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Leto XVI, št. 1, februar 2016

PREGLED VERSKEGA ŽIVLJENJA 
ŽUPNIJE VAVTA VAS V LETU 2015

Na začetku leta po župnijah presojamo versko statistiko, ki nam v številkah 
kaže utrip in življenje župnije v minulem letu. Namen statistike je, da bi ob števil-
kah razmišljali o lastni župniji in svojem mestu v njej. Poglejmo, kaj nam povedo 
nekatere številke.

KRSTI
V naši župniji smo preteklo leto krstili 17 otrok, 7 deklic in 10 fantov. 14 otrok 

je bilo krščenih v prvem letu življenja, 1 v starosti do dveh let, 1 v starosti do 
treh let in 1 v starosti do 4 let. 7 otrok je iz zunajzakonskih skupnosti, 6 jih izhaja 
iz družin, kjer imajo starši sklenjen cerkveni zakon, 4 pa iz civilne zakonske sku-
pnosti.

2011 2012 2013 2014 2015
KRSTI 18 11 15 10 17
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V dekaniji Novo mesto smo se duhovniki odločili, da pripravimo skupno, de-
kanijsko pripravo staršev in botrov na zakrament svetega krsta. Polovico pripra-
ve na krst predstavlja obisk dekanijskega predavanja, drugo polovico priprave pa 
obisk domačega župnika, kjer posredujejo starši podatke za krstno knjigo in se 
pogovorimo o obredu krščevanja. 

Skupne dekanijske priprave se starši udeležijo pred krstom prvega in drugega 
otroka, za naslednje otroke dekanijska priprava ni več obvezna. Botri so na sku-
pni dekanijski pripravi zelo zaželeni, ne pa obvezno prisotni.

V letu 2016 bodo priprave staršev in botrov na krst otroka:
• V Šmihelu – Baragov zavod: 16. 3. ob 19-ih; 18. 5. ob 20-ih; 20. 7. ob 20-ih; 21. 

9. ob 20-ih; 16. 11. ob 19-ih.
• V Šmarjeti – župnijska cerkev: 17. 2. ob 19-ih; 20. 4. ob 20-ih; 15. 6. ob 20-ih; 

17. 8. ob 20-ih; 19. 10. ob 20-ih; 14. 12. ob 19-ih.
Otroke Cerkev krščuje na željo njihovih staršev in to je pri krstnem obredu in 

pripravi nanj močno poudarjeno. Starši, ki nimajo osebne vere, pa kljub temu 
prinesejo otroka h krstu, bodo zelo težko izpolnili, kar ob tem obljubijo. Prav tu 
so jim lahko v veliko pomoč botri, ki jih je treba skrbno izbrati. Vsak boter mora 
pridobiti potrdilo o tem, da je primeren za botrstvo. To pomeni, da je prejel 
vse potrebne zakramente (krst, obhajilo, birmo) in da svoje krščanstvo tudi živi 
(redno hodi k maši in zakramentom in ne živi v zunajzakonski skupnosti). Žal je 
takega botra vedno težje najti – ne samo, da jih vedno več živi brez sklenjenega 
cerkvenega zakona, pač pa večina tudi na svoje versko življenje ne da prav veliko.

PRVO SVETO OBHAJILO IN SVETA BIRMA
Prvo obhajilo je prejelo 11 otrok. Vsi v tretjem razredu devetletke.
V letu 2015 je bilo podeljenih 16.000 svetih obhajil (leto prej 17.500).
Sveto birmo je prejelo 39 mladih.

2011 2012 2013 2014 2015
PRVOOBHAJANCI 26 17 10 21 11
BIRMANCI 37 43 39
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POROKE
Preteklo leto sta sveti zakon sklenila dva para. Pogosto slišimo mnenje, kako 

velika rana naše družbe je družina, oziroma, neodločenost mladih, da bi skupno 
življenje potrdili tudi pred Bogom in Cerkvijo. Naj se sliši vabilo k ureditvi zakonske 
zveze, ki je za nas kristjane zakrament in posebno znamenje ljubezni in zvestobe.

2011 2012 2013 2014 2015
POROKE 8 5 5 4 2
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POROKE

Zaročenci naj tudi v prihodnje pred poroko obiskujejo tečaj za zaročence, ki 
je redna in obvezna oblika priprave na skupno življenje. V Novem mestu je ta 
oblika priprave na zakon pogosta, datumi so objavljeni na oglasni deski. Priporo-
čamo, da si čas za obisk priprave par vzame že leto ali več pred poroko. 

Priprava na zakon poteka v Zavodu Friderika I. Baraga, Smrečnikova 60, Novo 
mesto – Šmihel. Dva zaporedna vikenda (petek, sobota, nedelja) od 18.00 do 20.00. 

Datumi v letu 2016: 
• 4., 5., 6. in 11., 12., 13. marca,
• 20., 21., 22. in 27., 28., 29. maja,
• 16., 17., 18. in 23., 24., 25. septembra,
• 18., 19., 20., in 25., 26., 27. novembra.

POGREBI
Tudi smrt je del našega življenja, v veri upamo celo več: je krona zemeljskih prizade-

vanj, saj nas povede pred obličje Njega, v katerem živimo, se gibljemo in smo. Na njivo 
Božjega počitka smo pospremili 20 pokojnih, 12 žensk in 8 moških. Bila sta tudi dva 
civilna pogreba. Najstarejša pokojna je umrla v 93. letu življenja, najmlajši pokojni pa je 
dopolnil 26 let. Vsem pokojnim je bilo podarjenih skupaj 1477 let življenja, povprečna 
starost vseh umrlih je 73,9 let. Povprečna starost umrlih žensk je 80,7 let, umrlih moških 
pa 63,7 let. 10 pokojnih je prejelo sveto bolniško maziljenje. Naj vsi počivajo v miru!
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2011 2012 2013 2014 2015
CERKVENI POGREBI 13 20 22 13 20
PREVIDENI 8 11 13 5 10

13

20
22

13

20

8

11
13

5

10

0

5

10

15

20

25

CERKVENI POGREBI

Imejmo pred očmi, da je zakrament bolniškega maziljenja duhovna pomoč, ki 
lahko pomaga bolnikom, da lažje prenašajo bolezen in ozdravijo; hkrati pa je tolaž-
ba in milost za tiste, ki umirajo in se pripravljajo na srečanje z Bogom. Zato je zelo 
pomembno, da pokličete k bolniku tudi duhovnika. Sedaj, ko so na voljo tudi bolni-
šnični duhovniki in duhovniki po domovih za starostnike, to res ne more biti težava.

NEDELJNIKI
Dvakrat letno – spomladi in jeseni – vsaka župnija opravi štetje nedeljnikov. 

Povprečen obisk nedeljskih maš v naši župniji je naslednji: moški – 77, ženske – 
146, otroci – 108. Obisk nedeljskih maš tako znaša 331 vernikov. Vštete so tudi 
sobotne nedeljske maše na podružnicah.

2011 2012 2013 2014 2015
NEDELJNIKI 360 343 321 325 331
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ŽUPNIJSKI SODELAVCI
Z veroukom za prvi, drugi in tretji razred devetletke se trudi sestra Pia, katehi-

stinja Anica poučuje četrti razred, katehistinja Tanja šesti razred, druge župnik.
Pohvaliti je treba pevce in pevke ter njihove organiste in zborovodje in druge 

skupine: molitvene, Župnijski gospodarski svet, bralce, ministrante, pritrkovalce, 
Župnijski pastoralni svet, ključarje … Zelo aktivna je Župnijska Karitas, ki jo po 
novem vodi ga. Danica Barbič. Hvala vsem, ki se trudite z urejanjem in čiščenjem 
župnijske cerkve in podružnic, s prostovoljnim delom in ki darujete svoje mate-
rialne darove za župnijo. Bog povrni za vsako molitev in žrtev, ki jo darujete za 
Božji blagoslov pri našem delu. Hvala tem in vsem drugim, ki kakorkoli poma-
gate v življenju župnije. Naj nas povezuje zavest odgovornosti za skupno dobro.

2011 2012 2013 2014 2015
VEROUKARJI 175 163 150 159 156
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GOSPODARSTVO
Preteklo leto smo s pomočjo Občine Straža opravili toplotno in zvočno sa-

nacijo stavbnega pohištva župnijske cerkve. Cerkev ima vgrajena dvajset let 
stara lesena okna, na katerih smo menjali stekla. Vstavili smo šipe s toplotno 
zaščitnimi izolacijskimi stekli, s »termopan« steklom. Stara polkrožna okna, ki 
so vstavljena tik pod stropom cerkve, smo zamenjali z novimi okni. Vgradili smo 
električno odpiranje zgornjih oken v ladji in prezbiteriju cerkve. S tem bo mogo-
če bolj učinkovito zračenje cerkve in odvajanje odvečne vlage iz prostora, zlasti 
v času poletne vročine, ko cerkev ni mogoče učinkovito zračiti. Opravili smo 
manjša vzdrževalna dela v stolpu župnijske cerkve sv. Jakoba in izolirali steno 
dotika med stolpom in ladjo cerkve v Vavti vasi.

Dokončali smo sanitarije v večnamenski zgradbi, ki so namenjene uporabni-
kom cerkve, in zasteklili prostor, namenjen otrokom, ki čakajo verouk.

Zaradi večjih naložb v zadnjih letih ima župnija še 10.000 evrov dolga. Žu-
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pnijska gospodarska komisija je sprejela sklep, da se denar, ki se zbere pri 
»ofru« na prve nedelje, nameni odplačilu župnijskega dolga. Hvala za vsak 
vaš dar!

ZAHVALA
Za vse, kar dobrega storite župniji in župniku, se najlepše zahvaljujem. Hva-

la vsem župnijskim sodelavcem, pa tudi skritim molivcem in tistim, ki darujejo 
svojo osamljenost, stiske in težave v dobro našega oltarnega občestva. Hvala 
vsem, ki materialno podpirate delovanje župnije in z darovi skrbite tudi, da va-
šemu duhovniku ničesar ne primanjkuje.

POMNI, ČLOVEK, DA SI PRAH 
IN DA SE V PRAH POVRNEŠ

Priznajmo – sestop je grenak. Razpuščeno 
pustno rajanje, norčavosti, maske, konfeti 
– in potem, mogoče še malo »z mačkom«, 
pepelnat križ na čelu in svarilne besede: »Po-
mni, človek, da si prah in da se v prah po-
vrneš!« Sredi pustne norčavosti opomin na 
resničnost, soočenje s smrtjo, spoznanje, da 
se ne morem izogniti zakonom življenje.

Grenko – toda zelo pomembno. Trpko je, 
vendar nam pomaga živeti. Življenje ni ve-
dno preprosto – in če to zanikamo, pred tem 
bežimo in si zapiramo oči, nam vse še otež-
koči, da bi bili sposobni to sprejemati. Življe-
nje se nam lahko sesuje, prekriža nam naše 
načrte, odpira nam neodgovorjena vprašanja 
– usmerja nas na »nekaj« za vsem, kar je pred 
nami.

To je pepelnica: ko dopustimo, da nas za-
znamuje križ minljivosti in nas sredi življenja spomni na pomembna vprašanja. 
In da si to vprašanje postavimo tudi sami. Kajti življenje ni vedno čudovito …

VIR: Andrea Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
8. februarja praznujemo dan kulture ali Prešernov dan. Prešeren je bil 

velik ljubitelj pisane umetniške besede. Njegov sodobnik blaženi škof An-
ton Martin Slomšek je s tem v zvezi zapisal: »Kdor svojo domovino v resnici 
ljubi, se ne sramuje svojega rodu in ne jezika materinega. Brez jezika in naroda 
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bi bila še tako rajska dežela žalostna pušča-
va. Materin jezik je prvi Božji dar. Zanj nam 
mora biti pred vsemi drugimi jeziki mar, da 
ga častimo, likamo, da po slovensko radi 
govorimo, prepevamo in se veselimo. Kar 
je oče dobrega od svojih starih prejel, mora 
svojemu sinu zapustiti, in kar se je mati od 
svoje matere naučila, bo tudi svoji hčeri za-
pustila. Materin jezik je najdražja dota, ki smo jo od svojih starih dobili. Dolžni 
smo skrbno ga ohraniti, olepšati in svojim mlajšim zapustiti.«

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
TVEGANJE

Včasih tako majhno, da ga sploh ne opazimo, pa vendar je pomembno. Brez 
tveganja ne bi bilo prijateljev, ne bi bilo družin, ne bi bilo življenja.

Brez tveganja ne bi bilo nič. 
Tako majhna kot velika tve-
ganja so še kako pomembna. 
Tveganje je že to, da stopi-
mo iz svoje hiše, se usedemo 
v avto ali avtobus in nekam 
gremo. To je tveganje, kajne? 
Lahko bi se zgodila prometna 
nesreča in bi se nam kaj zgo-
dilo. Pravzaprav tvegamo že s 
tem, ko sedimo v hiši. Kaj če 
pride do požara? Kaj pa, če 

pade meteor na našo hišo?  Naše življenje je eno samo tveganje in tega se večino 
časa sploh ne zavedamo. Tveganje je del nas. 

Ravno nasprotno pa se zgodi, kadar moramo tvegati nekaj, kar nismo še ni-
koli. Vstopiti v novo šolo? Povedati nekomu, kaj čutimo do njega? Takrat se tve-
ganja še predobro zavemo in si celo rečemo: »Ne, to je pa preveč. Tega ne bom 
storil!« Pa je tako prav? Včasih res, seveda. Ne moremo na tveganje postavljati 
kar vsega po vrsti. Pa vendar, ljudje veliko premalo tvegamo. Kaj hudega se pa 
lahko zgodi? Ja, lahko se osramotimo pred celo šolo, lahko se nam kaj zgodi, 
ampak moramo vseeno sprejeti to tveganje in poskusiti. Tudi, če nam ne uspe, 
bomo imeli izkušnje za naslednjič. 

Včasih je prav, da tvegamo in naredimo korak v neznano. Nekega dne si bomo 
za to hvaležni.

Erika Kum
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SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

PRIZADEVANJE ZA ODPUŠČANJE
Ljubezen in zvestoba se 

lahko znajdeta sredi viharja. 
So dnevi, v katerih drug dru-
gega nosita na rokah, navdu-
šeno in brezskrbno. Prišli pa 
bodo dnevi, ko bo treba drug 
drugega prenašati, in dnevi, 
ko ne gre več, ko ne gre nič 
več. Zaradi neumnih napak 
se nekaj krha. Nastanejo raz-
poke in po njih pride v vajino 
srce in v vajin dom noč.

Takrat bi nekaj rada, a vendar ne moreta, ker vaju hromita nemoč in bolečina. 
Rada bi kaj rekla, a beseda ne gre iz ust. Rada bi stegnila roko, a ta zaledeni. Rada 
bi se objela, toda ostaneta okamenela kot kip. Rada bi odpustila, pa vendar re-
četa: »Zakaj si to storil?«

V takih dneh obstaja le ena rešitev: potrpežljivost, veliko potrpežljivosti in pri-
zadevanje za spravo. Sopotnik počne reči, ki so zate nepojmljive, in rečeš: »Kako 
je kaj takega mogoče?«

Potem se moraš boriti za svojo ljubezen. Počutiš se negotovo in vate se pripla-
zi strah. Nato moraš nekaj časa »bdeti v temi«, ne da bi videl, ne da bi razumel … 
Potem se zaveš, da je drugi »svet zase«, ki ti bo v svojem najglobljem jedru ostal 
vedno tuj. In potem se odpravi iskat odpuščanje.

Če ne moreš odpustiti, takoj nastane zid. In zid je začetek zapora.
Phil Bosmnas

JESEN ŽIVLJENJA

OSAMLJENOST
Za nami so prazniki. Žal to ni čas veselja, radosti in družinske povezanosti za 

vse ljudi. Med nami so tudi osamljeni posamezniki, za katere je to čas, ki bi ga 
najraje prespali in se prebudili v prvi delovni dan, ko življenje spet teče po usta-
ljenem ritmu. Osamljenost ni isto, kot biti sam, lahko se ima posameznik dobro 
sam s seboj in uživa v svoji družbi. 

To so občutki strahu, praznine, pomanjkanja varnosti, nesprejetosti, nezmo-
žnosti biti v resnici to, kar so. Spone osamljenosti se lahko osvobodimo, vendar 
je treba vložiti nekaj dela. Najprej moramo prepoznati težavo, pri tem pa mora-
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mo biti iskreni do sebe in 
prevzeti odgovornost za 
stanje, v katerem smo se 
znašli. Posameznik mora 
postati sam sebi najboljša 
družba in si dati občutek 
cenjenosti.

Sledi odpuščanje ti-
stim, ki niso znali dati 
tega, kar smo potrebova-
li. Odpuščanje je najlepše 
darilo, ki ga lahko poda-
rimo sami sebi. Osvobo-
dilo nas bo jeze, žalosti, 

nemoči, sovraštva, iskanja krivca za bolečine. Končno lahko prevzamemo od-
govornost za svoje življenje in zaživimo polno in zadovoljno, osvobojeni spon 
preteklosti.

Umirjeno lahko zaživimo, le želeti si moramo in odkrivati samega sebe. Vzne-
mirljivo je odkrivanje novih plasti lepote sveta.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
7. februar – 5. NEDELJA MED LETOM: Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, 

vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mrežo.« In 
ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da se je njih mreža trgala. (Lk 5,5–6)

14. FEBRUAR – 1. POSTNA NEDELJA: Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega 
Duha; in Duh ga je vodil po puščavi štirideset dni, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič 
jedel; ko pa so minili, je bil lačen. Tedaj mu je hudič rekel: »Ako si Božji Sin, reci temu 
kamnu, naj bo kruh.« In Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: ‚Naj človek ne živi samo od 
kruha.‘« (Lk 4,1–4)

21. FEBRUAR – 2. POSTNA NEDELJA: In ko je molil, se je podoba njegovega obli-
čja spremenila in njegovo oblačilo je postalo belo in se je svetilo. In glej, dva moža sta 
govorila z njim; bila sta Mojzes in Elija; prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovi 
smrti, ki ga je čakala v Jeruzalemu. Prišel pa je iz oblaka glas, ki je govoril: »Ta je moj Sin, 
moj Izvoljenec, njega poslušajte!« (Lk 9,29–31.35)

28. FEBRUAR – 3. POSTNA NEDELJA:
Rekel je vinogradniku: »Glej, tri leta je, kar hodim iskat sadu na tej smokvi, pa ga ne 

najdem. Posekaj jo torej; čemú še zemljo izrablja?« Ta mu je odgovoril: »Gospod, pústi 
jo še to leto, da jo okopljem in ji pognojim, morda bo obrodila sad; če pa ne, jo boš 
potlej posekal.« (Lk 13,7–9)
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA

GOSPOD, NAJ BOM USMILJEN! 
Prošnja na začetku leta usmiljenja

Gospod, sveto leto 
usmiljenja se je začelo. 
Tisto, v katerem lahko kaj 
več naredim Zate, a tudi 
zase. Več kot običajno. 
Ne iz svoje moči, marveč 
iz tvoje, vendar s svojim 
sodelovanjem. To zmo-
rem, če si ti ob meni. Tedaj 
zmorem vse. Ko ti mojo 
slabotno človeško voljo 
okrepiš v vedno novih pri-
zadevanjih za dobro. Ne le 
za to, da bi bil manj grešen, marveč predvsem, da bi bil bolj tvoj, Te resnično 
ljubil in deloval iz tvoje ljubezni. Če tega ne delam, sem ujet v svoje človeške 
meje, slabosti in nepopolnosti. Če pa se ti ves prepustim, tedaj zmorem delati 
čudeže. Najprej sam pri sebi, nato pri drugih. Zato se danes obračam k Tebi 
s prošnjo, da me resnično spremeniš. To zmoreš le Ti. Vsi zdravniki sveta mi pri 
tem ne morejo pomagati, ker ni leka za moje slabosti, grešno naravo in padce iz 
dneva v dan. Pravo zdravilo za vse to in drugo, kar me vsak dan znova pribija k 
tlom, je le pri Tebi, v tvojem neizmerno ljubečem srcu. Dobil ga bom, če bom na-
šel ključ do vrat tvojega srca. To je, da bom ljubil s tvojo ljubeznijo, čutil s tvojim 
srcem, se spreobračal v moči tvoje daritve na križu.

Sveto leto usmiljenja je priložnost za to. Leto zame, ne Zate. Tvoje je vsako 
leto, moje pa resnično le tisto, ki je preživeto s Teboj. Vsa ostala leta so izgu-
bljena, vržena stran, tlakovana s satanovo skušnjavo biti kakor Ti, vladar sveta in 
samega sebe, nazadnje pa sem poražen na vseh bojiščih. Predvsem na tistih, kjer 
bi moral zmagovati, a se iz bitke vračam vedno znova sklonjene glave. Tako je, 
ker sem jih vojskoval sam, s svojo močjo, prepričan, da zmorem vse. Nazadnje 
sem spoznal, da zelo malo, ker nisem imel pravega orožja s seboj za bitke s silami 
zla. Zato, Gospod, danes prihajam v tvojo orožarno, da me oborožiš z mečem 
odločnosti, z oklepom neprebojnosti in s sulico premočrtnosti, s katerimi se po-
dajam v bitko proti zlim silam sveta. Najprej, da jih premagam v samem sebi, 
nato pa, očiščen greha, s Teboj tudi v drugih. Skupaj bomo močna vojska proti 
vsakršnemu zlu. Nepremagljiva s Teboj. Trdno odločena boriti se do konca zoper 
greh, usmiljena pa pri reševanju grešnika. Slednje dejanje prepuščamo Tebi. Mi 
smo le bojevniki Zate in s Teboj na čelu. Ti si tisti, ki daje pravo zdravilo. To je 
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v kesanju, odpuščanju in trdnem sklepu hoditi le za Teboj in s Teboj. Po stezah 
edine prave rešitve. Potem nas čaka gotova zmaga s Teboj.

VIR: Jožef Pavlič, revija Prenova; pripravil: mb

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

Odšli so …«
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + JOŽETA HÖNIGMANA, Jurka vas 25:
  rodil se je 30. 10. 1948 v Novem mestu
  umrl je 18. 12. 2015

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + IGNACIJA KUMELJA, Jurka vas 14:
  rodil se je 18. 3. 1973 v Novem mestu
  umrl je 19. 12. 2015

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + ANTONA ERPETA, Pod Srobotnikom 24, Straža:
  rodil se je 3. 8. 1928 v Novem mestu
  umrl je 11. 1. 2016

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + JANEZA TAVČARJA, Stara cesta 1, Straža:
  rodil se je 10. 5. 1928 v Rumanji vasi
  umrl je 20. 1. 2016

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + FRANČIŠKO KULOVEC, Vavta vas 54:
  rodila se je 5. 4. 1934 v Koroški vasi
  umrla je 21. 1. 2016

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + FRANCA KRENA, Vavta vas 57:
  rodil se je 22. 6. 1946 v Vavti vasi
  umrl je 25. 1. 2016

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.
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MISEL ZA LEPŠI DAN
Govori o Kristusu le tedaj, ko si vprašan o njem. Toda živi tako, da te bodo 

vprašali o Kristusu! (Paul Claudel)

Brez nedeljske evharistije ne moremo živeti. Ne veš, da kristjan obstaja za ev-
haristijo in evharistija za kristjana? (Saturnin)

Pravi Bog se kliče Bog ljubezni! (France Prešeren)

S tem, ko se odpovemo nepotrebnemu branju časnikov in gledanju televizije, 
si prihranimo čas za molitev. (Jožef Smej)

Kaplja ljubezni je več kot ocean razuma. (Blaise Pascal)

Nekoga ljubiti pomeni kot edini videti čudež, ki je za druge neviden. (Francois 
Mauriac)

Nič te ne sme plašiti, nič prestrašiti. Vse mine. Bog sam ostane isti. Potrpežljivi 
doseže vse, in kdor ima Boga, ta ima vse – Bog sam zadošča! (Terezija iz Avile)

Kjer Bog izgine, človek ne postane večji. Nasprotno: izgubi svojo Božjo čast, 
izgubi Božji sijaj na svojem obličju. Končno se izkaže zgolj kot produkt slepe evo-
lucije in kot takšen je lahko uporaben in zlorabljen. Prav to je potrdila izkušnja 
tega našega časa. (Benedikt XVI.)

Večina ljudi sploh ne sluti, kaj bi Bog naredil iz njih, če bi se mu le dali na raz-
polago. (sv. Ignacij Lojolski)

Misliš, da bodo slabosti Cerkve Kristusa pripravile do tega, da bo od nje od-
stopil? (Helder Camara)

ZA DOBRO VOLJO
POSEBNA SPOSOBNOST – V cirkusu velik in močan moški popolnoma iz-

tisne sok iz limone in obljubi tistemu, ki bi iz te limone iztisnil še kakšno kapljico, 
veliko nagrado. S tribune pristopi slaboten možiček. Gledalci strmijo, velikan se 
prizanesljivo smehlja. Možiček vzame v roko limono in z lahkoto iztisne iz nje še 
nekaj kapljic. »Nemogoče,« zajeclja velikan, »kaj ste po poklicu?« – »Delam na 
davčni upravi!«
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PLES – Na neki zabavi krepka dama pleše z mladim moškim. »Upam, da vam 
ne povzročam prevelikega napora?« – »Kje pa, delam v pivovarni in cele dneve 
valim sode piva!«

HUJŠANJE – Obilna Rezka se odpravi k osebnemu zdravniku, da bi ji poma-
gal pri njeni težavi s kilogrami. Ta ji po pregledu predpiše recept za zdravilo: sto 
tablet v steklenički. Rezka nekoliko debelo pogleda, nato pa le vpraša: »Koliko 
naj jih vzamem vsak dan?« – »Prav nobene,« odvrne zdravnik. »Trikrat na dan 
vsebino stekleničke stresite na tla in vsako tabletko posebej poberite. To vam bo 
najbolj koristilo.«

GLEDALIŠČE – Ko stopata proti vratom gledališke dvorane, pravi Tone svoji ženi: 
»Po moje je bila velika napaka, da sem danes oblekel novo obleko.« – »Zakaj tako 
misliš, saj ti res dobro pristoji.« – »To že, ampak vstopnici pa imam v stari obleki!« 

ZAJČKI – Zajčji par gleda, kako čarodej pričara iz klobuka zajčka za zajčkom. 
Zajec reče svoji zajčici: »Iskreno povedano, najina metoda mi je bolj všeč.«

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Boštjan Gašperšič z družino; Potok, 1., 2. in 3. skupina; 

Saje, STR; Marija Župevec, STR; Lavrič, STR; Jože Počervina JV12; Rumanja vas, 1. 
in 2. skupina; skupina Prapreče; Štefka Irt; Berkopec, RV17; Ivana in Viktor Lukan.

DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Jože Kren, POT; Anica Golob, PRA; Edo Kocmut; 
A Kren, VV57; Anica Avbar; Alojz Rozman, Na Žago; Kavšček; Franc Tisovec; DS 
avto Robert Stopar s.p.; Katica Hočevar; Marta Jakubovič; Saje, STR; Darinka Še-

»Pozdravljen, dragi.  
Tvoja današnja večerja je na strani 48.«
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nica, STR; Lavrič, STR; Jože Počervina, JV12; Šetina-Štukelj; Stanka Šporar; družina 
Rudolf, STR; Andrejčeva, RV; Štefka Irt; družina Jordan-Kumelj; Hrovat, DS; pevci 
pri jutranji maši; Jože Palčič, RV; Karolina Mrvič, STR; Marija Šenica, STR.

Pri »ofru« za Jakobovo pismo se je zbralo 700 evrov.
DAR ZA OGREVANJE: Silvo Može, POT15; Vovk, RV; Lana Bukovec; Marjetka 

Dular, VV39; Lučka Berkopec, VV39; Maja Medic; Božič, VV; Počervina, JV24; 
Marija Golob, VV63; Zupančič in Kolenc, VV110; Jože Kren, POT; Anica Golob, 
PRA; M. Blažič; Darka Krašovec; Anica Avbar; Rozman Alojz, Na Žago; DZ Krašo-
vec; družina Muška; družina Hadžič; družina Kocmut, DP40; Silva Kavšček; Saje, 
STR; Darinka Šenica, STR; Marija Župevec, STR; Lavrič, STR; Jože Počervina, JV12; 
Marija Šenica STR; Na žago 29, STR; Kestnar, STR; Dusper-Nose; Jelka Marolt, 
PRA; Šetina-Štukelj; Stanka Šporar; družina Rudolf, STR; Andrejčeva, RV; Štefka 
Irt; družina Jordan-Kumelj; Hrovat, DS; Frančiška Zupančič; Barbič, Resa; Jože 
Palčič, RV; Jože Novak, STR; Ana Komljanec.

Za ogrevanje župnijskih stavb (cerkev, župnišče in Stara šola) smo do zdaj 
zbrali 3.480 evrov darov. Stroški ogrevanja so odvisni od zimskih razmer. V 
kurilni sezoni znašajo od 5.000 do 6.000 evrov. Vsi, ki lahko s svojim darom 
pomagate pokriti stroške ogrevanja, lepo povabljeni k pomoči pri zbiranju 
sredstev.

OB SMRTI JOŽETA HÖNIGMANA SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: Ana 
Fink, Obrh (2 maši); sestra Marija Pavlin (2 maši); družini Zupančič-Kolenc, VV; 
vaščani Jurke vasi; Kumelj, Loška vas.

OB SMRTI NACETA KUMLJA SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: družina Ha-
džič iz Jurke vasi; vaščani Jurke vasi. DAR ZA CERKEV SO DAROVALI: vaščani 
Jurke vasi.

OB SMRTI JANEZA TAVČARJA SO DAROVALI ZA CERKEV: Majda Tav-
čar; sestrična Ivanka; družina Šutar; družina Dular; družine Rifelj, Pavlin, Jaklič 
in Šulc. ZA SVETE MAŠE SO DAROVALI: Tavčarjevi (5 maš); družine Virc (3 
maše); Slavka Dular (2 maši); Maja in Anica Medic (2 maši); družine Rifelj, Pa-
vlin, Jaklič in Šulc (2 maši); Stane Zupančič; Viktor Lukan; družina Kren; družina 
Šutar; družina Dular; družina Malenšek; Darko Lukan; Jelka Marolt; družina Bla-
žič; Slavka Dular; Dularjevi Prečna; Marija Košir z družino; Milka Zupan; družina 
Moric; Miheličevi. ZA KARITAS SO DAROVALI: Slavka Dular; Anita Bele; Maja 
in Anica Medic; Martina Tavčar; Kregarjevi; Franc, Slavi in Marija Murn; Marija 
Turk; Nevenka Bele; Tatjana Medic.

OB SMRTI FANIKE KULOVEC SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: brat Jože 
(2 maši); brat Martin (2 maši); sestra Marija (2 maši); družina Turk, Podhosta 
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(2 maši); pevci pri jutranji nedeljski maši (2 maši); družina Saje, Čemše (2 maši); 
Milan Žiberna (2 maši); nečakinja Nataša; Marija Golob; Ljerka in Franci Golob; 
Andreja Muhič z družino; Tončka Šali; sosedje Zupančič; družina Medle; otroci 
družine Grubar, Veliki Cerovec; Alojz Berkopec; Anica in Martin Može; Jože Hro-
vat; Kren, Prečna; družina Krevs, Globočdol. DAR ZA CERKEV SO OB MAMINI 
SMRTI DAROVALE hčerke; Anica in Alenka Topler.

OB SMRTI FRANCA KRENA SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: teta Zali 
Može (2 maši); sosedje; Prostovoljno gasilsko društvo Vavta vas. DAR ZA CER-
KEV JE DAROVALA: teta Zali Može.

ODDANE MAŠE: drugje bodo opravili 24 maš za + Janeza Tavčarja in 14 
maš za + Faniko Kulovec.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA

SPORED ČAŠČENJA
10.00 SVETA MAŠA
11.00 DUHOVNIKI
12.00 RUMANJA VAS IN STRAŽA
13.00 VAVTA VAS
14.00 JURKA VAS
15.00 PRAPREČE, MRAŠEVO
16.00 POTOK
17.00 SELA, HRUŠEVEC, DRGANJA SELA
18.00 LITANIJE, SVETA MAŠA

PRAZNIK CELODNEVNEGA ČAŠČENJA NAJSVETEJŠEGA
Na dan celodnevnega čaščenja, ki ga bomo obhajali na dan sv. Matije, t. j. 24. 

februarja, bomo častili Jezusa v Svetem Rešnjem Telesu. Vabimo vas, da se ude-
ležite molitev pred Najsvetejšim. V podobi kruha je Jezus med nami resnično 
navzoč. Kdor more, naj se udeleži čaščenja po razporedu, ki je objavljen. Sklepno 
sveto mašo bo vodil frančiškan iz novomeškega kloštra p. Peter Vrabec.

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU
Se k molitvi zbira vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu.
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SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Srečanje ŽGK bo v torek, 2. februarja, takoj po praznični sveti maši.

DAROVI ZA ELEKTRIKO IN SVEČE
Na svečnico in v nedeljo, 7. februarja, lahko v zakristiji oddate dar za sveče in 

razsvetljavo. Bog povrni!
V soboto, 6. februarja, bo v Straži in na Drganjih selih »ofer« za stroške elektri-

ke. Kdor želi, lahko dar za stroške razsvetljave na podružnicah odda tudi kasneje.

BLAGOSLOV SVETEGA BLAŽA
Sv. Blažu se ljudje radi priporočamo, ker je zavetnik zoper bolezni v grlu, vratu 

in zoper vsako drugo zlo. Blagoslov sv. Blaža pomaga toliko, kolikor iskrene vere 
vložimo v svojo prošnjo. Prejeli ga bomo lahko med sveto mašo na god svetnika, 
v sredo, 3. februarja.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 4. februarja, ob 18.45. Člane ŽPS naprošamo, da se sre-

čanja zagotovo udeležite.

ZAČETEK PRIPRAV NA ORATORIJ
Oratorij bo tudi letos v Vavti vasi. Prvi pripravljalni sestanek za animatorje 

bomo imeli v nedeljo, 6. marca, ob 17.00. Vabimo mlade, srednješolce in starejše 
animatorje, da se nam pridružite. Na prvem srečanju se bomo dogovorili, kako 
in kdaj bo potekala priprava oratorija. Zato je zelo pomembno, da se ga udeleži-
te vsi mladi, ki želite sodelovati kot animatorji oratorija.

POSTNI ČAS PRIPRAVE NA VELIKO NOČ
Postni čas je spokorni čas – kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem 

življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na 
križu. Naše notranje prizadevanje se na zunaj izraža v poglobljeni molitvi, postu 
in dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset 
dni postil v puščavi, o čemer pišejo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1, 12–13, 
Lk 4, 1–13).

Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi 
pa vsak petek. Namen posta ni prvenstvo v odpovedi določeni hrani in pi-
jači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe 
bližnjega ter v večji edinosti z Bogom in ljudmi.

Posebno mesto v postnem času ima ljudska pobožnost, ki nas duhovno pri-
pravlja na praznike. Zato še posebej vabimo h križevemu potu ob petkih pol ure 
pred večerno sv. mašo.



17

POSTNA MOLITEV

Dobri Bog!
Ti spoštuješ svobodo vsakega
in nam daješ možnost, da izbiramo
med različnimi dobrinami.

Vabiš nas,
da se ne zaustavimo le pri materialnih stvareh,
ampak da odrinemo na globoko.
V tem postnem času nam pomagaj,
da bomo postali odločnejši,
bolj ljubeči in tesneje povezani s Tabo.

Odpoved alkoholu ali drugim razvadam,
dobra misel in dar za bližnjega
ter redna molitev
pa naj bo prošnja za Tvoj blagoslov,
ki prinaša dobroto, plemenitost
in veselje v naše življenje.

Amen.

KRIŽEV POTbomo v molitvi premišljevali tudi zadnje tri nedelje postnega 
časa.

Četrto postno nedeljo, 6. marca, se bomo ob 14. uri zbrali v Marijini cerkvi na 
Drganjih selih. Peto postno nedeljo, 13. marca, se bomo ob istem času zbrali v 
straški cerkvi sv. Tomaža. Na cvetno nedeljo, 20. marca, pa ob 16. uri v župnijski 
cerkvi v Vavti vasi, ko bosta na voljo tudi spovednika od drugod: iz Stopič in 
Toplic.

USTVARJALNE DELAVNICE ŽUPNIJSKE KARITAS
Pripravljamo jih sodelavke Župnijske Karitas. Potekajo vsak torek po večerni 

sveti maši v prostoru stare šole. Skupina šteje blizu dvajset članic. Če si želite od-
krivati nova znanja in sposobnosti v prijetni in sproščeni družbi, ste lepo vablje-
ni. Izdelujemo voščilnice v različnih tehnikah in za različne priložnosti, adventne 
venčke, različne rože iz žice in najlona ter krep papirja, papirnate vrečke … Pred 
nami so že novi izzivi, prav tako pa smo odprte za nove ideje, ki nam jih lahko 
pomagate uresničiti. Lepo vabljeni vsi, ki radi ustvarjate v dobri družbi.
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SVETE MAŠE

PON. – 1. 2. Brigita, op 18.00 + Alojz Gričar
TOR. – 2. 2. SVEČNICA 18.00 + Verona in Martin Dular, obl.
SRE. – 3. 2. Blaž, šk-muč 18.00 + Jože in Marija Ucman, obl.
ČET. – 4. 2. Gilbert, red 18.00 + Franc Kren, 7. dan
PET. – 5. 2. Agata, dev-muč 18.00    v spravo za bogokletje
SOB. – 6. 2. Pavel Miki, muč 17.00 S za duhovniške in redovniške poklice

18.00 DS + Zvonka Bradač in družina Saje, obl.
NED. – 7. 2. 5. MED LETOM

Nika, red
  7.30 + Šali in Jerele
10.00 + Jože Berdavs, obl.
10.00    za žive in umrle župljane

PON. – 8. 2. Hieronim, red 18.00    po namenu (NK)
TOR. – 9. 2. Polona, muč 18.00 + Alojz in Milka Počervina
SRE. – 10. 2. + PEPELNICA + 18.00 + Kristina Vidmar, obl. 
ČET. – 11. 2. Lurška MB 18.00    v dober namen (ST)
PET. – 12. 2. Erna 18.00 + starši in brat Jože Novak, Stavča vas
SOB. – 13. 2. Kristina, vd 17.00 S + Ivica Darovec, rd.

18.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 14. 2. 1. POSTNA

Valentin, muč
  7.30 + Franc in Dragica Mirtič, MRA, obl.
10.00 + Janez in Anica Kolenc, RV, obl.

PON. – 15. 2. Klavdij, red 18.00 + Vera Hageman roj. Pugelj, RV
TOR. – 16. 2. Julijana, muč 18.00 + Jože Fink, st. in ml.
SRE. – 17. 2. Aleš, spok 18.00 + Janez Tavčar, 30. dan
ČET. – 18. 2. Flavijan, šk 18.00 + Drago in starši Šinkovec
PET. – 19. 2. Bonifacij, šk 18.00 + Anton in Vida Erpe, 30. dan
SOB. – 20. 2. Leon, šk 17.00 S + Medic in Marija, obl.

18.00 DS + Dore in Pepca Kren, obl.
NED. – 21. 2. 2. POSTNA

Peter, šk-c.uč
  7.30    za žive in umrle župljane
10.00 + Cveta Berkopec, obl.
10.00 + Jože in starši Marolt, obl.

PON. – 22. 2. Sedež ap. Petra 18.00    po namenu (MAR)
TOR. – 23. 2. Polikarp, šk-muč 18.00 + Jože in ostali Hönigman
SRE. – 24. 2. CELODNEVNO 

ČEŠČENJE
Matija, ap

18.00 + Gregor Dolšak, obl.
18.00 + Antonija in Slavko Fylypczuk, obl.
18.00 + Fanika Kulovec, 30. dan
18.00 + Franc Kren, 30. dan
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POBARVANKA za male in velike otroke

ČET. – 25. 2. Kalist, muč 18.00 + Martina in Edi Hrovat, obl.
PET. – 26. 2. Branko, šk 18.00 + Nace Kumelj (vaščani)
SOB. – 27. 2. Gabrijel, red 17.00 S + Danica Sečen, obl.

18.00 DS + Anica Gorše, obl.
NED. – 28. 2. 3. POSTNA

Ožbolt, šk
  7.30    za žive in umrle župljane
10.00 + Pavla in družina Šporar, RV, obl.



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 6. januar:
Rumanja vas, 5. skupina
SOBOTA, 13. februar:
Straža, 1. skupina
SOBOTA, 20. februar:
Straža, 2. skupina
SOBOTA, 27. februar:
Straža, 3. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 7. februar:
Lučka Berkopec
Julijan Taljat
NEDELJA, 14. februar:
Urška Žagar
Zala Kren
NEDELJA, 21. februar:
Anica Žagar
Tjaša Tavčar
NEDELJA, 28. februar:
Janez Dular
Teja Tavčar


