
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. 

Vavta vas_oznanila glava 2012 v2.indd   2 10.1.2012   2:38:11

Vavta vas
JakobovoJakobovoJakobovoJakobovoJakobovo

pismo
 

150 let župnije150 let župnije150 let župnije150 let župnije150 let župnije150 let župnije

Glasilo župnije

Vavta vas_oznanila glava 2012 v2.indd   1 10.1.2012   2:38:08

Naj vas praznik Jezusovega vstajenja
napolni z veseljem, upanjem in smislom.

Jezus je za nas hodil po poti križa.
Vabi nas, da po poteh življenja stopamo skupaj z Njim.

Življenje ni vedno lahko,
a je zaradi Kristusovega vstajenja odrešeno.

Dovolimo mu, da odreši vse naše poti.

ŽELIMO VAM VESELO VELIKO NOČ!

župnik Jernej Marenk s sodelavci

leto XIII. - številka 3 - 31. 3. 2013
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Kardinal Jorge Mario Bergoglio
novi papež Frančišek

Papež Frančišek je prvi papež jezuit in prvi 
papež, ki prihaja iz Latinske Amerike. Ime Fran-
čišek postavlja v ospredje njegovo istovetenje 
s preprostimi ljudmi in njegovo zavzetost za 
prenovo Cerkve. Ime Frančišek kaže na velikega 
pričevalca evangelija. Od trenutka, ko se je po-
javil pred ljudmi, je dal vidno pričevanje o svoji 
preprostosti, ponižnosti, pastoralni izkušnji in 
globoki duhovnosti.

Jorge Mario Bergoglio je bil drugačen že kot 
škof in kardinal. V Buenos Airesu, kjer je odraščal in prebil večino življenja, se 
je premikal z javnim prevozom ali peš, živel je v majhnem stanovanju in ne v 
nadškofijski rezidenci, pogosto si je kuhal sam. Obiskoval je barakarska naselja 
revežev, se zavzemal za odpravo revščine in nasprotoval bahavi cerkvi. Pogosto 
je govoril, da mora Cerkev pokazati obraz Božjega usmiljenja.

Rodil se je v Buenos Airesu v družini, ki je bila po rodu iz Piemonta, v Argenti-
no pa se je preselila leta 1929. Jorge je bil četrti od petih otrok, oče, računovodja 
na železnici, se je odločil, da se bo družina povsem ukoreninila v Argentini in 
z otroki ni govoril italijansko. Z Jorgejem se je v italijanščini pogovarjala babi-
ca Rosa in tako se je naučil italijanskega jezika, ki ga, kot smo lahko razbrali iz 
njegovega prvega nagovora vernikom, govori dobro. Od tujih jezikov govori še 
nemško, tega jezika se je naučil na doktorskem študiju v Nemčiji.

Z očetom je hodil na košarkarske tekme, z materjo je poslušal opere in opero 
ima še vedno zelo rad, bolj od košarke pa ga kot vsakega Južnoameričana zani-
ma nogomet in je navijač moštva San Lorenzo. Skupaj z brati se je hitro naučil 
kuhati, kajti mama je bila paralizirana po rojstvu petega otroka. Otroci so kuhali 
po njenih navodilih.

Vpisal se je na srednjo kemijsko šolo in obenem tudi delal, ker je oče želel, da 
se nauči pridnosti. Ko je pri 21 letih vstopil v jezuitski noviciat, je oče to dobro 
sprejel, mama pa precej težje zaradi bojazni, da ga ne bo več videvala. Diplomiral 
je iz filozofije in teologije. V duhovnika je bil posvečen pri 32 letih. Leta 1992 je 
postal škof, 1998 nadškof, 2001 pa ga je Janez Pavel II. imenoval za kardinala.

Kot nadškof Buenos Airesa je odprl posebno telefonsko linijo samo za svoje 
duhovnike, da so ga lahko klicali v vsakem trenutku. Zavzemal se je za Cerkev, 
ki bo blizu ljudem in njihovemu trpljenju. »Najslabše za Cerkev so njena posve-
tnost in člani, ki imajo pred očmi le lastno kariero.« Razvijal je dialog z drugimi 
verstvi, še posebej z Židi in evangeličani, pa tudi z ateisti in agnostiki. Prizadeval 
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si je za to, da bi duhovniki prevzeli skrb za prosti-
tutke na ulicah Buenos Airesa. Javno je napadal 
uzakonitev istospolnih porok, vendar je govoril o 
spoštovanju vseh, tudi homoseksualcev. Kot pro-
fesor je zahteval od študentov, da berejo Jorgeja 
Luisa Borgesa, ki ga sam obožuje, poleg njega pa 
ima rad tudi Dostojevskega, Danteja, Manzonija, 
Shakespearja ...

Je velik zagovornik družbene pravičnosti. Pra-
vi, da tako, kot se je komunizem izgubil v svojih 
nasprotjih, se bo zrušil tudi liberalizem: »Ne sme-
mo se strinjati s pasivnim sprejemanjem tiranije 
gospodarstva.«

Izbira njegovega imena asociira na skromnega 
Frančiška Asiškega in sporoča, da se bo še naprej 

posvečal revnim. Tudi kot papež bo ohranil skromnost. Po izvolitvi se v hotel 
svete Marte, kjer so stanovali kardinali, ni odpeljal v limuzini, ki ga je čakala, am-
pak skupaj z drugimi kardinali v mini avtobusu. Vztrajal je tudi, da sam poravna 
hotelski račun. Ko mu je monsignor Guido Marini predlagal, naj si okrog vratu 
obesi zlati križ, preden bo stopil pred vernike, mu je Frančišek odgovoril: »Dajte 
si ga sami okrog vratu, jaz bom obdržal tega železnega, ki sem ga dobil, ko sem 
postal škof.« Nosil je preprosto oblačilo, v katerem se je pokazal v loži bazilike, 
brez slovitega papeškega ogrinjala. Zavrnil je tudi varnostnike z besedami, da ni 
nemočen.

Še nekaj nenavadnega se je zgodilo pri njegovem prvem srečanju z javno-
stjo. Ni razširil rok, kar je pogosto gesta vladarjev, ampak se je ljudem priklonil. 
Posebnost je tudi to, da je prosil za molitev s strani vernikov, preden je podelil 
blagoslov, kar je zelo pomenljivo dejanje.

Dan po izvolitvi je obiskal baziliko Marije Velike. Papež Frančišek je na oltar 
Marijine kapele je položil majhen šopek rož. Nekaj časa je v tišini molil najprej 
kleče, nato še sede.

Papež Frančišek bo Cerkev očistil madežev, ki včasih zatemnijo sijaj njenega 
obličja. Papež Frančišek bo ljudem dal občutiti svojo bližino in bo Cerkev tako 
dom vseh in se bodo lahko vsi počutili razumljene in ljubljene v skupnosti Cer-
kve.

Papež je s svojo prvo pridigo, ko je maševal za Cerkev, dal vtis jasnosti, pre-
prostosti in tudi odločnosti svojega sporočila. Kardinalov ni naslovil z 'gospodje 
kardinali', ampak jih je imenoval 'bratje kardinali'. Izpostavil je Svetega Duha, ki 
je harmonija in tudi tisti, ki s svojimi darovi v Cerkvi ustvarja raznolikost. Spre-
govoril je o starosti, med drugim o modrosti kot daru starosti, ki jo je treba po-
sredovati mladim.
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VELIKI TEDEN V NAŠI ŽUPNIJI

VELIKI ČETRTEK
Obredi velikega četrtka, obhajanje Jezusove zadnje večerje, bodo ob 19. uri.
Prvoobhajanci bodo »častni gostje« Jezusove zadnje večerje. Po obredih bo 

čaščenje Najsvetejšega.

VELIKI PETEK
Na veliki petek bomo ob 15. uri molili križev pot. Ob 19. uri vabljeni k obre-

dom velikega petka. Po obredih prenesemo Sveto Rešnje Telo v Božji grob.
Sledi molitev. Ta dan je strogi post.
DAROVI, ki se pri obredih zberejo ta dan, so namenjeni vzdrževanju cerkva 

v Sveti deželi, Jezusovi domovini.
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VELIKA SOBOTA
Na veliko soboto bomo ob 6.30 v Vavti 

vasi blagoslovili vodo in ogenj.
Raznos ognja po hišah ne organizira žu-

pnik, ampak se po vaseh ali soseskah sami 
dogovorite, kdo bo blagoslovljen ogenj pri-
nesel na vaš dom.

Otroci ste ob 10. uri vabljeni k molitvi pred Božji 
grob.

Glavno praznovanje tega dne je nočno opravi-
lo: velikonočna vigilija ob 19. uri. S seboj prinesite 

sveče, ki jih bomo prižgali ob velikonočni sveči. Po končanih obredih jih bomo 
odnesli na grobove naših dragih rajnih, ki v polnosti živijo velikonočno veselje.

VELIKONOČNA NEDELJA
Pri jutranji sveti maši ob 6.30 bo procesija skozi Vavto vas. Slovesno praznova-

nje Jezusovega vstajenja bomo praznovali tudi pri sveti maši ob 10-ih.

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Poglej tega gospoda na sliki! Kam 

polaga svoje prste? Misliš, da je 
zdravnik?

Ne, to je Tomaž – Jezusov prija-
telj. Zelo težko je verjel, da je Jezus 
res vstal od mrtvih. Zato mu je Jezus, 
ko se je po svojem vstajenju prikazal, 
dovolil, da se dotakne njegovih ran 
in se prepriča, da pred njim stoji re-
snični Jezus.

Kadar mi mamica ali kdo drug 
reče, da me ima rad, to verjamem, 
čeprav mi ljubezni ne more pokazati 
kot recimo košček kruha. Tudi zau-
panja in spoštovanja ne morem pri-
jeti. Preprosto verjamem, da obstaja 
med dvema človekoma, ki se imata 
med seboj rada in sta dobra prijate-
lja.

BLAGOSLOV  
VELIKONOČNIH JEDIL

8.30 Drganja sela
11.00 Vavta vas
14.00 Vavta vas
15.00 Vavta vas
16.00 Vavta vas
17.00 Straža
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

ZAČETEK PRIPRAV NA ORATORIJ 
Oratorij bo tudi letos v Vavti vasi. Dogajal se bo 
v tednu od 15. do 21. julija.

Animatorji, ki pripravljamo oratorij, smo se 
prvikrat sestali v nedeljo, 17. marca. Udeležba 
je bila razveseljiva, zbralo se nas je okoli dvajset. 
Dogovorili smo se, da bomo pripravo na oratorij 
vsi vzeli zelo zares. Redno se bomo udeleževali 
pripravljalnih sestankov za animatorje, ki bodo 
potekali vsak četrtek po sveti maši.

Obljuba dela dolg, zato bomo preverili, koli-
ko veljajo naše obljube. Zavezali smo se, da se 
bomo v primeru odsotnosti opravičili na druž-
beni spletni strani Facebook, kjer imamo odprto 
skupino za lažje medsebojno obveščanje. Ani-
matorji smo se zavezali tudi, da bo naša prisotnost na pripravljalnih srečanjih 
vsaj 70 %. 

Postati želimo »tim«, ki bo sodeloval in oratoriju dajal prijazen ton. Želimo se 
bolje spoznati in povezati. S tem namenom bomo mesečno pripravili vsaj eno 
druženje za animatorje, ki ne bo »delavno«. V mesecu juniju pa načrtujemo 
duhovne vaje za animatorje oratorija.

Mogoče se nam želiš pridružiti tudi ti, ki prebiraš te vrstice. Še je čas! Vabimo 
mlade, srednješolce in starejše animatorje, da se nam pridružite. Dodatne informa-
cije lahko poiščeš na e-naslovu: jernej.marenk@rkc.si ali po telefonu: 041 650 620.

JESEN ŽIVLJENJA

NISMO DOVOLJ MOLILI
Veliko knjig je bilo že napisanih, veliko ljudi je o tem razmišljalo in iskreno 

molilo po vsem svetu. Molitve so včasih uslišane, pogosto tudi ne. Kadar se nam 
želja ne izpolni, iščemo vzrok. Pogosto se vprašamo tudi, ali smo premalo molili?

Znan je primer turistov, ki so na potovanju iskali prenočišče. Ni jim uspelo. 
»Nismo dovolj molili.« Začeli so moliti in so našli prenočišče. Veseli so bili in 
imeli dokaz, kako molitev pomaga. Verjetno si tega nihče ni upal dvomiti. Pa 
vendar lahko človek razmišlja tudi drugače. 

Zgodba je preprosta. Je Bog z nami res samo takrat, ko se izpolnijo naše želje? 
Pravzaprav gre za veliko poenostavljanje, kadar tako ocenjujemo uspehe mo-
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litve. Zame je to vedno stvar vere. 
Lahko je verovati, ko ti gre dobro, 
po načrtu, ko si zadovoljen. Kaj pa, 
ko stvari ne tečejo po tvojih načrtih? 
Šele takrat se pokaže vera. Vera, da je 
Bog z menoj prav v vsakem trenutku, 
tudi takrat, ko sem si sam predsta-
vljal drugačen razplet dogodkov, ko 
moramo preprosto sprejeti življenje 
takšno, kot je. Od vsakega posame-
znika je odvisno, kako se s tem sooča.

Morda bi bilo za omenjene turiste zdravilno, da po molitvi k Bogu prenočišča 
ne bi našli. Soočiti bi se morali s popolnoma novimi okoliščinami.

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA

Iz smrtnih senc v (po)polnost življenja
Zame niso temeljni dokaz o Kristusovem vsta-

jenju (in tudi zato o našem življenju po življenju) 
pričevanja, zapisana v evangeliju, pač pa osebno 
izkustvo. Kristusa namreč srečujem – sedaj, 
tukaj … na poti svojega življenja in v življenju 
tolikih, s katerimi sem sopotnik. Vedno znova, 
ko me zajameta v čutenju ali mislih mrak in te-
snoba in kličem Boga z njegovim imenom: »Je-
zus Kristus …«, se začne buditi v meni Svetloba 
Življenja. Ob klicanju Sneguljčice se kaj takšnega 
ne dogodi – ne pomaga. Ne teorija, predvsem iz-

kustva tolikih potrjujejo Jezusovo živo navzočnost – odrešujočo moč njegove 
bližine. Zaupal vam bom samo eno izmed mnogih, ki se me je pred leti dotakni-
lo prav v dneh velikonočnih praznikov.

Spominjam se prvega srečanja. Zbegano me je pogledala: »Pater ste? Kaj vas 
je kdo poklical? Vse v bolnišnici obiščete? Lepo! Veste, jaz nisem verna; pravza-
prav verujem drugače kot vi. Verujem, moram verovati, da bom ozdravela. Žena 
sem, mati sem …«

Po tistem sva se videvala teden za tednom. Poklepetala sva o otrocih, o možu, 
o delu …, predvsem pa o njeni veri, veri, da bo ozdravela, veri, ki je bila iz tedna v 
teden bolj krhka in nemočna, kot je bila krhka in nemočna ona sama.

Prišel je veliki teden. »Bolnike obiskujem, pa sem prišel še vas pogledat.« Niti 
rahel gib ni nakazal pozornosti. Poteze obraza so govorile o izgubljeni veri v ži-
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vljenje. Molčala je, zazrta v praznino stene in svojega zemeljskega konca. Kako 
težko je stati ob nekom, ki izgublja vse in se pogreza v mračno odsotnost vsega, 
kar mu je dragoceno. Moreča tihota je izsilila besede: »Gospa, oprostite. Ali lah-
ko molim? Ali lahko molim nad vami?« Rahel trzljaj vznemirjenosti, potem dolg 
molk in končno: »Pater, jaz nimam vere.« Zopet molk, kot vstopanje vase in po-
tem tako neizmerno boleče: »Prosim, molite zame.« Pristopil sem k vzglavju, ji 
položil roko na čelo in prosil Njega, ki je Svetloba življenja, naj prebudi v tej ženi 
vero in upanje, naj se prebudi v njej kot Živa voda, ki prinaša življenje.

Bila je velika sobota. Ministranti so navdušeno pripravljali velikonočni kres za 
vedno znova tako pomenljivo slavje svetlobe, ko je prišel njen mož. »Pater, moja 
žena umira. Od jutra nenehno šepeta eno samo besedo … besedo Jezus. Vprašal 
sem jo, ali želi, da jo obiščete, in je potrdila.«

Stopil sem v sobo. Od bolezni do konca izžeta je počivala v belini postelje. 
Tiho sem pristopil, da bi ji s svetim oljem zarisal na čelo znamenje odrešenih. 
Ob dotiku se je zdrznila, odprla oči in podarjeno mi je bilo nekaj najlepšega, kar 
sem do sedaj videl v življenju: pogled, tako poln svetlobe, radosti, miru – bil je 
pogled Večnosti. Z njo sem delil čutenja spoznanja, da odhaja – ne v brezno brez 
smisla in praznine, marveč v polnost življenja. Besede so molčale, celo misel je 
jecljala prevzeta pred Veličino, ki je odpirala vrata – bila je Mir, Ljubezen, Svetlo-
ba življenja …

V tihoti ugašajočega dne velike sobote sem smel zreti v oči, v katerih je 
že vstalo Življenje, ki je vedno znova oznanjano, še posebej ob veliki noči, 
ki je prav zato praznik vseh praznikov. Ali je v našem zemeljskem bivanju – 
ob vseh, ki so nam tako neizmerno dragoceni, lahko še kaj bolj pomembno in 
pomenljivo kot oznanilo, da naše ljubezni niso ogrožene, da so naše ljubeče vezi 
neminljive? Prav zato zveni tja k Bogu vedno znova, ko se oglasi velikonočna 
aleluja, radostna hvaležnost srca.

Vir: p. Karel Gržan v reviji Ognjišče; pripravil mb

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

Odšli so …«
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI + MARTINA GOLOBIČA, München:
rodil se je 19. 2. 1942 na Drganjih selih
umrl je 26. 2. 2013
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI + JOŽETA MEDETA, Jurka vas 21:
rodil se je 24. 11. 1924 v Jurki vasi
umrl je 7. 3. 2013
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NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI + EVO LOVŠE, HRUŠEVEC 19:
rodila se je 22. 4. 2002 v Novem mestu
umrla je 15. 3. 2013

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

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Zore, RV; Dular, JV11; Janez Darovic.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Marija Šenica; Koncilja, RV.
DAR ZA OGREVANJE: Podržaj; Janez Barbič, Resa; Kraševec; Viktorija Kum, 

POT.
DAR ZA OBNOVO CERKVE SV. TOMAŽA V STRAŽI: družina Muška; Irena 

Zupančič.
DAR ZA ELEKTRIFIKACIJO ZVONJENJA V STRAŽI: Zlata Rebselj.
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OB SMRTI EVE LOVŠE STA NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALA za 
sveto mašo: Rudolf Urank; družina Govče, Ribnica.

KOLEDAR DOGODKOV ŽUPNIJE VAVTA VAS

PONEDELJEK, 1. april: pohod na vzletišče Peter, ob 10-ih sveta maša z blagoslo-
vom jadralnih padalcev.

NEDELJA, 7. april: priprava za botre birmancev, ob 17-ih v cerkvi v Vavti vasi.
PETEK, 12. april: po sveti maši predavanje g. Roberta Friškovca za starše, pova-

bljeni tudi drugi, ki vas tematika zanima. Naslov predavanja: Zakaj se ti bojim 
povedati, kdo sem?

NEDELJA, 21. april: župnijsko romanje na Brezje ob 13.00.
MAJ: koncert Župnijskega pevskega zbora sv. Jakob.
NEDELJA, 5. maj: Florjanova maša s prošnjo za varstvo in blagoslov gasilcev ob 

10-ih.
NEDELJA, 5. maj: srečanje bolnih, ostarelih in osamljenih; ob 17-ih sveta maša.
NEDELJA, 12. maj: shod pri Mariji tolažnici žalostnih na Drganjih selih; sveto 

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

NEDELJA, 26. maj: prvo sveto obhajilo ob 10-ih.
NEDELJA, 2. junij: zahvalna maša veroukarjev in podelitev spričeval.
NEDELJA, 2. junij: romanje župnijskih sodelavcev ob 13-ih.
NEDELJA, 23. junij: v Vavti vasi ob 10-ih pripravljamo srečanje zakonskih jubi-

lantov; sveto mašo vodi p. Ivan Platonjak.
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NEDELJA, 7. julij: žegnanje pri svetem Tomažu v Gornji Straži; sveta maša ob 
17-ih, sledi druženje.

TEDEN od 15. – 21. julija: oratorij v Vavti vasi.
NEDELJA, 21. julija: župnijsko žegnanje ob godu zavetnika svetega Jakoba in 

sklep oratorija.
NEDELJA, 11. avgusta: srečanje bolnih, ostarelih in osamljenih; sveto mašo ob 

17-ih vodi jezuit p. Lojze Markelj.
ČETRTEK, 15. avgust: žegnanje pri Mariji, pomočnici žalostnih na Drganjih se-

lih; sveta maša ob 17-ih, sledi druženje.
VIKEND, 23. – 25. avgust: župnijsko romanje v Medžugorje.
NEDELJA, 8. september: maša pod šotorom v okviru straške jeseni ob 10-ih.
SOBOTA, 28. september: podelitev svete birme. 
SOBOTA v oktobru: celodnevno župnijsko romanje.

OBVESTILA

POLOŽNICA
Po dogovoru na Župnijskem pastoralnem svetu smo v velikonočno številko 

Jakobovega pisma priložili položnico. Kakšen je namen te odločitve? Za pokri-
tje stroškov glasila Jakobovo pismo (v l. 2012 je velik zalogaj pomenila posebna 
brošura ob 150-letnici župnije) smo tudi letos v februarju imeli v cerkvi posebno 
nabirko v ta namen. Posamezni prebivalci s področja naše župnije so pripravljeni 
dati svoj dar v navedeni namen, a jim včasih tudi način darovanja ni poznan. S 
priloženo položnico lahko prispevate tako za kritje stroškov brošure kot rednega 
izhajanja farnega glasila. Iskrena zahvala za vsak odziv.

Obhajanje svetega 
tridnevja

Sveto velikonočno tridnev-
je si je skozi Cerkveno tradicijo 
pridobilo osrednje mesto litur-
gično-duhovnega praznovanja 
Cerkve. Vzemimo si čas in se 
udeležimo obredov velikega te-
dna. Obrede bomo obhajali vsak 
večer tridnevja (četrtek, petek in 
soboto) ob 19. uri.
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VEROUK V VELIKEM TEDNU
V velikem tednu pridejo vsi otroci namesto k verouku vsaj enkrat k obre-

dom velikega tedna. Birmanci vse dni.
Otroci so na veliko soboto ob 10. uri vabljeni k molitvi pri Božjem grobu. S 

seboj prinesejo srce, ki ga sami izdelajo iz papirja.

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD NA VZLETIŠČE PETER
Velikonočni ponedeljek je namenjen druženju in velikonočnemu veselju. 

Turistično društvo Straža vas vabi na vzletišče Peter, kjer bo tradicionalno dru-
ženje. V Straži se zberemo na avtobusni postaji, v Dolenjskih Toplicah pa pred 
občino ob 8.30. Ob 10. uri bomo na vzletišču obhajali sveto mašo. Vabljeni!

DAR ZA ORGANISTE IN ZBOROVODJE
Bogu moramo biti hvaležni, da imamo dobre organiste in zborovodje, ki se 

veliko trudijo za lepo petje v župniji. Prav je, da se jim enkrat v letu zahvalimo za 
njihov trud tudi z darom. Na belo nedeljo, 7. aprila, ste po vseh mašah povablje-
ni darovati v ta namen. Darujete po svojih zmožnostih.
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SREČANJE ZA BOTRE BIRMANCEV
V nedeljo, 7. aprila, ob 18.00. Birmance in starše prosimo, da botre pravočasno 

opozorite na datum priprave.

SREČANJE ZA STARŠE
V petek, 12. aprila, po večerni sveti maši (maša se začne ob 19.00), pripravlja-

mo srečanje za starše prvoobhajancev in birmancev in vse ostale, ki vas preda-
vanje zanima. Z nami bo g. Robert Friškovec, zaporniški duhovnik. Spregovoril 
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 pripravi na prejem birme.

SREČANJE Župnijske gospodarske komisije bo v torek, 23. aprila.

SREČANJE Župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo, 24. aprila.

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

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
V ponedeljek, 29. aprila, po sveti maši bo srečanje biblične skupine. Lepo va-

bljeni!

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.
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SVETE MAŠE

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 + Valentina in Alojzij Jakše, obl.
10.00    za zdravje g. župnika Gregorja 
Dolšaka

PON. – 1. 4. VELIKONOČNI 
PONEDELJEK

  8.30 + Marija Barbič
VZLETIŠČE: za Božje varstvo

TOR. – 2. 4.
Frančišek Paolski

19.00 + Franc Kren in starši Knafelj
19.45    PRIPRAVA STARŠEV NA KRST

SRE. – 3. 4. Rihard, šk   7.00 + Marija Barbič

ČET. – 4. 4. Izidor, šk 19.00    za duhovniške in redovniške poklice

PET. – 5. 4. Vincencij Ferrer 19.00    v spravo za bogokletje

SOB. – 6. 4. Irenej, šk
17.00 S + starši Plut in Vili Kren, obl.
18.00 DS + Jože Boh, obl.
18.00 DS    za zdravje (GOR)

NED. – 7. 4.
BELA
BOŽJEGA 
USMILJENJA

  7.00    v čast Božjemu usmiljenju
10.00 + Ciril Bukovec, obl.
DAROVI ZA ORGANISTE
17.00    PRIPRAVA ZA BOTRE

PON. – 8. 4. Valter, op 19.00 + Danica in starši Faleskini, obl.

TOR. – 9. 4. Hugo, šk 19.00 + Albina in Karel Lukan, obl.

SRE. – 10. 4. Domen, šk
  7.00 + Milan Pribanič
19.00 + Jože Mede, 30. dan

ČET. – 11. 4. Stanislav, muč 19.00 + Cvetka Škrjanc

PET. – 12. 4. Viktor, muč
19.00 + Ivan Stopar in starši Pavček, obl.
19.00 + Eva Lovše, 30. dan
PREDAVANJE ZA STARŠE: g. FRIŠKOVEC
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SOB. – 13. 4. Martin I., pp-muč
18.00 S    za žive in umrle župljane
19.00 DS + Slavko in družina Ucman, obl.

NED. – 14. 4.
3. 
VELIKONOČNA
Valerijan, muč

  7.00 + Franc Kren, STR in družina Mirtič, 
obl.
10.00 + Kristina in Franc Gnidovec

PON. – 15. 4. Helena, kn 19.00 + starši Kramaršič, god.

TOR. – 16. 4. Bernardka Lur 19.00 + Angela Miklič, obl.

SRE. – 17. 4. Izidor, men
  7.00 + Cvetko Golob, obl.
  7.00 + Milka Irt, PRA, obl.

ČET. – 18. 4. Sabina, red 19.00    v zahvalo za Božjo pomoč

PET. – 19. 4. Leon, pp 19.00 + Zdenko Kavšček, obl.

SOB. – 20. 4. Marijan, men
18.00 S + Vida Erpe, obl.
19.00 DS  za zdravje (GRB)

NED. – 21. 4.
4. 
VELIKONOČNA
Anzelm, šk

  7.00 + starši Šinkovec in Drago
10.00 + Jože in Janez Franko, obl.
ŽUPNIJSKO ROMANJE NA BREZJE

PON. – 22. 4. Leonid, muč 19.00 + Ivan in ostali Tolar in Križe, obl.

TOR. – 23. 4. Jurij, muč
19.00 + Anica Gašperšič in v zahvalo za 
zdravje

SRE. – 24. 4. Egon, men   7.00 + Jože Fifolt, obl.

ČET. – 25. 4. Marko, ev 19.00 + Ivan Besek

PET. – 26. 4. Mati dob. sveta 19.00 + Peter Dular, obl.

SOB. – 27. 4. Hozana, dev
18.00 S + Mitja Darovec, obl.
19.00 DS + Martin in Marija Golobič

NED. – 28. 4.
5. 
VELIKONOČNA
Peter, muč

  7.00    za žive in umrle župljane
10.00 + Draga in Jože Fink, 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, 6. april:
Rumanja vas, 5. skupina

SOBOTA, 13. april:
Straža, 1. skupina

SOBOTA, 20. april:
Straža, 2. skupina

SOBOTA, 27. april:
Straža, 3. skupina

BRALCI BERIL:

NEDELJA, 7. april:
MARINKA KREGAR
ANAMARIJA TALJAT

NEDELJA, 14. april:
LUČKA BERKOPEC
JULIJAN TALJAT

NEDELJA, 21. april:
URŠKA ŽAGAR
ZALA KREN

NEDELJA, 28. april:
ANICA ŽAGAR
DARKO GOLOB

Panika ob neozdravljivi bolezni,
strah na smrt obsojenega,
zmedenost ob ponovnem neuspehu,
strah pred pogledi, ki človeka obsojajo;
bojazen, da ne bo mogoče dobiti dela;
strah tepenega otroka;
nemir nedolžnega, ker ga nihče ne posluša …
Tudi Jezus je poznal strah. Kot mi. Kot vsi živi.
Toda on nas ne pušča samih,
kakor so njega pustili učenci v vrtu Getsemani!

     S. Singer

 


