegnanje v Straži. Zdi se zelo pomembno 

udeležiti se praznovanja cerkve in nanj povabiti tudi sorodnike in prijatelje. Vse 
farane lepo vabimo k slovesni sveti maši ob 17. uri. Veseli bomo, če si boste vzeli 
nekaj časa tudi za klepet in druženje po maši.

šKOFIJSKO SREČANJE DRUŽIN
Škofijski odbor za družino vabi v nedeljo, 9. junija 2013, v Žužemberk na sre-

čanje zakoncev in družin novomeške škofije. Bogu se bomo zahvalili za pasto-
ralno in katehetsko leto in prosili Jezusovo mater Marijo, sv. Jožefa in slovenske 
blažene, še posebej blaženo s. Antonijo (Jožefo) Fabjan, ki je bila rojena v tej 
župniji, naj bodo slovenskim družinam še naprej priprošnjiki pri Bogu.

Program:
- od 15h – 16h zbiranje in priprava na sv. mašo
- ob 16h sv. maša, ki jo bo vodil g. škof Andrej Glavan
- po sv. maši v dvorani enourno srečanje zakoncev z g. škofom in predstavniki  

različnih zakonskih skupin
- otroci bodo med tem časom imeli poseben program in varstvo
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PON. – 3. 6. Karel, muč 18.00     MOLITEV ROŽNEGA VENCA
TOR. – 4. 6. Kvirin, muč 18.00     MOLITEV ROŽNEGA VENCA
SRE. – 5. 6. Bonifacij, šk 18.00     MOLITEV ROŽNEGA VENCA
ČET. – 6. 6. Norbert, red 19.00     za zdravje in Marijino priprošnjo

19.00     za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 7. 6. Robert, op 19.00     v spravo za bogokletje
SOB. – 8. 6. Medard, šk 16.30     za srečen zakon

18.00 S + Leja in Franc Lah, obl.
19.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 9. 6. 10. med letom
Primož, muč

  7.00    za ozdravljenje notranjih ran
10.00 + Valčka Petan

PON. – 10. 6. Bogumil, šk 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
TOR. – 11. 6. Barnaba, ap 19.00 + Dušan Dular, obl.
SRE. – 12. 6. Eksil, muč 19.00 + Bojan in Andrej Pirc

19.00 + Karolina Ivančič, obl.
ČET. – 13. 6. Anton Padova 19.00 + Jože in Marija Ucman, obl.
PET. – 14. 6. Valerij, muč 19.00 + Jože in Vida Druškovič, obl.
SOB. – 15. 6. Vid, muč 18.00 S + Karel in Marija Kren

19.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 16. 6. 11. med letom

Gvido, red
  7.00    Dušan in Janez Podržaj, obl.
10.00    družina Kostanjevec, obl.

PON. – 17. 6. Albert, duh 19.00 + Jožefa in Albin Novinec, obl.
TOR. – 18. 6. Gregor, šk 19.00 + Rok Dular, obl.
SRE. – 19. 6. Nazarij, šk 19.00 + Marija Barbič
ČET. – 20. 6. Silverij, pp 19.00 + Nose, Malenski
PET. – 21. 6. Alojzij, red 19.00 + starši in bratje Pavlin
SOB. – 22. 6. Janez, Tomaž 18.00 S MOLITEV ROŽNEGA VENCA

19.00 DS MOLITEV ROŽNEGA VENCA
NED. – 23. 6. 12. med letom

Jožef, red
  7.00 + Marija Dular, obl.
  7.00    za žive in umrle župljane
10.00 + Viktor Breznik in Gorazd Jakše, obl.

PON. – 24. 6. Janez Krstnik 19.00 + Viktor Breznik
TOR. – 25. 6. Dan državnosti   9.00 + Alojzij šenica, obl.
SRE. – 26. 6. Jožef Eskriva 19.00 + Tončka Vidmar
ČET. – 27. 6. Hema Krška 19.00 + Stanka Pečjak, obl.
PET. – 28. 6. Irenej, šk 19.00 + Marija Šuštar
SOB. – 29. 6. Peter in Pavel 18.00 S za žive in umrle župljane

19.00 + Albin Sajovec, obl.
NED. – 30. 6. 13. med letom

Prvi mučenci
  7.00 + Ana in Franc Tisovec, obl.
  8.30 DS + Čedomir Kitanovič in starši Zupančič, obl.
10.00 + Stanka Fifolt, obl.

SVETE MAšE
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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 8. junij:
skupina Hruševec

SOBOTA, 15. junij:
Sela, 2. skupina

SOBOTA, 22. junij:
Jurka vas, 1. skupina

SOBOTA, 29. junij:
Jurka vas, 2. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 9. junij:
Štefka Vidic
Marija Mihelič

NEDELJA, 16. junij:
Veronika Makovac
Eva Petruna

NEDELJA, 23. junij:
Marija Šenica
Tea Košmerl

NEDELJA, 30. junij:
Mojca Makovac
Miha Tavčar

 

VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT  
SKUPNOSTI CENACOLO
Fantje, ki živijo v skupnosti Cenacolo v Škocjanu na Do-
lenjskem, vabijo na dan odprtih vrat, in sicer v nedeljo, 16. 
junija 2013. Program dneva odprtih vrat je: 
15.00: sprejem gostov, ogled hiše in stojnic
16.00: predstavitev Skupnosti in dela v njej
16.30: sveta maša
17.30: pogostitev z domačimi dobrotami
18.00: predstava: »Gospod je moj pastir!« Ps 23
19.00: molitev pred Najsvetejšim

OBISK BOLNIH IN OSTARELIH NA DOMU
V četrtek, 6. 6., popoldne (Rumanja vas) in petek, 7. 

6., (ostali kraji) bo g. župnik obiskal bolne in ostarele na 
domu. Če še kdo želi obisk duhovnika na domu, naj spo-
roči v župnišče.


