
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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NEPOZNAVANJE SVETEGA PISMA  
POMENI NEPOZNAVANJE KRISTUSA

Posredovanje Božjega razodetja iz roda v rod se uresni-
čuje na dva načina: preko izročila Cerkve in preko Svetega 
pisma. Ta dva načina sta med seboj tesno povezana.

Cerkev ima Sveto pismo za najvišje pravilo vere. Sveto 
pismo torej ni le globoko versko besedilo, ampak verja-
memo tudi, da ga je navdihnil Bog sam. V njem ni nobene 
zmote, povezane z našim zveličanjem. To pomeni, da so v 
svetopisemskih besedilih lahko na primer nenatančnosti 
zgodovinskega ali zemljepisnega značaja, ki so posledice 
omejenosti človeškega avtorja, a resnica, ki nam jo je Bog 

želel razodeti zaradi našega zveličanja, je brez napak.
V Svetem pismu najdemo Božjo Besedo, izraženo s človeškim jezikom. Nova 

zaveza ni padla z neba, temveč je sad oznanjevanja prvih krščanskih skupnosti. 
Zato je Sveto pismo treba brati in razlagati znotraj izročila celotne Cerkve. To 
načelo pa nam ne preprečuje osebnega branja Svetega pisma. Pravzaprav smo 
povabljeni, da to delamo načrtno. Vendar pa je treba naše osebno razumevanje 
vedno primerjati s cerkvenim naukom. Ko beremo svetopisemske odlomke, ne 
smemo pozabiti, da njihovo središče predstavlja Jezus. Njegova smrt in njegovo 
vstajenje sta ključ razlaganja celotnega Svetega pisma.

Berimo torej Sveto pismo, osebno in skupaj s Cerkvijo. Odkrivajmo množico 
pomenov, ki jih vsebuje. Da bi nas spodbudil k temu branju, nas katekizem spo-

minja na znamenite besede sv. Hieronima: »Nepoznavanje Svetega 
pisma pomeni nepoznavanje Kristusa.«

p. Dariusz Kowalczyk,  
Katekizem katoliške Cerkve o Svetem pismu

leto XIII. - številka 4 - 28. 4. 2013
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MePZ SVETI JAKOB VAVTA VAS V ŠVICI
»Vse stvari po svoji šegi Bogu čast in hvalo pojo. Kako bi človek, venec vseh stvari 

na svetu, molčal, zakaj bi ne pel? Radi pojo Slovenci in Slovenke, Bog da znajo! Česar 
pa človek ne zna, tega se mora učiti; tudi šola veselega petja mora biti pri poštenih, 
dobrih ljudeh. Vesela pesem žalostno srce zvedri - mila pesem ohladi njegove rane. 
Lepa pesem je božji dar.« Tako je Slomškove besede povzel Jakob Aljaž, veljajo pa 
tudi za pevce MePZ sv. Jakob Vavta vas, ki jih druži veselje do petja. 

Svoje veselje smo pevci širili tudi med 
zdomci v Švici, ki smo jih obiskali prav na 
Slomškovo nedeljo, ki je za njih velik pra-
znik. Vsako leto tega dne v romarskem 
središču Einsiedeln poteka slovensko 
romanje oz. srečanje v Švici živečih Slo-
vencev. Na povabilo duhovnika Sloven-
ske misije v Švici g. Davida Taljata smo na 
letošnjem srečanju gostovali prav pevci iz 

Vavte vasi. Glavni namen gostovanja je bilo petje pri slovesni sveti maši ter iz-
vedba koncerta v sklopu popoldanske družabne prireditve. Seveda pa smo pot 
izkoristili tudi na drugačen način. 

Popotovanje, ki se nas ga je udeležilo 48 pevcev in pevk ter naših spremlje-
valcev, smo začeli v petek, 21. 9. 2012, ko smo v zgodnjih jutranjih urah zapustili 
Slovenijo. Prvi dan smo spoznali Tirolsko prestolnico Innsbruck in žepno državo 
Liechtenstein. Po postanku v Vaduzu, smo prečkali tretjo mejo in se nastanili v 
Švici. Drugi dan nas je spremljalo slabo vreme, ki pa ni pokvarilo vzdušja. Ogledali 
smo si otok Mainau – na Bodenskem jezeru. Sledil je obisk srednjeveškega bisera, 
mesteca Stein am Rhein, ter največje naravne znamenitosti, atraktivnih Renskih 
slapov. Drugi dan smo zaključili z ogledom Luzerna, enega najlepših mest v Švici. 

Tretji dan smo prišli do vrhunca našega potovanja. V Einsiedelnu smo se dopol-
dne pripravljali na koncert ter mašo v benediktinski opatiji. To je Marijina cerkev s 
500 let staro podobo črne Marije, ki je zaradi čudeža ob posvetitvi cerkve postala 
znan romarski kraj. To se je potrdilo tudi pri maši, ki je bila osrednja slovesnost na-
ših zdomcev. Prapori, narodne noše, veseli ljudje, željni slovenske besede in novic iz 
domovine. Sledilo je kosilo v njihovem narodnem domu, kjer se je 400 zdomcem 
romarjem iz Švice, Francije, Nemčije in Slovenije pridružil tudi naš zbor. Po kosilu 
smo se predstavili še s koncertom posvetnih pesmi in poželi gromke aplavze. Scena 
na odru je predstavljala tipičen slovenski vinograd ob trgatvi: sladko grozdje in klo-
potec. Lepo je bilo videti, kako zdomcem Slovenija pomeni nekaj vrednega, poseb-
nega, kako jim je domača beseda dragocena in kako jo negujejo. Lepo je bilo zapeti 
z njimi. Prisrčna darila našega gostitelja, g. župnika Davida Taljata, in njegova preda-
nost delu, ki ga opravlja med zdomci, so ogrela tudi naša srca. Polni vtisov, ganjeni, 
zadovoljni z doživetim in videnim, smo se odpravili preko severne Italije domov. 
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Vsi udeleženci tega gostovanja se najlepše zahvaljujemo vsem, ki so nam ka-
korkoli pomagali realizirati nastop pri rojakih v Švici. Posebna zahvala pa gre 
župniji Vavta vas, g. župniku Jerneju Marenku, Občini Straža, g. županu Alojzu 
Knaflju, Kulturnemu umetniškemu društvu Straža, g. Borutu Kulovcu, Slovenski 
misiji v Švici, g. župniku Davidu Taljatu in Lekarni Straža.

Zvonka Struna; foto: Franci Saje

KOTIČEK ZA VEROUKARJE

Veroučenci 4. razreda so razmišljali o družini. Odgovorili so na 
vprašanje: »KAJ MI POMENI DRUŽINA?«

 Matevž – V družini se imamo vsi radi in si pomagamo. Smo vsi prijazni 
in se zabavamo, zato sem vesel, da me je Bog ustvaril.

 Tjaša – Če potrebujem pomoč, mi družina v stiski pomaga. Me spravi 
v dobro voljo in me potolaži, če sem žalostna. Pove mi, kaj je zame dobro in kaj 
slabo. V družini se počutim varno in mi veliko pomeni.

 Jaša – V družini imam topel in varen dom. Z njo lahko delim svoje ve-
selje, žalost in sanje. Omogoča mi razvoj sposobnosti. Skupaj preživljamo prosti 
čas in se zahvaljujemo za vse, kar prejemamo, ter skupaj molimo. Družina je 
moje okno v svet.

 Matic in Jan – Družina mi pomeni topel dom in v družini je vedno pri-
sotna ljubezen. Družina poskrbi za vse, kar potrebujem. Naredi me srečnega in 
me tolaži, če sem žalosten.

 Kiara – Srečo imam, da živim v veliki družini. Ker nas je veliko, se lahko 
vedno s kom zabavam. Družina mi pomeni varen in topel dom. Če potrebujem 
pomoč, mi vedno nekdo pomaga, me posluša in tolaži, kadar sem žalostna. Ima-
mo se zelo radi.

 Gregor – Družina me uči in spremlja ter zame skrbi. Daje mi topel dom 
in zavetje. Imamo se lepo, zato se dobro počutim. Družina mi pomeni neskonč-
no veselje in lepo prihodnost – pomeni mi čisto vse.

 Jana – Mi smo šestčlanska dru-
žina. Smo srečni in se imamo radi 
med seboj. Vesela sem, kadar smo 
skupaj; se igramo, ali gremo na izlet. 
Družina mi pomeni veselje, zaupa-
nje, varnost in kraj, kjer se dobro 
počutim.

 Brina: – Hvaležna sem staršem 
za življenje in podporo. V družini se 
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imamo iskreno radi med seboj in si zaupamo. Želim si, da bi bili vsi skupaj zdravi 
in srečni. Dostikrat se spominjam otrok, ki nimajo družine. Zelo sem srečna. 
Zavedam se, kakšno srečo imam.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

YOUCAT – katekizem za mlade o birmi in nebeški materi Mariji
Kaj je birma?

Birma je zakrament, ki dopolni krst 
in v katerem smo obdarovani z darom 
Svetega Duha. Kdor se svobodno od-
loči za življenje Božjega otroka in pod 
znamenjem polaganja rok ter mazi-
ljenja s krizmo prosi za Božjega Duha, 
prejme moč, da v besedi in dejanju pri-
čuje za Božjo oblast in ljubezen. Zdaj 
je polnopraven član katoliške Cerkve. 
(KKC 1258–1314)

Ko trener pošlje nogometaša na igrišče, mu položi roko na ramo in mu da 
zadnja navodila. Tako lahko razumemo tudi birmo. Na nas birmovalec položi 
roko. Stopimo na igrišče življenja. Po Svetem Duhu vem, kaj moram storiti. Ču-
tim njegovo pomoč.

Kako je Marija tudi naša mati?
Marija je naša mati, ker nam jo je Kristus, Gospod, dal za mater. (KKC 963–966, 973)
»Žena, glej, tvoj sin (…) Glej, tvoja mati!« (Jn 19,26-27)

Te besede, ki jih je Jezus s križa povedal Janezu, je Cerkev vedno 
razumela kot zaupanje celotne Cerkve Mariji. Tako je Marija tudi naša 
mati. Smemo jo klicati in jo prositi za priprošnjo pri Bogu.

JESEN ŽIVLJENJA
Ob prvem srečanju s človekom imamo pogosto mešane občutke. Strokovnja-

ki, ki proučujejo srečanja z neznanci, ugotavljajo, da je vtis ob prvem srečanju z 
neznancem lahko napačen. Priznati moramo, da videz pogosto vara.

Človekov obraz lahko veliko razodene, ne moremo pa sklepati o tem, kakšen 
je človek. Čustva, ki izražajo odnos do zunanjega sveta – žalost, veselje, strah – 
se na različne načine zarišejo na našem obrazu. Vendar se na človekov videz ne 
moremo vselej zanesti. Ne ocenjuj človeka po zunanjem videzu. Razumljivo je, 
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da so nam nekateri obrazi všeč, drugi 
pa manj. Razveselimo se, če za simpa-
tičnim obrazom odkrijemo dobrega 
človeka. Ni iz trte zvita misel: »Dober 
človek sčasoma oblikuje simpatičen vi-
dez obraza.«

Tudi pogled je slika duše. Če se s 
kom pogovarjaš, ga glej v oči. Neprije-
tno je, če sogovornik v pogovoru zre v 
tla. V takih trenutkih razmišljamo: »Ta 
pa ima nekaj za bregom.« Mnogokrat se za ljubeznivim obrazom skriva ljubo-
sumnost, preračunljivost, sovraštvo in podobno. Če vidimo, da človek spremeni 
barvo na obrazu, pomeni, da govori nekaj, misli pa drugo. Obrazi ne glede na 
starost pogosto kažejo zdravje osebe, bolezen žalost in strah.

Obraz sogovornika veliko sporoča. A kakšen je človek in kaj v resnici misli, 
ni lahko ugotoviti. Zato je prvi vtis videza lahko silno varljiv. Razmislimo o tem.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
5. MAJ – 6. VELIKONOČNA NEDELJA: Tolažnik Sveti Duh pa, ki ga bo Oče 

poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. 
Mir vam zapustim, svoj mir vam dam; a ne, kakor ga daje svet, vam ga dam jaz. 
Vaše srce naj se ne vznemirja in se ne plaši. (Jn 14,26–27)

12. MAJ – 7. VELIKONOČNA NEDELJA: A ne prosim samo zanje, ampak tudi 
za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bodo vsi êno, kakor ti, Oče, 
v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama êno, da bo svet veroval, da si me 
poslal ti. (Jn 17,20–21)

19. MAJ – BINKOŠTI: Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče 
poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govo-
ril: »Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim 
jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21–23)

26. MAJ – NEDELJA SVETE TROJICE: On bo poveličal mene, ker bo jemal iz 
mojega in oznanjal vam. Vse kar ima Oče, je moje; zato sem rekel, da bo jemal iz 
mojega in oznanjal vam. (Jn 16,14–15)

2. JUNIJ – 9. NEDELJA MED LETOM: Jezus je šel z njimi. Ko pa že ni bil več da-
leč od hiše, je stotnik poslal k njemu prijatelje in mu sporočil: »Gospod, ne trudi 
se; zakaj nisem vreden, da prideš pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za 
vrednega, da bi šel k tebi, ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen. 
»Ko je Jezus to slišal, se je začudil in se je obrnil ter množici, ki ga je spremljala, 
rekel: »Resnično, povem vam, še v Izraelu nisem našel tolike vere.« (Lk 7,6–7.9)
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
PROTEST POD KRIŽEM

»Zagotovo naj torej ve vsa Izraelova hiša: Tega Jezusa,
ki ste ga vi križali, Je Bog naredil za Gospoda in Mesija.« (Apd 2,36)

Gospod, tu pod tvojim križem,
Te ne morem slaviti in častiti,
pa tudi tvojega križa ne sprejemam,
ker si ga Ti že sprejel zame:
v spopadu brezupa in zmage na njem
je bila tvoja zmaga – Zmaga za vse.
Zato protestiram pod Tvojim križem:
Ti nisi izbral smrti,
ampak se veseliš življenja in ljubezni,
Ti si že premagal smrt,
mi pa te puščamo na križu
s čuvarji nasilja in smrti pod njim.

Protestiram zaradi trpljenja ljudi,
zaradi brezposelnih, izrinjenih in osamljenih,
zaradi samskih mater in propadlih očetov,
zaradi vseh splavljenih in zlorabljenih,
zaradi vseh, ki trdijo,
da Te ljubijo, pa ne ljubijo ljudi,
zaradi vseh, ki ljubijo ljudi, a Tebe ne marajo …
Protestiram, ker darujejo druga telesa,
čeprav zadostuje Tvoje darovano telo,
darujejo telesa otrok, žensk, delavcev
in prelivajo kri po cestah in bojiščih,
v izgnanstvu, po beznicah in smetiščih.
Res je: sveta nismo preustvarili v čudežno deželo,
kjer se ne bi več poročali s smrtjo,
kjer z dvomom ne bi drobili upanja,
kjer bi bila krepost nagrajena s srečo,
kjer ne bi več jokali zaradi bolečine in strahu,
ampak bi točili le še solze lepote in veselja.
Pa vendar si že vse odrešil
z ljubeznijo, ki je verjela v čudeže
in ustvarila življenje za vsakogar za vselej!

Zato protestiram proti vsem,
ki Ljubezen vedno znova križajo
in Življenje kar naprej tlačijo v grob,
čeprav je že vzcvetelo na vrtu.
   Vir: p. Pavle Jakop, Naša družina
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»Sv. krst so prejeli … 
Sv. zakon sta sklenila … 

Odšli so …«
6. APRILA JE BIL KRŠČEN:
 GAŠPER GORŠE, Drganja sela 47. Gašper se je 5. septembra 2012 rodil 

očetu Alešu in mami Martini.

7. APRILA SO BILI KRŠČENI:
 JAKOV SIVONJIĆ, Na žago 51, Straža. Jakov se je 12. januarja 2013 ro-

dil očetu Srečku in mami Vesni.
 BINE RUDOLF, Gradiška ulica 8, Straža. Bine se je 7. maja 2012 rodil 

očetu Marku in mami Kristini.
 OŽBEJ STANIŠA, Pod vinogradi 5, Straža. Ožbej se je 25. septembra 

2012 rodil očetu Dragu in mami Lei.

Novokrščence naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + ANTONIJO VIDMAR, Dolnje Mraševo 2
  rodila se je 7. 4. 1929 v Velikem Podljubnu
  umrla je 15. 4. 2013

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

MISEL ZA LEPŠI DAN
Prava ljubezen je vesela, mladostna, čista; njen nasmeh je odkrit in jasnega 

pogleda ... Prava ljubezen je darežljiva, ima velike načrte, okoli sebe želi videti 
veliko sreče, obogatiti more življenje. (Jean Guitton)

Medtem ko mnoge sekte pravijo, da je človek, ki je doživel spreobrnjenje, že 
rešen, pa katoličani verujemo, da je spreobrnjenje vedno v nevarnosti, da je to le 
začasno. (Leopold Ungar)

Človek je v vsem in povsod družbeno bitje, tudi v ljubezni in tudi v zakonu. 
Sam je lahko le čudak ali samorastnik. (Vital Vider)

Trpljenje je znamenje, da nas Bog jemlje resno, da nas pridružuje poti svojega 
Sina. Poskusimo brez godrnjanja nositi tisti kos lesa križa, ki ga morda kot take-
ga, sploh ne spoznamo. (Hans Urs von Balthasar)
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Lagati se ne pravi samo govoriti neresnico. Pomeni tudi in predvsem govoriti 
več, kakor je res, in glede človekovega srca reči več, kakor človek čuti. (mati Terezija)

Če bi bilo srce spovednik – dolga in strašna bi bila spoved. (Ivan Cankar)

ZA DOBRO VOLJO
KVALIFIKACIJA – Peter se je priselil v župnijo, in ker je župnik ravno ostal 

brez mežnarja, se poteguje za to službo. Župnik ga na informativnem razgovoru 
povpraša: »Ste poročeni?« – »Ne, nisem, gospod župnik,« pravi Peter, »ampak 
sem vseeno veliko hudega prestal v svojem življenju.«

POČASNOST – Frizer med striženjem skuša klepetati s stranko: »Vaši lasje 
pa počasi že pričenjajo siveti.« – Stranka zabrunda: »Saj ni čudno, ko pa tako 
počasi strižete!«

OPOMIN – »Sita sem že vseh teh vaših opominov,« pravi gospa Korenova 
trgovcu. »Tukaj imate zadnji obrok za tisti otroški voziček!« – »In kako je kaj 
z malim?« ob tem prijazno povpraša trgovec, ko pospravlja denar. – »Hvala v 
redu. Prihodnji teden se poroči.«

NA URGENCI – Jureta pripeljejo na urgenco okrvavljenega in z obvezano glavo. 
Med sprejemom sestra zapisuje osnovne podatke, med drugim vpraša: »Ste poro-
čeni?« – »Ne, ne,« odvrne, »zbil me je avto.«

TRIKRATNI VLOM – »Obtoženi, zakaj ste v trgovino z damskimi oblačili vlomili 
trikrat?« – »Zato, ker je moja žena hotela imeti novo obleko, pa sem jo moral po 
njeni stari navadi potem še dvakrat zamenjati!«

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: skupina Hruševec-Sela; skupina Prapreče in Mraševo; 

Potok 2., 3. skupina; Rumanja vas 1., 2., 3., 4. in 5. skupina; Straža 1. in 2. skupina; 
Turk, STR; Marija Bukovec, Bobnar-Urek.

DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Marija Lavrič; Ana Komljanec; Marjan Seničar; 
Valčka Poreber; Jože Novak; Danijela Kren; Marija Urbančič; Franc Molek; Vesna 
Novinec; Jože Škrjanec; Zlata Rebselj; Anton Zupan; Lidija Mihič; Marija Lipovec; 
Martina in Anton Zupančič; Jasna Šiška; Marjeta Petkovič; Miroslava Tomšič; Moj-
ca Tavčar; Andreja Erjavec; Gorazd Kovač; Maja Medic; Janez Miklavčič; Dejan 
Kastelec; Martin Gerbajs; Tatjana Bukovec; Franc Avbar; Feliks Glivar; Fani Ribič; 
Nevenka Osolnik; Puhar-Bukovec; Kmet; Lenka Mervar; Mateja Kavšček; Nada Jer-
man; Anica Tisovec; Stanislava Avsenik; Matija Golob; Zalka in Stanko Kavšček; 
Ivana Paravel; Katica Hočevar; Vika Kren; KM; Kregar; Kolenc, RV48; Anica Golob, 
PRA 19; Draga Kren, POT; Vovk, RV; Gačnikova, STR; Marija Turk; Martina Pečjak; 
Bele; Jožica Kopina; Joža Kavšček; Marija Menart, POT; Marija Gašperšič, HRU.
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DAR ZA OBNOVO CERKVE SV. TOMAŽA V STRAŽI: Kregar.
DAR ZA KARITAS: Vovk, RV.

OB SMRTI JOŽETA MEDETA, SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVA-
LI za dve sveti maši vaščani Jurke vasi.

OB SMRTI ANTONIJE VIDMAR SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI 
za svete maše: družina Petan z Gornjega Mraševega za 3 svete maše; družini Mirtič in 
Kopina z Dolnjega Mraševega za 2 sveti maši; družina Gazvoda iz Malega Podljubna; 
družina Turk iz Podgrada; družina Jerman s Potoka; sestrična Milka s Podbočja; sestrič-
na Elka z Malega Podljubna; družina Pirc iz Birčne vasi; družina Klobučar iz Uršnih sel.

OBVESTILA
ŠMARNICE

Šmarnice so tukaj. Vsak dan se bomo zbrali in skupaj premišljevali ob zgodbi, 
ki nam bo pomagala, da postanemo bolj živi kristjani. Poskušaj svoj urnik pri-
lagoditi tako, da se nam zagotovo pridružiš. Če kak dan tega res ne zmoreš, 
vsaj doma ne pozabi na nebeško mater. Vzemi si vsaj kak trenutek časa in se ji 
posveti z molitvijo ali s pesmijo njej na čast. Zagotovo ti bo to z obiljem blago-
slova tudi povrnila.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se sreča v ponedeljek, 29. aprila.

SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH
Prvo srečanje bo v nedeljo, 5. maja, ob 17. uri. Zbrali se bomo v cerkvi in slo-

vesno obhajali šmarnice. Ostareli in bolni, ki nimate prevoza, da bi se udeležili 
srečanja, to sporočite v župnišče ali enemu od članov Župnijske Karitas. Med 
sveto mašo bodo tisti bolni in ostareli, ki bodo želeli, prejeli zakrament bolni-
škega maziljenja.

FLORJANOVA MAŠA S PROŠNJO ZA VARSTVO IN BLAGOSLOV 
GASILCEV

V nedeljo, 5. maja, ob 10-ih bo v cerkvi sv. Jakoba Starejšega v Vavti vasi da-
rovana maša ob godu zavetnika gasilcev, sv. Florjana. Maše se bodo v paradnih 
uniformah udeležili člani Gasilske zveze Novo mesto.

SHOD PRI MARIJI, TOLAŽNICI ŽALOSTNIH NA DRGANJIH SELIH
V nedeljo, 12. maja, bo shod pri Mariji, tolažnici žalostnih na Drganjih selih. 

Sveto mašo ob 17-ih bo vodil jezuit, p. Lojze Markelj. K Mariji se radi zatekamo, 
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saj je naša Mati in priprošnjica pri svojem sinu Jezusu. Povabljeni, prosili bomo 
njene pomoči v stiski.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v sredo, 15. maja, po sveti maši.

PRVO SVETO OBHAJILO
Slovesnost prvega svetega obhajila bomo obhajali v nedeljo, 26. maja. Moli-

mo za prvoobhajance, da bi še bolj vzljubili Jezusa. S šmarnično pobožnostjo se 
bodo prvoobhajanci pripravljali na prejem sv. obhajila. K pripravi ste skupaj 
s prvoobhajanci povabljeni tudi starši in ostali člani družine.
V cerkvi bodo na dan slovesnosti klopi rezervirane za slavljence in 
njihove najožje družinske člane.

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
Otroci bodo veroučna spričevala prejeli predvidoma drugo nedeljo v juniju, 

9. junija, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v torek, 28. maja, po sveti maši.

SVETE MAŠE
PON. – 29. 4. Katarina Sienska 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
TOR. – 30. 4. Pij, pp 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
SRE. – 1. 5. JOŽEF DELAVEC 19.00 + Stanka Pečjak
ČET. – 2. 5. Atanazij, cuč 19.00    za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 3. 5. Filip in Jakob, ap 19.00    v spravo za bogokletje

19.30 priprava staršev na krst njihovega otroka
SOB. – 4. 5. Florijan, muč 18.00 S za blagoslov polja in dela Straža

19.00 DS za blagoslov polja in dela Drganja sela, Ljuben

NED. – 5. 5. 6. VELIKONOČNA
Angel, muč

  7.00    za žive in umrle župljane
  7.00    za blagoslov polja in dela Mraševo
10.00    za blagoslov polja in dela Vavta vas
10.00    za žive in pokojne gasilce
17.00    za zdravje

PON. – 6. 5. Dominik Savio 19.00 + Valčka Petan
19.00    za blagoslov polja in dela Potok

TOR. – 7. 5. Gizela, op 19.00 + Stanka in Jože Pečjak
19.00    za blagoslov polja in dela Sela

SRE. – 8. 5. Bonifacij, pp 19.00    za blagoslov polja in dela Prapreče
19.00    za blagoslov polja in dela Jurka vas
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ČET. – 9. 5. VNEBOHOD 19.00    za blagoslov polja in dela Hruševec
19.00    za blagoslov polja in dela Rumanja vas

PET. – 10. 5. Job, sp. mož 19.00 + Drago in Valčka Jordan, JV, obl.
SOB. – 11. 5. Zvezdana, muč 18.00 S za žive in umrle župljane
NED. – 12. 5. 7. VELIKONOČNA

Leopold, red,
  7.00 + Marija Barbič
10.00 + Franc Kren, RV, obl.
17.00 DS za Marijino varstvo in pomoč v stiski
17.00 DS družina Kramaršič in Gerbajs

PON. – 13. 5. Fatimska Marija 19.00 + Stanka in starši Fifolt
TOR. – 14. 5. Bonifacij, muč 19.00 + Cvetko Golob, st. in ml., god
SRE. – 15. 5. Zofija, muč   7.00 + Kristina Vidmar
ČET. – 16. 5. Janez Nepomuk 19.00 + Martin Pavlin, obl.

19.00 + Tončka Vidmar, 30. dan
PET. – 17. 5. Jošt, sp 19.00 + Marija Šuštar
SOB. – 18. 5. Janez, pp-muč 16.00    za srečen zakon

18.00 S + Šenica in Pečjak
19.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 19. 5. BINKOŠTI
Urban, pp

  7.00 + Milena Krašovec
10.00 + Tine Zupančič in družina Piletič

PON. – 20. 5. MARIJA, MATI C. 19.00 + Milan Kavšček, obl.
TOR. – 21. 5. Krištof, duh, muč 19.00 + Jelka Gobec in Ajdič
SRE. – 22. 5. Marjeta, red 19.00 + Cveto in Anica Rebolj, obl.
ČET. – 23. 5. Renata, sp 19.00 + družina Zupančič, obl.
PET. – 24. 5. Marija Pomočnica 19.00 + Franc Avbar, obl.
SOB. – 25. 5. Urban, pp 16.30    za srečen zakon

18.00 S    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
19.00 DS + Franc Stopar, obl.

NED. – 26. 5. SVETA TROJICA
Filip Neri, duh

  7.00 + starši Jože in Julijana Zupančič
  7.00    za žive in umrle župljane
10.00 + Anton Murn, obl.

PON. – 27. 5. Alojzij Grozde, muč 19.00 + Janez in Milka Irt, obl.
TOR. – 28. 5. Julijan, muč 19.00 + Branko Bukovec
SRE. – 29. 5. Maksim, šk 19.00 + Stane Kavšček, obl.
ČET. – 30. 5. TELOVO 19.00 + Stanislav in Marjan Nose, obl.
PET. – 31. 5. Obiskanje DM 19.00 + Jože Kočman, obl.
SOB. – 1. 6. Justin, šk 18.00 S    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

19.00 DS    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
NED. – 2. 6. 9. MED LETOM

Marcelin, muč
  7.00 v zahvalo in za + s. Liliozi Zafran
10.00 + Milan Petan, DM, 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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ORATORIJ 2013 VABI
Zgodba Oratorija 2013 – Bog je z nami – svoje osre-

dnje sporočilo zajema iz knjige Zgodbe iz Narnije: Potova-
nje Jutranje zarje.

Junakov zgodbe je več, izstopa pa deček Evstahij s svojo 
zgodbo spreobrnjenja. Med nas bodo prinesli različne ži-
vljenjske zgodbe in težave, s katerimi posadka Jutranje zarje 
prihaja pred leva Aslana, velikega kralja in stvarnika dežele 
Narnije, v kateri se njihove prigode dogajajo. Aslan vsake-
ga izmed njih rešuje in nagovarja osebno, vsem pa vseskozi 
daje spoznanje o svoji ljubeči bližini in vsenavzočnosti, opo-
gumlja in govori: »Bodite pogumni! Jaz sem! Ne bojte se!«

Aslan je lik, ki v Zgodbah iz Narnije simbolizira Jezusa 
in on je tisti, h kateremu pluje posadka Jutranje zarje v 
naši zgodbi. Ladja, na kateri plujejo, simbolizira cerkveno 
občestvo, ki se skupaj izogiba čerem in premaguje viharje 
na morju v zaupanju in veri.

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 4. maj:
Straža, 4. skupina

SOBOTA, 11. maj:
Straža, 5. skupina

SOBOTA, 18. maj:
Straža, 6. skupina

SOBOTA, 25. maj:
skupina Hruševec

SOBOTA, 1. junij:
Sela, 1. skupina

BRALCI BERIL:

NEDELJA, 5. maj:
gasilci
NEDELJA, 12. maj:
Tjaša Tavčar
Janez Dular
NEDELJA, 19. maj:
Tea Tavčar
Matevž Barbič
NEDELJA, 26. maj:
starši prvoobhajancev
NEDELJA, 2. junij:
Simona Tavčar
Zdenka Petruna

 


