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»CERKEV BREZ OTROŠKEGA JOKA
JE CERKEV BREZ PRIHODNOSTI«
KDAJ Z OTROKOM K MAŠI?
Gotovo ni rešitev, da otrok ostane doma. Papež
Benedikt XVI. je posebej poudaril pomen obiskovanja
maše s celo družino. To priporoča tudi psihoterapevt
Bogdan Žorž: »Otroke pripeljemo k maši že kot dojenčke. Seveda še ne morejo sodelovati in z jokom ali oglašanjem lahko motijo
bogoslužje, zato je tre- Enkrat se bo otrok moral naba prilagoditi sodelo- vaditi primernega vedenja v
vanje, da bo čim manj cerkvi in najbolje je, da ga na
to navadimo čim prej.
moteče okolju.«

KAJ LAHKO STORIMO ŽE PRED MAŠO?
Seveda je to lažje reči kot storiti. A veliko se
da za otrokovo mirnost storiti že pred mašo. Veliko pomaga, da otrokom
Recimo že tako, da pride tja sit in odžejan. razumljivo razložimo, da greIn s tehtnim razmislekom, katera maša (če je mo k maši, kjer se bomo sremožnost izbire) bo najprimernejša za otroka. čali z Jezusom, in je zato poBogdan Žorž priporoča tudi vnaprejšnje trebna zbranost in tišina.
učenje poslušanja, prilagajanja različnim
okoliščinam in vztrajnosti. To lahko še dodatno ponazorimo s posebnimi »za k
mašnimi« oblačili, ki jih otrok obleče le v nedeljo.
Špela, mama treh otrok, pove: »Prepričana sem, da je lahko otrok eno uro na
teden pri miru, kar jim tudi povem. Verjamem pa, da k miru pri maši pomaga
tudi dnevna domača molitev.« Z večjimi otroki lahko berila in evangelij na
primer preberemo že pred mašo in jim tako pomagamo, da bodo lažje sledili
dogajanju.

UMIRJANJE ALI VZGOJA ZA SPOŠTOVANJE?
Mnogi starši za umirjanje instinktivno posežejo po različnih predmetih
(hrana, igrače, knjige), ki bi otroka zamotili. Toda vrečke s hrano šumijo, hrano
lahko nasmeti ali popaca po cerkvi, večina igrač piska, ropota ali šumi, prav tako
knjige. Svoj pomislek izrazi tudi mama Tina: »Po moji izkušnji so otroci z igračami bolj problematični, ker se naveličajo ali postanejo glasni, ko se zaigrajo.
Zdi se mi bolje, da se navadijo slediti dogajanju,
da se zavedajo, da smo pri maši tiho.« Kar pod- »Umirjanje« s hrano ali
pre tudi Bogdan Žorž: »«Umirjanje« s hrano ali igračami je del permisivne
drže.
igračami je del permisivne drže.«
Mnogo staršev med mašo priporoča sedenje v prvih vrstah, da se otrok
čuti blizu dogajanju in mu laže sledi. Vendar je ob tem pomembno, da tudi sami
zbrano sodelujemo pri bogoslužju. Otroci namreč hitro začutijo, ali starš ni pri
stvari. Žorž ob tem dodaja, da je najboljše vzgojno sredstvo zgled: »Mati, ki se
med mašo ves čas ukvarja s svojim otrokom (in to opravičuje s tem, da ga »želi
umirjati«), pač ne daje dobrega zgleda! Mati naj sodeluje pri maši – in otrok
mora to spoštovati.« Torej ne glede na otrokov nemir odgovarjajmo, vstajajmo
in predvsem pojmo pesmi, tudi če petje ni ljudsko.
Kaj pa, če je kljub vsemu trudu otrok še vedno siten, nemiren, glasen? In kje
sploh je meja, kdaj je otrok preveč »poreden«? Nekateri starši se z otrokom
vred odstranijo iz cerkve že, če ta malo glasneje
govori, drugi vztrajajo v klopi tudi, ko se ta že več Mati, ki se med mašo ves
minut glasno joče. Verjetno je prava neka sre- čas ukvarja s svojim otrokom, pač ne daje dobrega
dnja pot, ki se razlikuje od otroka do otroka.
zgleda!

NEUSPEHOV SI NE ŽENIMO K SRCU

Vsi vemo, da predšolski otroci popolnoma pri miru in tiho ne bodo, zato lahko od ljudi, ki sedijo okrog nas, pričakujemo nekaj razumevanja. Ljudje, ki vso
mašo premišljujejo samo o tem, kako nevzgojeno se vedejo otroci pri maši, bi
morali najprej pomesti pred svojim pragom.
Podobno velja, če se nad otroškim čebljanjem in jokom pritoži duhovnik.
Eden izmed njih je nekoč dejal, da je cerkev brez otroškega joka tudi cerkev
brez prihodnosti in moramo biti zato zanj hvaležni.
In kadar gre res vse narobe, si ne ženimo preveč k srcu. Za nekaj minut zapustimo cerkev, da se otrok (otroci) umiri(jo), in se nato čim prej in čim bolj mirno
vrnimo. Morda Jezus pač ni želel, da danes dobimo nekaj svojih trenutkov tihe
molitve po obhajilu, pač pa, da nekoliko zrastemo v potrpljenju. Naj nas to ne
odvrne, da bi jih spet pripeljali! Gotovo bo naslednjič bolje.
VIR: www.iskreni.net, napisala Lucija Čakš; priredil JM
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Romanje v Međugorje
Tudi letos smo v naši fari organizirali romanje h Kraljici Miru v Međugorje. Letošnje, že deseto romanje, je bilo v času od 23. do 25. avgusta. Udeležilo se ga je 49
romarjev, nekateri že desetič, nekaj je bilo tistih, ki so romali v Međugorje prvič.
V petek smo se na pot odpravili ob šesti uri zjutraj. Pot nas je vodila čez Gorjance do Metlike, saj smo med potjo pobrali še nekaj romarjev, ki niso iz naše
fare. Proti Međugorju smo se peljali po avtocesti. Vožnja, čeprav dolga, je minila
v molitvi, petju, prijetnem klepetu in tihem razmišljanju. Vsak s svojimi mislimi,
željami in bremeni smo se podali na to pot. Letošnja vožnja je bila še prav posebna, saj je bil z nami tudi Branko Gašperšič s »potujočimi orglami« - sintesajzerjem. Tako je bil naš avtobus z zvestim šoferjem Luko mala potujoča cerkev.
V poznih popoldanskih urah smo prispeli na cilj. Po nastanitvi in kosilu smo se
udeležili večerne maše, molitev in čaščenja križa. Drugi dan smo se že zelo zarana napotili na Križevac. V molitvi vseh treh delov rožnega venca smo prispeli
na vrh, molili in razmišljali. Po vrnitvi in zajtrku ter krajšem počitku pa smo se
odpravili še na Crnico. Ves čas nas je obkrožala množica romarjev, ki v spoštljivi
molitvi, petju ali tihem pogovoru roma od enega svetega kraja do drugega. Nikjer nobenega redarja, da bi usmerjal ljudi, pa vendar nobene gneče, prerivanja.
Tudi mi smo bili del te množice, ki se je v dobrih dveh dneh želela pokloniti Kraljici Miru iz Međugorja in njenemu Sinu. Mogočen kip Vstalega Kristusa
nas spomni na minljivost našega življenja in večnost, ki nas čaka pri njegovem
Očetu. Popoldanski čas, do večerne maše in čaščenja najsvetejšega, je minil ob
nakupovanju spominkov. Za vsakega je treba nekaj malega, ne samo za otroke,
tudi starejši se razveselijo rožnega venčka, robčka, blagoslovljene vode ali kakšne
druge malenkosti. V soboto smo si ogledali tudi slapove Kravica, kjer smo uživali
ob pogledu na pomanjšane Plitvice. Od kod toliko vode, smo se spraševali, ko
pa vendar niso imeli že nekaj časa nič dežja. Ampak, saj vemo, kdo je poskrbel
za to. Polni vtisov nad lepo naravo smo se vrnili in šli k večerni maši. Po maši je
sledilo čaščenje najsvetejšega. Pozno zvečer smo se vrnili v penzion, kjer smo
prebivali. V nedeljo smo se po jutranji maši začeli vračati proti domu. Tokrat
smo se vračali po stari cesti. V Sinju smo si ogledali Marijino cerkev, nato pa se
mimo Knina, Korenice, Plitvic, Karlovca, Metlike, čez Gorjance srečno in varno
pripeljali domov. Končalo se je še eno romanje v Međugorje in številni že razmišljajo o enajstem. Do takrat pa naj nas varuje Kraljica Miru.
Maja Medic

OTROŠKI KOTIČEK

Ob začetku novega šolskega in veroučnega leta je prav, da se priporočimo
Jezusu in materi Mariji. Z veseljem nas bosta spremljala na vseh naših poteh, le
dovoliti moramo, da stopita z nami čez vsak dan.
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V Cerkvi imajo različni ljudje različne službe. Kar naštejmo jih nekaj: duhovnik, bralec, delivec obhajila, pevci,
organisti, pa tudi ministranti.
In kakšne naloge imajo ministranti?
Ministrant služi oltarju, Bogu in duhovniku. Spada med
tiste, ki oblikujejo bogoslužje. Ker opravlja posebne dolžnosti, je prav, da je oblečen v posebno obleko, ko ministrant stoji blizu oltarja.
Zagotovo je novo veroučno leto priložnost, ko lahko pristopimo k pripravi za sprejem novih ministrantov. Si pripravljen tudi ti služiti oltarju? Povabljen si, da se pri g.
župniku pozanimaš, kako lahko postaneš ministrant.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
Kaj sploh je greh?
Greh je beseda, dejanje ali namera, s katero človek zavestno in hote zavrže tisti
pravi red stvari, ki ga je predvidela Božja ljubezen (KKC 1849–1851, 1871–1872).
Grešiti pomeni več kot zgolj kršiti kakršnakoli pravila, ki jih je postavil človek.
Greh se svobodno in zavestno obrača proti ljubezni Boga in ga ignorira. Greh je
»ljubezen do sebe, ki se stopnjuje do zaničevanja Boga« (sv. Avguštin), in tako v
zadnjem, ekstremnem primeru grešno bitje reče: »Biti hočem kakor Bog« (1Mz 3,5).
Kakor greh mene samega obremenjuje s krivdo, ranjuje in v svojih posledicah uničuje, tako zastruplja in škoduje tudi mojemu življenjskemu okolju.

JESEN ŽIVLJENJA
Ostareli pogosto prepuščeni sami sebi
»V današnjem času se pojavljajo težave, ker mlajša generacija ne zmore več
sama poskrbeti za starejše – odsotni so večino dneva zaradi zaposlitve in jim
tako zmanjka časa za vsa opravila. V borbi za ohranitev zaposlitve pristajajo
na podaljšanje delovnega časa, nadure in podobno. Tako ostareli mnogokrat
ostajajo doma sami; domači jim v okviru možnosti zadovoljijo osnovne življenjske potrebe (hrano,
pijačo, zdravila …), za druženje in pogovore pa jim
zmanjkuje časa. To je osrednja težava.
Naslednja težava nastopi, ko skušajo ostarelemu
svojcu zagotoviti pomoč na domu. Ta oblika pomoči je premalo razvita, tudi poceni ni. Pri nas je
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premalo kadra za izvajanje pomoči na domu, saj je mnogokrat nemogoče poskrbeti za vse nujne primere.
Ko enkrat pride do tega, da starostnik mora v dom, on in svojci od zaposlenih
pričakujejo praktično neomejeno skrb in pomoč, kar je nerealno. Svojci pogosto preveč pričakujejo od institucije, saj imajo velikokrat slabo vest, ker sami ne
morejo skrbeti za ostarelega člana družine. Slišati je mnogo kritik svojcev, da premalo kadra skrbi za starostnike v domovih, hkrati pa ne manjkajo tudi pripombe
glede cen storitev.
VIR: Mojca Šimenc, http//zlataleta.com/

BESEDA ŽIVEGA BOGA
8. september – 23. NEDELJA MED LETOM:

Za njim pa so šle velike množice in obrnil se je ter jim rekel: »Če kdo pride k
meni in ne sovraži svojega očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester,
vrh tega tudi svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega
križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. (Lk 14,25–33)

15. september – 24. NEDELJA MED LETOM:

»Kdo izmed vas, ki ima sto ovac in eno izmed njih izgubi, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in ne gre za izgubljeno, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo
vesel zadene na svoje rame; in ko pride domov, skliče prijatelje in sosede in jim
pravi: »Veselite se z menoj, zakaj našel sem svojo ovco, ki se je bila izgubila.« Povem vam: tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spokori, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo pokore. (Lk 15,1–32)

22. september – 25. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA:

Kdor je zvest v najmanjšem, je zvest tudi v velikem, kdor pa je krivičen v najmanjšem, je krivičen tudi v velikem. Če torej pri krivičnem mamonu niste bili
zvesti, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če pri tujem niste bili zvesti, kdo
vam bo dal to, kar je vaše? (Lk 16,1–13)

29. september – 26. NEDELJA MED LETOM:

Zaklical je: »Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec
svojega prsta v vodo in ohladi moj jezik, zakaj silno trpim v tem plamenu!«
Abraham mu je rekel: »Sin, spomni se, da si v svojem življenju prejel dobro in
prav tako Lazar húdo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš.« (Lk 16,19–31)

6. oktober – 27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA:

In apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa je rekel: »Če
imate vero kakor gorčično zrno, bi tej murvi lahko rekli: »Izruj se s korenino in se
presádi v morje« in bila bi vam poslušna.« (Lk 17,5–10)
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
NASVETI OTROKA STARŠEM
NE razvajajte me, saj dobro vem, da ne morem
imeti vsega, kar želim. Samo preizkušam vas.
NE bojte se biti strogi. To mi je všeč. Takoj vem,
kaj smem in česa ne smem.
NE bodite grobi z mano, sicer bom mislil, da se
samo s silo kaj doseže. Rad bom upošteval nasvet.
NE bodite nedosledni. Zaradi tega sem negotov
in se izogibam vsaki obveznosti.
NE nasedajte mojemu izzivanju, kadar govorim in delam vse samo zato, da
vas razžalostim. Na ta način bi lahko dosegel kakšno »zmago«.
NE bodite preveč žalostni, kadar vam rečem, da vas sovražim. Ne mislim resno, samo želim, da bi vam bilo žal zaradi tistega, kar ste mi naredili.
NE podcenjujte me. Zaradi tega bom igral »velikega šefa«.
NE delajte stvari, ki jih lahko opravim sam. Zaradi tega se počutim kot dojenček, utegnil pa bi vas imeti za svoje služabnike.
Naj moje razvade NE pritegnejo vaše pozornosti. To me samo spodbuja, da
nadaljujem z njimi.
NE opozarjajte me pred drugimi. Bolj pazljiv bom, če se boste z menoj pogovorili na štiri oči.
NE razpravljajte o mojem obnašanju med prepirom. Ne vem zakaj, ampak
takrat slabo slišim in mi ni do sodelovanja. Naredite, kar mislite, da je treba, toda
pogovorimo se kasneje, v miru.
NE pridigajte mi! Bili bi presenečeni, če bi vedeli, kako dobro vem, kaj je prav
in kaj narobe.
NE dajajte mi občutka, da so moje napake grehi. Moram se naučiti delati napake, ne da bi pri tem občutil krivdo.
NE pridigajte mi kar naprej, sicer se bom moral narediti gluhega.
NE zahtevajte pojasnil za moje obnašanje. Včasih res ne vem, zakaj sem to
storil.
NE precenjujte me. Če me je strah posledic, se utegnem tudi zlagati.
NE pozabite, da rad eksperimentiram. Tako se učim, vas pa prosim, da ste
potrpežljivi.
NE varujte me pred posledicami. Na izkušnjah se učim.
NE bodite preveč pozorni, kadar sem lažje bolan. Lahko bi začel uživati v bolezni, če bi začutil, da mi posvečate več pozornosti.
NE zavračajte me, ko želim odgovore na vprašanja. Sicer bom moral spraševati in poiskati informacije drugje.
NE govorite mi, da ste idealni in nezmotljivi. S takimi je težko živeti.
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NE skrbite, če preživimo malo časa skupaj. Važno je, kako ga preživimo.
NIKAR naj moje bojazni ne postanejo vaša tesnoba. Še bolj bom prestrašen.
Pokažite mi, da ste hrabri.
NE pozabite, da morem odrasti brez veliko razumevanja in podpore; graja mi
nikoli ne uide, zaslužena pohvala pa.
BODITE moji prijatelji, pa bom tudi jaz vaš. Učite me z zgledom, ne s kritiko.
IN poleg vsega, zelo vas imam rad, imejte tudi vi mene …
Vir: internetna stran Družina in življenje; pripravil MB

»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
Na Božjo njivo BOMO pospremili + marijo frančiško jakše,
jurka vas 28:
rodila se je 14. 4. 1931 v Gornjem Mraševem
umrla je 28. 8. 2013
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
• Poznam ljudi, ki so zelo zavzeti v delovanju za boljši svet. Pri tem pa ti ljudje
največkrat pozabljajo, da je treba vedno začeti pri sebi. (Metka Klevišar)
• Večjo ljubezen izkažemo, če ljudi spodbujamo, da z iskanjem lastnih rešitev
rastejo, kakor če jim postrežemo z že pripravljenimi rešitvami. (John Powell)
• Ne moremo postati svetniki kar čez noč. Bodimo potrpežljivi sami s seboj! Zanesimo pa se na življenjsko moč Božje besede, ki deluje polagoma, vendar zagotovo. (Albin Škrinjar)
• Ni bogat, kdor veliko ima, ampak kateri malo potrebuje, ker razvajen ni. Ni srečen, kdor ima vse, kar poželi, ampak le tisti, ki rad za dobro vzame, kar mu Bog
da. (bl. Anton Martin Slomšek)
• Dobro se zavedamo, da cerkev za nas ni kraj, kjer bi se zbirali samo nedolžni in
popolni ljudje. Sicer bi ta ostala prazna. (Lojze Bratina)
• Če se hočem znebiti svojih sovražnikov, je najbolje, da si iz njih naredim prijatelje. (Abraham Lincoln)
• Zdi se, da imajo nekateri sodobni kristjani pravzaprav dva nazora. Enega za
vsak dan in za med ljudi, drugega pa za nedeljo in za v cerkev. (Janez Janžekovič)
• Oče, ki je v nebesih, ljubi vaše otroke in vnuke bolj kot vi; znal jih bo pritegniti
k sebi in trkati na njihova vrata, da vstopi k njim, če mu bodo le hoteli odpreti.
(Carlo Maria Martini)
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• Strpnost ni v tem, da z drugim delim njegovo mnenje, ampak le v tem, da mu
priznavam pravico do drugačnega mnenja. (Leon-Joseph Suenens)

ZA DOBRO VOLJO
VIOLINIST – »Tako torej pravite, vi ste glasbenik. Katere instrumente pa igrate?« – »V orkestru prvo, doma pa drugo violino.«
PARKIRIŠČE – »Vsako jutro vstanem dve uri prej in se kar takoj odpeljem
proti službi, da najdem parkirni prostor,« razlaga Jože svojemu sosedu. – »In kaj
narediš potem?« sprašuje sosed. – »Ja, potem se z avtobusom odpeljem domov,
da lahko še v miru pozajtrkujem.
PARKIRANJE – »Kje si parkirala avtomobil?« zaskrbljeno vpraša oče hčerko,
ki je pred kratkim naredila izpit. – »Pri ruševinah spomenika padlim.« – »Pa saj
ta spomenik ni v ruševinah!« – »Je, odkar sem jaz tam parkirala.«
ŠTUDENTSKA – »A tako?! Namesto, da bi se pripravljali na izpit, se mirne duše
sprehajate z mojo hčerko,« pravi profesor ves iz sebe.« – »Gospod profesor, pa saj
ste mi vendar vi sami priporočili, naj se intenzivneje posvečam vašim delom!«
MOŽ BREZ DELA – Srečko je pravkar ostal brez dela in ker živalski vrt išče novega sodelavca, z veseljem sprejme novo službo. Moral si bo nadeti kožuh gorile in
oponašati to žival, ki je pred kratkim umrla, živalski vrt pa si zaradi varčevanja ne
more umisliti nove. Ko pridejo obiskovalci, mož začne poskakovati kot gorila, se
praska kot gorila in daje čudne glasove kot gorila. Nekega dne pa mu spodrsne in
pade v kletko leva. Takoj začne klicati na pomoč. Toda lev stopi k njemu, mu položi šapo na ramo in mu šepetaje pravi: »Molči, sicer bova oba ostala brez dela.«

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Erjavec; Vavta vas, 3. in 4. skupina; Potok, 1., 2. in 3;
skupina; skupina Prapreče in Mraševo.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Gačnikova, STR; Dular, POT13.
STROŠKE RESTAVRACIJE KIPA »JEZUS V BOŽJEM GROBU« je poravnala
ga. Lučka Berkopec.
BOG POVRNI VSEM!

S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA
OBISK DUHOVNIKA NA DOMU
Gospod župnik bo v sredo, 4. septembra, popoldne (Rumanja vas), in petek,
6. septembra (ostale vasi), obiskal bolne in ostarele na domu. V župnišče sporo8

čite, ali bi še kdo želel prejeti sv. obhajilo na domu.

SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV
V soboto, 28. septembra, bo v naši župniji sveta birma.
V ponedeljek, 9. septembra, po večerni sveti maši se v cerkvi srečamo starši
vseh birmancev. Dogovorili se bomo o poteku priprave in izvedbi slovesnosti.

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE
Molitvena skupina Prenova v Duhu se od 1. septembra zopet redno srečuje
vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu.

BIBLIČNA SKUPINA
Biblična skupina se bo srečevala zadnji ponedeljek v mesecu.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Ali vas zanimajo teološke, biblične in katehetske vsebine? KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA vabi k vpisu. Spletna stran: http://kps.rkc.si/.
Dodatne informacije: 07 384 44 21; 041 821 029; brigita.zelic@rkc.si.

VSESLOVENSKO SREČANJE MLADIH V STIČNI
KDAJ? Sobota, 21. september.
Če vas vprašam:»Kaj je za vas veselje?«, a mi lahko v odgovor ponudite kaj
bolj močnega kot stereotipne odgovore: »Da se imaš fajn, da si dobre volje, da
imaš pr’jatle, da lahko počneš, kar te veseli …«
Pridite v Stično in na svoje oči se bomo vsi prepričali, da je pravo veselje samo
v Jezusu Kristusu in to zmeraj! Še zlasti takrat, ko sami sebe prepričujemo, da
nimamo nobenega razloga za veselje. Pridite, poglejte in se prepričajte! Bomo
skupaj veseli. ZMERAJ.
Iz Vavte vasi bo avtobus odpeljal ob 8.00. Prijave so obvezne! Prijavite se pri
župniku Jerneju na telefon: 041 650 620. Cena znaša 10 evrov, in sicer za stroške
prevoza in prispevek za vstopnino.

PRIPRAVA NA PREJEM ZAKRAMENTOV ZA ODRASLE
V mesecu oktobru bodo v Novem mestu, v frančiškanskem samostanu, začeli
pripravo na prejem krsta, birme in obhajila za odrasle. Pripravo vodi p. Marko
Novak. Več informacij lahko dobite v župnišču.

PREDAVANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV IN BIRMANCEV
IN STARŠE DRUGIH VEROUKARJEV
V petek, 4. oktobra, po sveti maši bo srečanje za starše prvoobhajancev in birmancev ter ostale starše veroučne šole. Po predavanju bo kratek sestanek za star9

še prvoobhajancev in birmancev. Dobili boste pomembne informacije o pripravi
na slovesnost, zato se srečanja zagotovo udeležite! Predaval bo p. Silvo Šinkovec.

VPIS K VEROUKU
V ponedeljek, 2. septembra, začenjamo novo veroučno leto. Otroci se
bodo prvi teden vpisali v veroučno šolo in prišli k sv. maši v nedeljo, na praznik
Rojstva device Marije, 8. septembra, ob 10.00 v Stražo, »pod šotor«.
Vpis bo potekal:
- v ponedeljek, 2. septembra, od 11.-ih do 16.-ih za otroke, ki obiskujejo nižje
razrede osnovne šole (1. - 4. razred); vpisovala bo s. Pia Marc;
- v torek, 3. septembra, od 8.-ih do 11.-ih in 13.-ih do 17.-ih za otroke višjih
razredov; vpisoval bo g. župnik;
- v soboto, 7. septembra, od 9.-ih do 11.-ih za zamudnike.
K vpisu naj pride veroučenec z vsaj enim od staršev. Vsi veroučenci prinesite
k vpisu podpisano veroučno spričevalo.
Ob vpisu otroka v 1. razred prinesete starši s seboj tudi družinsko knjižico ali
krstni list (če je bil otrok krščen v drugi župniji, pa nimate družinske knjižice).
Starši, ki otroka vpisujete v prvi razred, izpolnite tudi prijavnico, ki jo najdete v
cerkvi ali na internetni strani naše župnije (www.vavta-vas.si).
Bolj podrobno vas o novem veroučnem letu informiramo v katehetskem pismu, ki ga skupaj prav tako najdete v cerkvi in internetni strani župnije.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Župnijska gospodarska komisija se bo sestala v torek, 3. septembra, po večerni sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Prva seja ŽPS v novem pastoralnem letu bo v četrtek, 5. septembra. Dogovorili se bomo o nadaljnjem poteku pastoralnega načrtovanja, zato je zelo pomembno, da se seje vsi člani zagotovo udeležite.

ORATORIJ: BOG JE Z NAMI!
Iskreno zahvalo izrekamo vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in izvedbi oratorija. Posebej hvala gasilcem, Gostilni Mara in ga. Mojci, Juretu Pavlinu, voditeljem delavnic, animatorjem, sponzorjem in drugim, ki ste se trudili, da je bilo
otrokom, ki v okviru Župnije Vavta vas preživljajo počitniške dni, lepo.
Ob letošnjem počitniško-katehetskem druženju otrok žal ne moremo mimo
prijave oratorijskega dogajanja Ministrstvu RS za kmetijstvo in okolje. Ob najboljši volji ni moč razumeti, da so v naši sredini ljudje, ki jih otroško veselje in
razigranost tako zelo motita, da so želeli preko inšpekcijskih služb ministrstva
doseči prepoved ali vsaj omejiti veselo druženje otrok.
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SVETE MAŠE
PON. – 2. 9.
TOR. – 3. 9.
SRE. – 4. 9.
ČET. – 5. 9.
PET. – 6. 9.
SOB. – 7. 9.

Marjeta, dev
Gregor, pp
Rozalija, sp
Mati Terezija
Zaharija, pr
Regina, muč

NED. – 8. 9.

23. med letom
Mali šmaren
Peter, red
Nikolaj, spok
Helga, spok
Marijino ime
Janez Zlatousti
POVIŠANJE SV.
KRIŽA
24. med letom
Ž. Mati Božja
Kornelij, pp
Robert, šk
Jožef, duh
Januarij, šk
Andrej, muč

PON. – 9. 9.
TOR. – 10. 9.
SRE. – 11. 9.
ČET. – 12. 9.
PET. – 13. 9.
SOB. – 14. 9.
NED. – 15. 9.
PON. – 16. 9.
TOR. – 17. 9.
SRE. – 18. 9.
ČET. – 19. 9.
PET. – 20. 9.
SOB. – 21. 9.
NED. – 22. 9.
PON. – 23. 9.
TOR. – 24. 9.
SRE. – 25. 9.
ČET. – 26. 9.
PET. – 27. 9.
SOB. – 28. 9.
NED. – 29. 9.

Matej, ap
25. med letom
Slomškova
Pij, duh
A. M. Slomšek
Sergij, men
Kozma, Damijan
Vincencij, red
Venčeslav, muč
26. med letom
nadangeli

19.00 + Ana in Stane Šenica
19.00 + Marija Frančiška Jakše, 7. dan
19.00 + Rozalija in Franc Petan
19.00 za duhovniške in redovniške poklice
19.00 v spravo za bogokletje
18.00 S + Jože Rebselj
19.00 DS + Zvonka Bradač
10.00 + Cveta in Franc Berkopec, obl.
10.00 za žive in umrle župljane
19.00 + Jože Vovk
19.00 + Alojzij Zupančič, obl.
7.00 po namenu
19.00 + Andrejčevi in Vida Novak, roj. Barbič
19.00 + Valčka Petan
18.00 S + Franc Darovec, obl.
19.00 DS za žive in umrle župljane
7.00 + Andrej, Slavko in Jože Drobnič
10.00 + Jože in Roman Kavšček, obl.
19.00 + Gabrijel Berkopec in družina Bačar
19.00 + Franc Šetina in Anica Vodenik, obl.
7.00 po namenu
19.00 + Franc Plut, obl.
19.00 + starši Kren in Zalka, VV57, obl.
14.30 za srečen zakon
18.00 S + starši, bratje in sestre Šetina, STR20
19.00 DS za žive in umrle župljane
7.00 + Marija Picelj, obl.
10.00 + Marija Frančiška Jakše, 30. dan
19.00 v dober namen
19.00 + Stanka in Jože Pečjak
19.00 + starši in bratje Petan, DM, obl.
19.00 + Sergej Vurušič in družini Vurušič in Čutura
19.00 + Cvetko Golob, starejši in mlajši
10.00 za birmance
18.00 S + starši, Darinka, Ana in Mitja Darovec
19.00 DS + Pepca in Dore Kren
7.00 + Kristina Vidmar
10.00 + Albin Sajovec in družina Stopar
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Župnija Vavta vas

Vavta vas 48, 8351 Straža
07/30 83 174, 041/650 620

E-naslov

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 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.

Duhovna oskrba bolnih
in ostrelih:

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

Račun odprt

pri NLB, poslovalnica
Straža, št. računa:
SI56 0297 5009 1884 334

Glasilo ureja

uredniški odbor.

Ko me je po telefonu poklicala inšpektorica in najavila obisk, sem jo najprej vprašal, kaj sem storil narobe,
da sem si prislužil obisk inšpektorja. Ti obiski so vedno
povezani s prekrški. Odgovor, da je bila na ministrstvo
oddana prijava zaradi oratorijskega dogajanja, me je
tako presenetil, da sem lahko izustil le: »Bog jim pomagaj!« Žal zdrave pameti niti Bog ne more dati tistim, ki
ne prosijo zanjo.

ZAHVALA
Hvala vasem, ki ste nas tudi letos prijazno pogostile
po žegnanjih: Drganjim selom, Straži in Vavti vasi.


CERKEV ČISTI:

BRALCI BERIL:

SOBOTA, 7. september:
Rumanja vas, 2. skupina

NEDELJA, 8. september:
Veronika Makovac
Eva Petruna

SOBOTA, 14. september:
Rumanja vas, 3. skupina
SOBOTA, 21. september:
Rumanja vas, 4. skupina
SOBOTA, 28. september:
Rumanja vas, 5. skupina

NEDELJA, 15. september:
Marija Šenica
Mojca Makovac
NEDELJA, 22. september:
Miha Tavčar
Teja Košmerl
NEDELJA, 29. september:
Martina Kopina
Anica Kren

