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JE POSTNI ČAS ŠE AKTUALEN
Ali v postnih aktivnostih vidiš priložnost za 

osebno rast? Ali samo čakaš, da vsa stvar mine 
in nato nadaljuješ ustaljeno pot naprej?

Postni čas je priprava na praznovanje velike 
noči. Praznovanje naše svobode, odrešenosti, 
sijaja mojega obraza. Pomembno je vztrajati 
in izpraznjeni prostor nadomestiti z nečim, kar 
me gradi, hrani mojo vero, blagodejno vpliva na 
rano, ki mi jo je pustila neka ujetost. Postni čas 
in post sta še kako aktualna in nista nekaj samo-
umevnega v naši veri. V resnici gre za odločitev 
moje rasti. Danes v življenju ne občutim kakšne-

ga pomanjkanja in kaj hitro lahko eno odvisnost nadomesti druga. Postni čas 
mora imeti svoj cilj v osebni rasti in v odnosu do ljudi, zato ni pomembno samo 
odrekanje, pač pa tudi dodajanje. Pomembno je dodajati dobra dejanja.

Človek težko dojema postni čas kot vrlino, ker je to čas, povezan z osebnim 
odrekanjem in bolečino. Danes pa je vsega na pretek. Zakaj bi se mučil, če imam 
vsega na pretek in je potem vse »brez veze«? Vendar ni tako …

Prirejeno po: Robiju Friškovcu

KRŠČANSKI MATERINSKI DAN
Na praznik Gospodovega oznanjenja se spominjamo pomembnega dogodka 

iz zgodovine naše vere: ko je Marija sprejela povabilo nadangela Gabrijela, je 
postala mati učlovečenega Božjega sina. Po njenem materinstvu je posvečeno 
materinstvo vseh mater sveta, zato na ta praznik obhajamo krščanski materinski 
dan. 

Lahko bi rekli, da je to praznovanje staro toliko kot krščanstvo. Zavestno pa 
se je utrdilo po drugem vatikanskem koncilu. V poslanici, ki so jo škofje vsega 
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sveta ob zaključku koncila naslovili na žene, so 
počastili vzvišeni poklic matere: »Žene, vaša po-
klicanost je, da varujete domače ognjišče, da 
ljubite vire življenja, da imate srce za novi rod! 
Priče ste skrivnosti začetkov življenja. Roteče 
vas prosimo, da predvsem skrbite, da se ohra-
ni človeški rod.«

Materinski dan je dan hvaležnosti našim star-
šem, ki so nam kot Božji sodelavci podarili življe-
nje.

Prirejeno po: Silvestru Čuku

POST?
Vse več ljudi, tako mladih kot starejših, se odloča 

za štiridesetdnevni post. In tako je prav. Post ni le ne-
kaj, kar naj bi verni ljudje počeli, ampak je še mnogo 
več.

Seveda je odvisno, česa se postite. Največkrat je to 
hrana. Morda mesa, maščob ali pa sladkarij. Tukaj ni 
post le nek izziv, ali zmoremo toliko dni brez določe-
ne hrane, ampak je tudi dober način, da telo očistimo 
odvečnih maščob. 

Vendar mnogo ljudi misli, da je post le to. Ne. Post 
je še mnogo več. Ni nujno, da se postimo hrane. Postimo se lahko grdega obna-
šanja, morda kletvic ali česa podobnega. Tak post je veliko bolj učinkovit, saj od 
nas zahteva, da smo duševno zbrani in se ne vdamo skušnjavam in navadam. 

In to je smisel posta. Da se trudimo postati boljši. Da premostimo neko oviro, 
ki se nam je do zdaj zdela nepremagljiva. Da naredimo nekaj, kar bo koristilo 
tako nam kot tudi ostalim ljudem.

Res je, da je zdaj že malo pozno za začetek posta, vendar nikoli ni prepozno. 
Še vedno je čas, da se izboljšamo. Bo pač tokrat malo manj dni, naslednje leto pa 
se potrudimo in začnimo še pravi čas.

Erika Kum

KOTIČEK ZA VEROUKARJE

PETER ZATAJI JEZUSA
Jezusa so prijeli v vrtu Getsemani in ga privedli pred zbor verskih voditeljev. 

Ti so iskali kak razlog, da bi Jezusa lahko usmrtili, toda Jezus ni storil nič slabega.
Peter, eden Jezusovih najbližjih prijateljev, je ostal na dvorišču pred hišo in 

čakal, kaj se bo zgodilo. Zelo se je bal.



3

Videla ga je neka de-
kla in mu rekla: »Tudi 
ti si bil z Jezusom, kaj-
ne?«

»Ne!« je rekel Peter. 
»Ne vem, o čem govo-
riš.«

Dekla pa je začela 
razlagati ljudem, ki so 
bili v bližini: »Poglejte! 
Tale je eden od njego-
vih učencev!«

»Ne, nisem!« je rekel 
Peter.

Kmalu zatem so ne-
kateri prepoznali Petra 
in so mu rekli: »Ti goto-
vo poznaš Jezusa!« 

Peter je še naprej trdil, da ga ne pozna. Tedaj je zaslišal petelina, ki je že drugič 
zapel. In spomnil se je, kaj mu je rekel Jezus: »Preden bo petelin dvakrat zapel, 
me boš ti trikrat zatajil.« Peter je stekel z dvorišča in planil v jok, ker je zatajil 
svojega prijatelja Jezusa.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

SPOVED PRED VELIKO NOČJO
Naj bodo naslednje vrstice kot spodbuda tudi tebi, da bi v teh dneh pred veli-

ko nočjo opravil/a spoved in tako začel/a vse skupaj »na novo«, bolj zadovoljno, 
veselo, brez bremen iz preteklosti.

Kaj je čisto na vrhu lestvice hitov najmanj priljubljenih reči? Brez dvoma: obisk 
zobozdravnika. Takoj za zobozdravnikom pa je na vrsti spoved.

Kaj? Da bi popolnemu tujcu pripovedoval najslabše reči o sebi? Se mi je čisto 
zmešalo?! In da bi šel celo k duhovniku in mu povedal, da sem kradel, varal, lagal? 
Da sem sošolca, s katerim sedim v klopi, poslal k vragu in polovico noči surfal po 
slabih straneh na netu? To vendar ne gre! Le kaj si bo mislil o meni? Potem mu ne 
morem nikoli več stopiti pred oči!

Okej, drži. Potrebnega je veliko poguma, da se soočim tudi s temnimi platmi 
svojega življenja. Živjo, Bog, še sem tukaj! Kar precejšnje neprijetnosti sem za-
kuhal. In sem ti raje šel s poti. Točno vem, zakaj. Vsak greh, vsaka neprijaznost 
zadene TEBE. Samo ti si Bog! Samo ti mi lahko odpustiš. Tukaj sem, odpusti mi!
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Čeprav sem se v svojem življenju že nekaj 
stokrat spovedal, se moram še vedno spod-
buditi k temu. In to kljub temu, da vem: ko 
v petih minutah pridem iz spovednice, sem 
tako srečen, kot bi se okopal v morju: 
• v moji duši je mir,
• od veselja bi lahko pel in plesal,
• nimajo vsi tega spontanega veselja,
• pri meni je tako.

Okej – hotel sem spregovoriti še nekaj o tej posebni spovedi: potem ko sem 
priznal svoje grehe, mi je duhovnik rekel nekaj besed, ki jih je moja duša posrkala 
kot mleko z medom: »Ko ti v Jezusovem imenu odpustim tvoje grehe, lahko v 
resnici začneš na novo. Predstavljaj si: čisto na novo! Da, tvoje življenje se takoj 
prične še enkrat od začetka. In še nekaj ti povem: Bog, ki je ljubezen, ti tvojih 
grehov ne le odpusti – v nekem smislu jih celo pozabi!«

Uf! Moža bi lahko objel!
Vir: Youcat – spoved

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

PRAZNIK LJUBEZNI
Pridejo rojstni dnevi in obletnice. Naj ne 

gredo mimo. To so vajini praznični dnevi. 
Pri življenju ohranjajo spomin na dobre in 
lepe ure. Skupaj slavita ljubezen!

A vsak dan se nekoliko približajta drug 
drugemu, hvaležna za to, da sta se našla 
med milijoni in da sta še vedno skupaj.

Pustita avto v garaži in doma uživajta 
v prijetnem druženju. V zadnji uri med 
dnevom in nočjo ugasnita televizor, da bi 
bila povsem domača drug za drugega.

Pomislita na to, da je pomemben v va-
jinem življenju »obred«: skupaj jesti, biti 
skupaj pri mizi – vsaj enkrat na dan.

Vedno poskusita na najpreprostejši na-
čin biti srečna.

Vajina ljubezen naj ne propade ob tem, 
da brezdušno in bežno hranita vsak svoj egoizem. Tvoj mož naj bo tvoj najboljši 
prijatelj in tvoja žena tvoja najboljša prijateljica. Skrbita za to, da bo vajina ljube-
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zen in naklonjenost vidna v mnogih majhnih vsakdanjih stvareh: v nasmehu, v 
dobri besedi, v hvaležnem poljubu, v spontanem objemu.

Potem bo tisoč nepričakovanih radosti padlo za vaju z neba kot zvezde.
Vir: Phil Bosmans, Za srečo v dvoje

JESEN ŽIVLJENJA

GIBANJE JE HRANA ZA DUHA IN TELO
Daljši in toplejši dnevi nas vabijo, naj pospešimo svoje korake zunaj, na zraku, 

ne le v okviru stanovanjskih prostorov. Nedejavnost slabi, vaja pa telo krepi.
Pomembno je izbrati dejavnosti, ki so nam všeč – sprehod, tek in druge ob-

like. Čezmerna obremenitev škoduje. Pomembna je tudi prehrana, ki jo gibanje 
uravnoteži. Merilo zdravega gibanja naj bo prilagojeno telesni zgradbi in zdravju. 
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Aktivira srce, krvni obtok in dihanje. Gibanje je hrana za srce, sklepe in kosti.
Poleg rednega gibanja ne pozabimo na uživanje zdravilnih zelišč. Hrana in 

pijača naj vsebujeta čim več vitamina C.

Vsaj deset minut gibanja na zraku dnevno povečuje koncentracijo. Možga-
nom se poveča zbranost, ker dobijo dovolj kisika. Sprehod na zraku z globokim 
dihanjem krepi dihala in veča odpornost telesa.

Na sprehodu ne pozabimo uporabiti primerno oporo, da bodo naši koraki 
varni. Naj ne mine dan brez gibanja. Če gibanje ni več mogoče, razgibajmo vsaj 
roke z dvigovanjem in kroženjem. Naredimo nekaj korakov po stanovanju, da 
razgibamo trda kolena.

Ko se odločite, da boste vsak dan storili nekaj za vaše telo, se spomnite tistih, 
ki so prisiljeni, da so pri tem odvisni od tuje pomoči. Občudovanja vredni so 
tisti, ki kljub temu ohranijo samozavest. 

Veliko dobre volje in vztrajnosti pri gibanju. »Korajža velja,« je dejal sveti pa-
pež Janez Pavel II.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
6. MAREC – 4. POSTNA NEDELJA: Oče pa je velel svojim služabnikom: »Brž 

prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite, in dajte mu prstan na roko in čevlje na 
noge; in pripeljite pitano tele in ga zakoljite in jejmo ter se veselimo; zakaj ta moj 
sin je bil mrtev in je oživel; je bil izgubljen in je najden.« (Lk 15,22–24)

13. MAREC – 5. POSTNA – PAPEŽKA – NEDELJA: Ko pa ga niso nehali vpra-
ševati, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže 
kamen vanjo.« In spet se je pripognil in pisal po tleh. Ko pa so to slišali, so drug 
za drugim odhajali ven – počenši od najstarejših – in je ostal sam in žena v sredi. 
(Jn 8,7–9)

20. MAREC – 6. POSTNA – CVETNA – NEDELJA: Ko pa je šel dalje, so na 
pot razgrinjali svoje plašče. In ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa 
množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa čudovita dela, ki 
so jih videli. Klicali so: »Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu; mir 
v nebesih in slava na višavah!« (Lk 19,36–38)

27. MAREC – VELIKA NOČ: Tedaj je prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in je 
stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni 
ležal med povoji, ampak posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi 
oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in veroval. (Jn 20,6–8)
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA

PRED KRIŽANIM
Ko smo pod tvojim 
križem, Gospod,
začnemo misliti nase 
in na naš greh.
Tvoj križ je namreč 
podoba naše hudobije,
s katero smo te 
postavili na križ in 
gledali, kako si umiral,
ker nismo hoteli 
sprejeti tvoje resnice  
in odpuščanja.
Mi bi morali pristati na križu, ker je to naša iznajdba,
vendar si ti svobodno stopil nanj
in spremenil našo hudobijo v dar novega življenja.
Oče je to dopustil, ko te je poslal na svet,
da bi bil Bog z nami v vsem, kar smo,
tudi v šibkosti in grehu.

Marija je stala pod križem in podpirala tvojo žrtev,
verovala je v zmago usmiljene ljubezni,  
ki je šla do konca,
in želela vanjo vključiti vse grešnike.
Slišala je tvoj glas, kako si sprejel težo našega greha,
in videla srce, ki je izkrvavelo v ljubezni do nas.
Težko ji je, ker je v nas še vedno tako malo ljubezni do tebe,
zato nas vabi in vodi pred tvoj križ in nam pomaga,
da bi začutili veličino tvoje žrtve.
Ti sprejemaš vsak naš 
greh in zavrnitev,
usmiljen si do nas in 
nam odpuščaš.

Gospod Jezus, ti nisi 
samo vzel grehov nase 
in jih odpustil,
ampak si nam tudi 
odprl pot do Očeta,
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da bi se vrnili k njemu, želel 
si, da bi se vsak izgubljeni sin
zazrl v dar tvoje ljubezni in se 
po vrtoglavi poti vrnil
v naročje Očetove ljubezni, iz 
katere je bil ustvarjen
in ki ga vse življenje spremlja.
Hvala za tvojo brezkončno 
ljubezen s križa,
ki se nam razodeva na tako 
jasen in očiten način!
Hvala za vse, ki so jo že 
prepoznali
in jih je s svojim neustavljivim 
darom nagovorila do globin.
Hvala za vsako spreobrnjenje,
ob katerem pripravljaš gostijo in vabiš še druge,
da bi sprejeli novo obleko odrešenega življenja.

Vir: Primož Krečič v reviji Mir; pripravil: mb

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

Odšli so …«
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + ELKO BERDAVS, Vavta vas 39:
  rodila se je 2. 11. 1931 na Uršnih selih
  umrla je 31. 1. 2016
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
Dogodek Kristusove smrti in vstajenja je srce krščanstva, nosilno središče naše 

vere, silna spodbuda naše gotovosti, močan veter, ki prežene vsak strah in negoto-
vost, vsak dvom in vsako človeško preračunljivost. (Benedikt XVI.)

Niso ga križali demoni, ampak ti, skupaj z drugimi si ga križal ti, in ga še vedno 
križaš, ker se zabavaš v grehih in pregrehah. (sv. Frančišek Asiški)

Ni druge lestve, po kateri bi prišli v nebesa, kot križ. (sv. Roza iz Lime)
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Svoj križ moramo nositi, ne pa po sili vleči, zgrabiti ga moramo kot zaklad, ne 
kot breme. Saj lahko vendar edino po križu postanemo podobni Jezusu. (Fran-
cois Fenelon)

Molite zame, da se bom vedno bolj učil ljubiti vas – njegovo čredo, sveto 
Cerkev, vsakega posameznika in vse skupaj. Molite zame, da ne bom prestrašen 
pobegnil pred volkovi. Molimo drug za drugega, da bi nas nosil Gospod – in da 
bi se od njega naučili, kako naj nosimo drug drugega. (Benedikt XVI.)

Če svojega križa ne nosiš z veseljem, bo on tlačil tebe. (Tomaž Kempčan)

Vaše življenje mora biti stkano okrog evharistije. Poglejte nanj, ki je luč; prine-
site svoja srca čisto blizu k njegovemu Božjemu srcu; prosite ga za milost, da bi 
ga spoznali, za ljubezen, da bi ga ljubili, za pogum, da bi mu služili. Nenehno ga 
hrepeneče iščite. (mati Terezija)

Pri maši ne sprejeti obhajila je, kot če nekdo umre od žeje poleg izvira. (sv. 
Janez-Marija Vianney)

Kesanje izvira iz spoznanja resnice. (Thomas Stearns Eliot)

ZA DOBRO VOLJO
METLA – Inženir je prišel prvič v službo in šef mu poda metlo. Inženir mu uža-

ljeno pravi: »Jaz sem vendar inženir!« – »Oh, oprostite! Takoj vam bom razložil, 
kako deluje.«

DIAGNOZA – Neki zdravnik se je zelo ponašal s svojimi hitrimi diagnozami. Ko 
v ambulanto stopi pacient, ga ostro pogleda ter reče: »Imate velik izrastek na desni 
strani svojih prsi. Vendar brez skrbi, hitro ga bomo zmanjšali.« – »Raje ne, gospod 
doktor, to je namreč moja denarnica.«

ČRVI IN STANOVANJE – Dva črva se srečata na tržnici. »Si videl? Kilogram jabolk 
stane že tri evre,« reče prvi. – »Ja, ja,« odvrne drugi, »danes se stanovanja spet nazaj 
dražijo.«

METLICA ZA WC – Srečata se prijatelja, ki si že iz navade zaupata vse podrobnosti 
iz vsakodnevnega življenja. »Poslušaj, včeraj sem kupil to novost na trgu … metlico za 
WC.« – »In?« – »Kaj jaz vem, nekam se mi zdi, da je bilo s papirjem boljše …«

VPRAŠANJA – »Oče, kaj so to diskretna vprašanja?« vpraša Marko očeta, ko 
se vrne iz šole. – »Sinko, to so vprašanja, na katera ne moreš vedno odgovoriti.« – 
»No, danes mi je učitelj v šoli zastavljal samo taka vprašanja!«
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SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Kužnik; Vovk, RV; Pepca Šporar; Danica Kren, STR; 

Marica Boh; Modic-Petrina; Straža, 1. in 2. skupina; Marija Mirtič.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Slavka Zupančič, DS; Majda Čulina; Kren, RV; 

Gašperšič, SELA; Pepca Šporar; Danica Kren, STR; Marica Boh; Martina Kopina; 
Modic-Petrina; Palčič, RV56; Jožica Doljak; družina Golob, VV43A; Peterlin, POT.

DAR ZA OGREVANJE: Franc Nose; Majda Čulina; Kren, RV; Gašperšič, SELA; 
Danica Kren, STR; Marica Boh; Fifolt, POT; družina Podržaj; družina Papež, STR; 
Palčič, RV56. Za ogrevanje smo zbrali 3.960 evrov.

DAR ZA OBNOVO CERKVE DEVICE MARIJE, TOLAŽNICE ŽALOSTNIH, 
NA DRGANJIH SELIH: Jožica Doljak.

OB SMRTI JANEZA TAVČARJA SO ZA KARITAS DAROVALI: družina Pet-
kovič; Marinka Lukan.

OB SMRTI ELKE BERDAVS SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: nečakinja Dar-
ja z družino (2 maši); Pepca Šporar (2 maši); družina Muška (2 maši); družina 
Dular, Ljubljana; družina Pavlin, Sela; družina Pečaver, Podhosta; družina Kren; 
Tončka Šali; Majda Čulina; Petanovi, POT; Tone Dular; Marica Novak, Zdole; Ber-
kopec, VV; družina Novak, Gaberje pri Soteski; Špelkovi; Rozalija Gašperšič; dru-
žina Iskra, Dvor; nečak Ciril; Bukovčevi, NM. DAR ZA CERKEV JE NAMENILA 
Marjetka Kavšček. DAR ZA CERKEV STA OB MAMINI SMRTI DAROVALI tudi 
hčerki Marjetka in Lučka.

ODDANE MAŠE: drugje bodo opravili 14 maš za + Elko Berdavs.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA

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

bomo imeli v nedeljo, 6. marca, ob 17. uri. Vabimo mlade, srednješolce in sta-
rejše 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 
udeležite vsi mladi, ki želite sodelovati kot animatorji oratorija.

SREČANJE MLADINSKE VEROUČNE SKUPINE
MVS se sreča vsak ponedeljek ob 18.30 uri.
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MOLITVENA SKUPINA KATOLIŠKE PRENOVE V DUHU
K molitvi se zbira vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v torek, 8. marca, ob 18.45.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 10. marca, ob 18.45.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
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. 

V petek, 12. marca, vabimo, da se križevega pota udeležijo veroukarji in njiho-
vi starši. Križev pot bodo vodili veroukarji.

KRIŽEV POT bomo 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.

DAROVI ZA BOGOSLOVNO SEMENIŠČE
Darove, ki se bodo zbrali v soboto, 12. marca, in nedeljo, 13. marca, bomo 

namenili za potrebe bogoslovnega semenišča.

OLJČNE VEJICE si boste lahko vzeli v nedeljo, 13. marca. Prostovoljni darovi 
zanje so namenjeni za primorske župnije, ki vejice tudi pripravijo.
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RADIJSKI MISIJON: JEZUS, OBLIČJE BOŽJEGA USMILJENJA
Od 13. do 19. marca 2016 bo v programu Radia Ognjišče potekal 11. radijski 

misijon, ki ga bodo vodili papeški pridigar p. Raniero Cantalamessa in slovenski 
bratje kapucini. Začetek bo v Vipavskem križu (13.3.) ob 10.00 in sklep bo 19.3. 
ob 10.00 pri svetem Jožefu v Mariboru. Somaševanje bo vodil nadškof metropo-
lit Alojzij Cvikl. 

Program:
10.15 Predstavitev kapucinskega svetnika v luči Božjega usmiljenja.
12.00 Prenos sv. maše iz kapucinske cerkve, kjer bo relikvija sv. p. Pija
17.00 Osrednji nagovor p. Cantalamesse
20.00 Prenos rožnega venca
21.00 Ponovitev nagovora in predstavitve svetnika.

Posebnost letošnjega radijskega misijona bo romanje relikvije svetega patra 
Pija po Sloveniji. Sveti pater Pij je sozavetnik svetega leta usmiljenja. Relikvija bo 
skoraj v vseh krajih, kjer delujejo kapucini:

13.3.  Vipavski križ
14.3.  Ljubljana - Štepanja vas
15.3.  Škofja Loka
16.3.  Krško
17.3.  Celje - sv. Cecilija
18.3.  Ptuj - sv. Ožbolt
19.3.  Maribor - sv. Jožef

Od 14.3. do 18.3. bo ob 11.00 molitvena ura in ob 12.00 sveta maša. Na prvi 
(13.3.) in zadnji (19.3.) dan misijona bo molitvena ura ob 9.00 in sveta maša ob 
10.00. K somaševanju vabimo še po posebej dekanijske duhovnike in jih prosi-
mo, naj povabijo k svetemu bogoslužju svoje vernike. 

SLOVENSKI SPOVEDNI DAN
Za cvetni petek – 18. marca – bo po Sloveniji SPOVEDNI DAN, ko bo v več 

cerkvah na voljo spovednik od jutra do večera brez opoldanskega odmora. Ta 
dan bo pri nas priložnost za spoved eno uro pred mašo do maše.

BLAGOSLOV ZELENJA
Zelenje bomo blagoslovili na cvetno soboto ob 17. uri v Straži in ob 18. uri 

na Drganjih selih. Osrednji blagoslov zelenja bo na cvetno nedeljo ob 9.45 pred 
vežicami v Vavti vasi. Pri jutranji maši v Vavti vasi bo blagoslov zelenja v cerkvi. 
Ob imenovanem času se zberemo in po blagoslovu v procesiji odidemo v cerkev.
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PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED bo na cvetno nedeljo ob 16. uri. Na 
voljo bo spovednik od drugje.

PRIPRAVA NA SPOVED IN SPOVEDOVANJE ZA MLADE bo 
pri frančiškanih v Novem mestu, v petek, 18. marca, ob 20. uri. Mladi, lepo 
povabljeni!

Obhajanje svetega tridnevja:
Sveto velikonočno tridnevje si je skozi cerkveno tradicijo pridobilo osrednje 

mesto liturgično-duhovnega praznovanja Cerkve. Vzemimo si čas in se udele-
žimo obredov velikega tedna. Vsi veroukarji so povabljeni k obredom vse dni, 
zagotovo pa naj se obredov udeležijo vsaj enkrat v tridnevju:

• 1. – 3. razred v četrtek
• 7. – 9. razred v petek
• 4. – 6. razred v soboto

Otroci so vabljeni na veliko soboto ob 10. uri k molitvi pri Božjem grobu.

ROMANJE DRUŽIN PRVOOBHAJANCEV NA BREZJE
Predvideni datum romanja je nedelja, 10. aprila, ob 13. uri iz Vavte vasi. Pova-

bljeni ste tudi drugi župljani. Cena romanja za odrasle znaša 10 evrov za strošek 
prevoza. Prijave sprejemamo do četrtka, 7. aprila, na telefonu 041 994 008 (s. 
Pia) ali 041 650 620 (g. župnik) ali v župnišču. 

SREČANJE ZA STARŠE VEROUKARJEV
Za starše veroukarjev bomo pripravili srečanje z gostom spec. pedagogom 

Markom Juhantom, ki nadaljuje dediščino pokojnega psihologa Bogdana Žorža. 
Specialni pedagog Marko Juhant je izkusil življenje v dijaškem domu in imel 
vizijo, da bi bilo treba z mladimi delati drugače. Odločil se je za študij domske 
vzgoje v kombinaciji z motnjami vedenja in osebnosti. Vzgoja mladih ga je po-
polnoma prevzela, tako da je delal deset let v Dijaškem domu v Kranju, nadalj-
njih deset let pa v Mladinskem domu Malči Beličeve. Dokazal je, da nov dom 
niso nove stene in okna, ampak novi odnosi. Dve leti je tudi nabiral izkušnje v 
zasebnem podjetju pri delu z brezposelnimi ter pri drugih projektih. Zdaj že pet-
najst let opravlja delo samostojnega pedagoškega delavca in pomaga družinam 
pri vzgoji zahtevnih otrok. Zadnja leta veliko piše, objavlja, dela na preventivi, 
individualnih obravnav pa zaradi zasedenosti ne more več izvajati.

Predavanje bo v petek, 18. marca 2016, takoj po sveti maši v cerkvi v Vav-
ti vasi. Po predavanju bo kratek sestanek s starši birmancev in prvoobha-
jancev.

Naslednji izvod Jakobovega pisma boste prejeli v poštni nabiralnik v velikem 
tednu.
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SVETE MAŠE
PON. – 29. 2. Prestopni dan 18.00 + Albin Foršček, god.

TOR. – 1. 3. Albin, šk 18.00 + Jožefa Joh (umrla v ZDA)

SRE. – 2. 3. Neža, dev 18.00 + starši Mede, obl.

ČET. – 3. 3. Kunigunda, kr 18.00    za duhovniške in redovniške poklice

PET. – 4. 3. Kazimir, krč 18.00    v spravo za bogokletje

SOB. – 5. 3. Janez od Križa 17.00 S + starši Plut, obl.
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 6. 3. 4. POSTNA
Fridolin, op

  7.30 + Elka Berdavs, 30. dan
10.00 + Albin Kavšček, god.

BITI OČE POMENI
Beri svojim otrokom. 
Izpolni, kar si obljubil. 
Pojdi z njimi na sprehod. 
Dovoli otrokom, da ti pomagajo 
pri načrtovanju hišnih opravil. 
Preživi nekaj časa 
z vsakim otrokom posebej. 
Pripoveduj svojim otrokom 
o lastnem otroštvu. 
Pojdite kot družina v živalski vrt,
muzej, galerijo, cerkev, na tekmo. 
Daj dober zgled. Lepo se obnašaj. 
Pomagaj otrokom 
pri pisanju domačih nalog. 
Pokaži otrokom toplino in prijaznost.
Bodi jasen. Ohrani mejo. 
Upoštevaj, kako bodo tvoje odločitve 
vplivale na tvoje otroke. 
Prisluhni svojim otrokom.
Spoznaj prijatelje svojih otrok. 
Vzemi otroke kdaj s seboj v službo.
Morebitne spore rešuj hitro. 
Vzemi otroke s seboj 
k maši in v cerkev. 
Skupaj z otroki naredi zmaja. 
Skupaj z njimi pojdi spuščat zmaja.
…

Vir: Zgodbe za srečo v družini
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PON. – 7. 3. Perpetua, muč 18.00 + starši in Franci Kren in Zalka Vovčko, obl.

TOR. – 8. 3. Janez od Boga 18.00 + Ada Drobnič

SRE. – 9. 3. Frančiška, red 18.00 + Gabrijel in starši Berkopec, obl.

ČET. – 10. 3. 40 mučencev 18.00 + Gregor Dolšak, rd.

PET. – 11. 3. Konštantin, sp 18.00 + Julijana Zupančič, obl.

SOB. – 12. 3. Justina, dev 17.00 S za žive in umrle župljane
18.00 DS + Ivan in starši Zupančič, obl.

NED. – 13. 3. 5. POSTNA
Kristina, muč

  7.30 + Janez Tavčar
10.00 + Jure Turk, obl.

PON. – 14. 3. Matilda, kr 18.00 + Šuštaršič in Miha Kužnik, obl.

TOR. – 15. 3. Klemen, red 18.00 + Anton in Erna Dulc, obl.

SRE. – 16. 3. Hilarij, šk   7.30    po namenu

ČET. – 17. 3. Patrik, šk 18.00 + Jože in Stanka Pečjak, god.

PET. – 18. 3. Ciril, šk 18.00 + Ivan Stopar in starši Pavček, obl.
              PREDAVANJE MARKA JUHANTA

SOB. – 19. 3. SV. JOŽEF   9.00 + Marija in Darinka Darovec, obl.
17.00 S + Anton, Terezija in družina Tisovic, obl.
18.00 DS + Pepca in Dore Kren, obl.

NED. – 20. 3. CVETNA
Klavdija, muč

  7.30    za žive in umrle župljane
10.00 + Jožica Vidmar, god.

PON. – 21. 3. Janez, šk 19.00 + Milka in Janez Irt in Veronika in Alojz 
Jaklič, obl.

TOR. – 22. 3. Lea, sp 19.00 + Jože Hönigman (vaščani)

SRE. – 23. 3. Turibij, šk 19.00 + Marija Petan

ČET. – 24. 3. VELIKI ČET. 19.00 + družina Počrvina, JV10
19.00    OBREDI VELIKEGA ČETRTKA

PET. – 25. 3. VELIKI PETEK 15.00    KRIŽEV POT
19.00    OBREDI VELIKEGA PETKA

SOB. – 26. 3. VELIKA 
SOBOTA

19.00 + Mihael in Marija Vlašič in Nace 
Kumelj, obl.
19.00    OBREDI VELIKE SOBOTE

NED. – 27. 3. VELIKA NOČ
Rupert, šk

  6.30    za žive in umrle župljane
10.00 + Počrvina in Zagorc



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 5. marec:
Straža, 4. skupina
SOBOTA, 12. marec:
Straža, 5. skupina
SOBOTA, 19. marec:
Straža, 6. skupina
SOBOTA, 26. marec:
Skupina Hruševec

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 6. marec:
Štefka Vidic
Zdenka Petruna
NEDELJA, 13. marec:
Eva Petruna
Marija Šenica
NEDELJA, 20. marec:
Miha Tavčar
Tea Košmerl
NEDELJA, 27. marec:
ob 6.30:
Ana Šenica
Mateja Davidovič
ob 10.00:
Maša Košmerl
Primož Zore


