Jakobovo
pismo
Leto XVI, št. 3, velika noč 2016

MOLITEV PRI VELIKONOČNEM OBEDU
Gospod, na dan svojega vstajenja
si jedel z apostoli.
Zbrani pri tej praznični mizi
se spominjamo tvoje slave.
Verujemo, da si navzoč med nami.
Gospod, glej na našo družino.
Vsi smo se zbrali pri mizi hvaležni
in polni veselja.
Bodi med nami pri skupnih obedih
in pomagaj nam, da bomo napredovali
v medsebojnem zaupanju, miru in ljubezni.
Duhovno bogato obhajanje velikonočnih praznikov
vsem bralcem glasila Jakobovo pismo
vošči župnik Jernej s sodelavci.

VELIKI TEDEN V NAŠI ŽUPNIJI
VELIKA NOČ JE NAJVEČJI KRŠČANSKI PRAZNIK
VELIKI ČETRTEK
Pri dopoldanskih svetih mašah škofje ordinariji v stolnicah blagoslovijo bolniško in krstno
olje ter posvetijo sv. krizmo.
• Olja se uporabljajo pri podeljevanju zakramentov bolniškega maziljenja, krsta, birme in
mašniškega posvečenja.
• Duhovniki pri tej sveti maši obnovijo duhovniške obljube.
Na veliki četrtek zvečer kristjani praznujemo postavitev dveh zakramentov, zakramenta evharistije in mašniškega posvečenja.
• Jezus nam je pri zadnji večerji z učenci svoje telo in svojo kri izročil v jed in
pijačo.
• Postavil je tudi zapoved medsebojne ljubezni. V znamenje tega je učencem
umil noge.
• Na veliki četrtek se v Cerkvi zahvaljujemo tudi za zakrament mašniškega
posvečenja, ki ga škofje v Cerkvi na Slovenskem običajno podeljujejo diakonom na praznik sv. Petra in Pavla, 29. junija.
• Obredi velikega četrtka bodo ob 19. uri.
• Prvoobhajanci bodo »častni gostje« Jezusove zadnje večerje.
• Po obredih bo čaščenje Najsvetejšega.

VELIKI PETEK
Ta dan se spominjamo Kristusovega trpljenja in
smrti na križu, posebej z molitvijo štirinajstih postaj
križevega pota in z obredi velikega petka, med katerimi
pomemben del zavzemajo slovesne prošnje za vse potrebe in čaščenje križa. Na veliki petek je poleg pepelnične srede, s katero začenjamo postni čas, strogi post.
• Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ne
obhajamo sv. maše.
• Med svetopisemskimi besedili prebiramo zapis o
Jezusovem trpljenju in smrti (pasijon) iz Janezovega evangelija (Jn 18, 1–19, 42).
• Na veliki petek bomo ob 15. uri molili križev pot.
• Ob 19. uri vabljeni k obredom velikega petka.
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• Po obredih prenesemo Sveto Rešnje Telo v Božji grob.
• Sledi molitev pred Božjim grobom.
• Darovi, ki se pri obredih zberejo ta dan, so namenjeni vzdrževanju cerkva v Jezusovi domovini, Sveti deželi.

VELIKA SOBOTA
Na veliko soboto zgodaj zjutraj duhovniki blagoslavljajo
velikonočni ogenj in vodo, s katerima verniki blagoslovijo svoje domove.
• Na velikonočnem ognju gospodinje pripravljajo velikonočne dobrote.
• Sobota je dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil prenesen na veliki petek.
Preko dneva poteka velikonočni žegen jedil. Jerbas z velikonočnimi dobrotami je svojčas k žegnanju nesla najstarejša, še
neomožena hči.
Sestavine velikonočnega zajtrka
BLAGOSLOV
imajo simboličen pomen:
VELIKONOČNIH JEDIL
• šunka ali drugi kos mesa pred__________________
stavlja Kristusovo telo,
8.30 Drganja sela
• hren predstavlja žeblje, s katerimi je bil Kristus
11.00 Vavta vas
pribit na križ,
14.00 Vavta vas
• potica spominja na trnovo krono,
15.00 Vavta vas
• pirhi simbolizirajo kaplje Kristusove krvi in tudi
16.00 Vavta vas
vstajenje, ponovno stvarjenje in upanje. Jajce sim17.00 Straža
bolizira tudi zavetje in varnost.
Poleg tradicionalnih in vsem nam poznanih jedi
na Veliko noč so tudi druge jedi, ki pridejo v poštev za velikonočno slavje.
• Najstarejša slovenska velikonočna jed je aleluja. Ta velikonočna jed je spomin na veliko lakoto, ki je vladala na Kranjskem leta 1529.
Velikonočno praznovanje začnemo zvečer s slovesnim bogoslužjem, pri
katerem imata poseben pomen hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa, in krstno bogoslužje oziroma obnovitev krstnih obljub.
• Pri sveti maši beremo večje število svetopisemskih besedil, ki imajo globok
pomen za odrešenjsko zgodovino.
• Na veliko soboto bomo ob 7. uri v Vavti vasi blagoslovili vodo in ogenj.
• Raznos ognja po hišah smo po sklepu Župnijskega pastoralnega sveta tudi
letos zaupali birmancem.
• Otroci ste ob 10. uri vabljeni k molitvi pred Božji grob.
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• Glavno praznovanje tega dne je nočno opravilo: velikonočna vigilija ob
19. uri. S seboj prinesite sveče, ki jih bomo prižgali ob velikonočni sveči.
Po končanih obredih jih bomo odnesli na grobove svojih dragih pokojnih, ki v polnosti živijo velikonočno veselje.

VELIKA NOČ – NEDELJA
Ta dan se spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Jezus je v svojem zemeljskem življenju večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih. Skrivnost
vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki je presežni Božji dar. Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem
in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata
zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak
nam je Jezus odprl pot v večno življenje.
• Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje na osnovi
pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znamenji dokazal svojo istovetnost. Dva učenca na poti
v Emavs sta ga prepoznala po lomljenju kruha (Lk 24, 13–35).
Po starodavni slovenski navadi so po župnijah vstajenjske procesije z Najsvetejšim.
• Na velikonočno nedeljo so se nekdaj oblekli v nova oblačila. Če pri hiši ni
bilo denarja, naj bi imeli vsaj nove nogavice. Pri obisku svete maše ob nedeljah si oblečemo najboljša oblačila.
• Pri jutranji sveti maši ob 6.30 bo procesija skozi Vavto vas.
• Slovesno praznovanje Jezusovega vstajenja bomo slavili tudi pri sveti maši
ob 10. uri.
• Bog naj nam blagoslovi velikonočni zajtrk, da bo dobro teknil!

VELIKONOČNI PONEDELJEK
Na velikonočni ponedeljek želimo utrditi našo
vero v vstalega Jezusa tudi na ta način, da veselo novico o vstajenju podelimo s prijatelji in se skupaj z njimi
veselimo.
• Turistično društvo Straža in Klub za prosto letenje Kanja nas vabita na vzletišče Peter, kjer bo
tradicionalno srečanje. V Straži in Dolenjskih Toplicah se zberemo na avtobusni postaji ob 8.30.
• Ob 10. uri bomo na vzletišču obhajali sveto mašo.
Vir: www.rkc.si
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
JEZUS, VEM
Jezus, vem, ti nisi vstal od mrtvih,
da bi naredil dober vtis na ljudi,
ne da bi budil slabo vest morilcem,
ne da bi grozil vladarjem,
ne da bi strašil lahkoživce,
ne da bi rešil problem naše smrti
in ne da bi nas prisilil k verovanju.
Jezus, vem, pred vstajenjem
si umirjanje spremenil v molitev,
zločin si spremenil v dejanje ljubezni,
obup si spremenil v upanje,
smrt si spremenil v življenje
in izbrisal vse moje dolgove.
Jezus, vem, s svojim vstajenjem
si potrdil Očetovo ljubezen,
dokazal si Božjo zvestobo,
na križu si nam zašepetal,
da nismo samo iz minljivega prahu,
in nam ponudil večno življenje.
Jezus, vem, po vstajenju
me ljubiš svobodno;
ti me objemaš, pa me ne dušiš,
ti me povezuješ, pa me ne zvežeš,
ti me hraniš, pa se mi ne vsiljuješ,
ti me osvajaš, pa si me ne prilastiš,
ti me ljubiš, pa ne sodiš mojega srca.
Jezus, vem, da je tvoje vstajenje resnično!
Kako rad bi se vrgel v velikonočni ogenj,
rad bi zares doživel jutro vseh juter,
rad bi občuti osvoboditev vseh verig,
rad bi že zaupal svojemu srcu, ki ve,
da je ljubezen močnejša od smrti!
Vir: p. Pavle Jakop; Naša družina
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
3. APRIL – BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA:
Čez osem dni so bili njegovi učenci zopet notri in Tomaž med njimi. Jezus pride pri zaprtih vratih, stopi v sredo in reče: »Mir vam bodi!« Potem reče Tomažu:
»Deni svoj prst semkaj in poglej moje roke; podaj svojo roko in jo položi v mojo
stran in ne bodi neveren, ampak veren!« (Jn 20,26–27)
10. APRIL – 3. VELIKONOČNA NEDELJA:
On jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so
torej in zaradi obilice rib je že niso več mogli izvleči. Oni učenec, ki ga je Jezus
ljubil, je torej Petru rekel: »Gospod je!« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si
je opasal haljo, bil jo je namreč slekel, in se vrgel v morje. (Jn 21,6–7)
17. APRIL – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA:
Moje ovce poslušajo moj glas in jaz jih poznam in hodijo za menoj. In jaz jim
dam večno življenje: in nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz
moje roke. (Jn 10,27–28)
24. APRIL – 5. VELIKONOČNA NEDELJA:
Novo zapoved vam dam: Ljubite se med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, se
tudi vi ljubite med seboj. Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, ako boste
imeli ljubezen med seboj.« (Jn 13,34–35)
1. MAJ – 6. VELIKONOČNA NEDELJA:
Mir vam zapustim, svoj mir vam dam; a ne, kakor ga daje svet, vam ga dam jaz.
Vaše srce naj se ne vznemirja in se ne plaši. (Jn 14,27)

MISEL ZA LEPŠI DAN
Duše ne nasiti in zadovolji veliko znanja, ampak notranje zrenje in okušanje
stvari. (Ignacij Lojolski)
Jezus sprejema vso stisko človeštva, ki prestaja temo in odsotnost Boga. S tem stori, da Bog zasije tam, kjer se zdi, da je dokončno premagan in odsoten. (Benedikt XVI.)
Biti morajo ljudje, ki molijo tudi za tiste, ki nikoli ne molijo. (Victor Hugo)
Dokler živimo, se borimo, dokler se borimo, je to znamenje, da nismo podlegli
in da v nas prebiva dober duh. Če ob smrti ne boš zmagovalec, bodi vsaj bojevnik. (sv. Avguštin)
Vse težave v molitvi imajo en sam vzrok: molimo, kakor da Bog ne bi bil navzoč. (Terezija Avilska)
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Delajte danes tako, da vam jutri ne bo treba zardevati. (sv. Janez Bosko)
Nikoli ne prenašaj govorice, dokler je nisi preveril. In če le-ta drži, še toliko bolj
drži jezik za zobmi. (Selma Lagerlöf)
Bog nas ljubi veliko bolj, kot mi ljubimo sami sebe. (Selma Lagerlöf)
Imeti in nikomur nič dati je v mnogih primerih slabše kot krasti. (Marien von
Ebner-Eschenbach)
Korenina krize v zakonu in družini je v napačnem pojmovanju svobode.
(sv. Janez Pavel II.)
Kdor misli, da je za kristjane nečistost breme vseh bremen,
se moti. Grehi mesa so težki, vendar niso najhujši ... Kajti dve
sili se v človeku borita, da bi ga spravili pod svojo oblast: živalskost in satanstvo. Satanstvo je hujše od živalskosti. Zato
je lahko kak hladen, samopravičen hinavec, ki redno hodi v
cerkev, bliže peklu kot kakšna vlačuga. Vsekakor pa je bolje,
da nismo v oblasti nobene od teh dveh sil. (C. S. Lewis)
Če ljubiš samega sebe, potem ljubiš vse ljudi kot samega sebe. Če ljubiš enega
edinega človeka manj kot samega sebe, potem samega sebe nisi nikoli resnično
vzljubil. (mojster Eckhart)
Nikar se ne sramujmo priznavati Križanega; zaznamujmo zaupno s prsti čelo,
naredimo znamenje križa na vse, na kruh, ki ga jemo, nad kozarcem, iz katerega
pijemo! Naredimo ga ob prihodu in odhodu, pred spanjem, preden se uležemo
in ko vstanemo, pri hoji in počivanju! (Ciril Jeruzalemski)
Kristus si ne želi nobenih občudovalcev, temveč tiste, ki mu sledijo. (Soren
Kierkegaard)

ZA DOBRO VOLJO

Brez besed.
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»Sporočam ti, da z današnjim dnem
dajejo odpoved tvoja kuharica,
sobarica, perica in varuška.
Ali poenostavljeno: Odhajam!«

»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
13. MARCA JE BIL KRŠČEN:
MATIC BERKOPEC, Vavta vas 39. Matic se je 1. novembra 2015 rodil očetu
Boštjanu in mami Tanji.
Novokrščenca naj v življenju spremlja
Bog s svojim blagoslovom.
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI + JOŽICO HORVAT IZ STRAŽE:
rodila se je 3. 3. 1952 v Novem mestu,
umrla je 14. 3. 2016.
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI + MARTINO DULAR S POTOKA:
rodila se je 4. 11. 1934 v Novem mestu,
umrla je 16. 3. 2016.
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj
in večna Luč naj jim sveti.
OB SMRTI JOŽICE HORVAT SO DAROVALE ZA DVE SVETI MAŠI sodelavke.
OB SMRTI MARTINE DULAR STA DAROVALI ZA SVETE MAŠE: Stanka Šporar (2 maši); Silva Može; družina Šinkovec, Žihovo selo.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!
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KOLEDAR DOGODKOV ŽUPNIJE VAVTA VAS
28. 3. 2016 ob 10.00: sveta maša na Straškem hribu – Vzletišče Peter in
blagoslov jadralnih padalcev in padal.
10. 4. 2016 ob 13.00: romanje družin prvoobhajancev na Brezje.
15. – 17. 4.: duhovne vaje za birmance 8. razreda v Šmarjeti.
24. 4. 2016 ob 10.00: predstavitev birmancev župnijski skupnosti.
8. 5. 2016 ob 17.00: šmarnična pobožnost s sveto mašo za starejše in bolne.
15. 5. 2016 ob 17.00: shod pri Mariji Tolažnici žalostnih na Drganjih selih.
29. 5. 2016 ob 10.00: prvo sveto obhajilo.
5. 6. 2016 po maši ob 10.00: župnijski praznik zakonskih jubilejev, mašuje p.
Viljem Lovše.
12. 6. 2016 ob 10.00: v Vavti vasi kip Marije Romarice iz Fatime, mašuje p. Ivan
Platovnjak.
25. 6. – 28. 6. 2016: Župnijsko peš romanje po Jakobovi poti; 2. etapa, od
Vavte vasi do Brezovice.
3. 7. 2016 ob 17.00: žegnanje pri sv. Tomažu v Straži.
17. 7. – 24. 7. 2016: oratorij v Vavti vasi.
24. 7. 2016 ob 10.00: župnijsko žegnanje in zaključek oratorija.
15. 8. 2016 ob 19.00: žegnanje pri Mariji, Tolažnici žalostnih na Drganjih selih;
procesija po vasi.
21. 8. 2016 ob 17.00: srečanje starejših in osamljenih.
26. 8. – 28. 8. 2016: župnijsko romanje v Medžugorje.
11. 9. 2016 ob 10.00: Straška jesen, maša pod šotorom v Straži.

OBVESTILA
POLOŽNICA
Po dogovoru na Župnijskem pastoralnem svetu smo v velikonočno številko
Jakobovega pisma priložili položnico. Kakšen je namen te odločitve? Za pokritje
stroškov glasila Jakobovo pismo. 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 za kritje stroškov rednega izhajanja farnega glasila. Iskrena zahvala za vsak odziv.

VELIKONOČNI OGENJ
Na velikonočno soboto duhovniki blagoslovijo ogenj. Blagoslov velikonočnega ognja nas spominja na vstalega Jezusa, ki je naša Luč.
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V krščanski navadi je, da velikonočni
ogenj ponesemo tudi na domove. Prijeten vonj ožgane lesne gobe se razširi na
celo hišo. Velikonočna sobota dobi prazničen navdih.
Ogenj bodo tudi letos po domovih
raznosili birmanci, in sicer po vseh
vaseh in ulicah v Straži. Denarna sredstva, ki se bodo ob tem zbrala, bodo
namenjena pokritju stroškov organizacije oratorija, ostalo, kar prejmejo
birmanci, predvsem sladke dobrote imajo radi, pa je namenjeno njim.

ZAČETEK PRIPRAV NA ORATORIJ
Oratorij bo tudi letos v Vavti vasi. Dogajal
se bo v tednu od 17. do 24. julija.
Animatorji smo že začeli s pripravo oratorija. Pripravljalni sestanki za animatorje
potekajo izmenoma ob sobotah ob 9. uri dopoldne in petkih ob 17. uri v mladinski sobi v
Stari šoli. Naslednji sestanek animatorjev bo
v petek, 1. aprila, ob 17-ih.
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 informacije lahko poiščeš
na e-naslovu: jernej.marenk@rkc.si ali po telefonu: 041 650 620.

OBHAJANJE SVETEGA TRIDNEVJA
Sveto velikonočno tridnevje si je skozi Cerkveno tradicijo pridobilo osrednje
mesto liturgično-duhovnega praznovanja Cerkve. Vzemimo si čas in se udeležimo obredov velikega tedna. Obrede bomo obhajali vsak večer tridnevja (četrtek, petek, soboto) ob 19. uri.

VEROUK V VELIKEM TEDNU
V velikem tednu vsi otroci pridejo vsaj enkrat k obredom velikega
tedna. Birmanci dvakrat. Otroci so na veliko soboto ob 10. uri
vabljeni k molitvi pri Božjem grobu.

SEJA ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
bo v torek, 29. marca, ob 19.45.
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TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD NA VZLETIŠČE PETER
Velikonočni ponedeljek je namenjen druženju in velikonočnemu veselju. Turistično društvo Straža in Klub za prosto letenje Kanja vabita na vzletišče Peter, kjer
bo tradicionalno druženje. 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.

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, 3. aprila, ste po vseh mašah povabljeni darovati v ta namen. Darujte po svojih zmožnostih.

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

SREČANJE MLADINSKE VEROUČNE SKUPINE
MVS se sreča vsak ponedeljek ob 19.30.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Prihodnja seja ŽPS bo v četrtek, 7. aprila, ob 19.45.

ROMANJE DRUŽIN PRVOOBHAJANCEV NA BREZJE
Predvideni datum romanja je nedelja, 10. aprila, ob 13. uri iz Vavte vasi. Povabljeni ste tudi drugi župljani. Prijave sprejemamo do nedelje, 3. aprila, na telefonu 041 994 008 (s. Pia) in 041 650 620 (g. Jernej).

ŠKOFIJSKO SREČANJE MLADIH
23. aprila 2016 bo potekalo škofijsko srečanje mladih v Zavodu Friderika Ireneja Baraga. Odbor za mlade skupaj z animatorji oratorija pripravlja razgiban
program, ki je deloma oblikovan ločeno za različne starostne skupine in vključuje pričevanja zanimivih gostov, izkušnjo skupne molitve, mladinsko sveto mašo
ter koncert skupin duhovno ritmične glasbe.
Program srečanja:
9.15 – zbiranje
9.30 – 10.45 pričevanja gostov
10.45 – 11.15 čas za malico
11.15 – 12.15 ločen program za študente, dijake in birmance
12.30 – 13.00 molitev in priložnost za sveto spoved
13.00 – 14.00 sveta maša z g. škofom
14.00 – 15.00 zaključek s koncertom
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PRIČEVANJE ZDRAVLJENEGA ODVISNIKA
V nedeljo, 24. aprila, se bo pri svetih mašah predstavil zdravljeni odvisnik. Po vstopu v skupnost Cenacolo je popolnoma spremenil svoje življenje. Danes je zaposlen
in srečno poročen. Z ženo se trudita pomagati mladim odvisnikom ter njihovim
družinam na pot skupnosti. V samozaložbi je izdal zbirko rožnovenskih razmišljanj
svetovno znanega međugorskega frančiškana p. Slavka Barbariča, ki jo predstavlja po
župnijah v sklopu svojega pričevanja o Božjem usmiljenju. Cena knjige je 20 evrov.
Med deseto sveto mašo se bodo župnijski skupnosti predstavili birmanci.

OBISK BOLNIH IN STAREJŠIH NA DOMU
Obisk bolnih in starejših na domu bo prvi petek v mesecu maju.

Srečanje bolnih in ostarelih
Prvo srečanje bo v nedeljo, 8. maja, ob 17. uri. Zbrali se bomo v cerkvi in slovesno
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 bolniškega maziljenja.

ŽUPNIJSKO ROMANJE PO SLOVENSKI JAKOBOVI POTI
Po prehojeni prvi etapi Slovenske Jakobove poti smo se dogovorili, da bomo
drugi del romanja pripravili od 25. do 28. junija 2016. Prijave in dodatne informacije so na voljo pri g. Tonetu Komljancu, ki je dosegljiv na številki mobilnega
telefona 041 752 788.

ZAHVALNA MAŠA ZAKONSKIH JUBILANTOV
Opozoriti vas želimo, da smo srečanje zakonskih jubilantov prestavili za teden
dni. Praznik zakonske zvestobe bo letos prvo nedeljo v juniju, 5. junija, ob 10-ih.
Zahvalno sveto mašo bo daroval jezuit p. Viljem Lovše.

KIP MARIJE ROMARICE IZ FATIME V NAŠI ŽUPNIJI
Posebno slovesna bo tudi nedelja, 12. junija, ko bo med deseto sveto mašo v naši
cerkvi kip Marije Romarice iz Fatime. Sveto mašo bo daroval p. Ivan Platovnjak.
Ob milostnem obisku fatimske Marije se ne bomo ustavljali ob samem kipu,
čeprav nam bo kot nepopolnim telesno-duhovnim bitjem v veliko pomoč.
Kip predstavlja in na neki način ponavzočuje našo Mater Marijo in vse tisto,
kar je povezano s fatimskimi sporočili. Glavna oblika priprave je obhajanje petih
prvih sobot od januarja do maja 2016. V zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu Srcu (in po njem presvetemu Jezusovemu Srcu) bomo prejeli:
• zakrament sprave,
• zadostilno sv. obhajilo,
• zmolili del rožnega venca,
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• petnajst minut delali družbo Marijinemu brezmadežnemu Srcu s premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca.

PROŠNJA ZA SPONZORSTVO
Ob zaključku letošnje veroučne šole bodo birmanci obiskali zabaviščni park Gardaland. Strošek prevoza in vstopnina številnim predstavlja nemajhen izdatek. Zato
bomo veseli vsakega donatorja za kritje stroškov. Mogoče se najde kdo, ki bi bil pripravljen pomagati pokriti stroške prevoza. Dodatne informacije so na voljo v župnišču.

PREMESTITVE DUHOVNIKOV
Številni me vprašujete, če so govorice, da odhajam iz Vavte vasi, resnične.
Ob ustanovitvi Škofije Novo mesto sem se znašel na ozemlju škofije, ki ni
moja rojstna. Duhovniki imamo po cerkvenem pravu pravico, da se v takem
primeru vrnemo v škofijo, ki ji pripadamo z rojstnim krajem. Odločil sem se, da
se ob prvi menjavi župnije vrnem v ljubljansko nadškofijo.
Preteklo jesen sem se o vrnitvi pogovarjal z ljubljanskim nadškofom g. Stanislavom Zoretom. S predstavitvijo njegovih razlogov za vrnitev v letošnjem letu sem
se tudi sam strinjal. Moj odhod iz župnije Vavta vas je torej povezan le z mojo
vrnitvijo v Nadškofijo Ljubljana. Od vas, dragi vavtovški farani, se bom poslovil 24.
julija, na dan župnijskega žegnanja. 1. avgusta boste dobili novega župnika.
Šele v mesecu maju ali juniju bo znano, na kateri župniji bom služboval v
prihodnje, kot tudi, kdo bo moj naslednik v Vavti vasi. Prosim vas, molite za sedanjega in novega župnika. Zelo pomembno je moliti za svoje duhovnike.

NOV ZVON V STRAŽI
Z gotovostjo lahko trdimo, da so nekdaj v straški cerkvi peli trije bronasti zvonovi. O tem nemo priča jarem in konstrukcija v turnu cerkve svetega Tomaža. Ne
vemo, kakšna usoda je doletela srednji zvon straške cerkve. Najbolj verjetno je, da
ga je vzela prva svetovna vojna, ko so zvonove množično pretapljali v topove. Vrnitev novega bronastega zvona v straški zvonik smo zato dolžni našim prednikom.
Objavljen je razpis Občine Straža, namenjen sakralnim objektom. Župnijska
gospodarska komisija se je na svoji marčevski seji soglasno odločila, da na razpisu kandidiramo za nakup novega straškega zvona. Upamo, da bomo na razpisu
uspeli in projekt uspešno zaključili.
Zahvala, da bodo v Straži spet peli trije bronasti zvonovi, gre zato najprej Občini Straža: županu Dušanu Krštincu in občinskemu svetu.
Seveda ga moramo podpreti tudi ostali prebivalci naših krajev. Občina bo iz
naslova razpisa predvidoma prispevala nekaj manj kot deset tisoč evrov, še štiri tisočake bomo zbrali prebivalci. Prav vsem, ki boste prispevali sredstva, tako
prebivalcem Straže, kot tudi drugim, že v naprej hvala. Namenski denar lahko
oddate v župnišču ali se dogovorite, zlasti Stražani, za organizirano zbiranje. Ob
petju treh zvonov bo razlika očitna.
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SVETE MAŠE
ČET. – 24. 3.
PET. – 25. 3.
SOB. – 26. 3.
NED. – 27. 3.
PON. – 28. 3.
TOR. – 29. 3.
SRE. – 30. 3.
ČET. – 31. 3.
PET. – 1. 4.
SOB. – 2. 4.
NED. – 3. 4.
PON. – 4. 4.
TOR. – 5. 4.
SRE. – 6. 4.
ČET. – 7. 4.
PET. – 8. 4.
SOB. – 9. 4.
NED. – 10. 4.
PON. – 11. 4.
TOR. – 12. 4.
SRE. – 13. 4.
ČET. – 14. 4.
PET. – 15. 4.
SOB. – 16. 4.
NED. – 17. 4.
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19.00 + družina Počrvina, JV10
19.00 OBREDI VELIKEGA ČETRTKA
15.00 KRIŽEV POT
VELIKI PETEK
19.00 OBREDI VELIKEGA PETKA
19.00 + Mihael in Marija Vlašič in Nace Kumelj, obl.
VELIKA SOBOTA
19.00 OBREDI VELIKE SOBOTE
6.30 za žive in umrle župljane
VELIKA NOČ
10.00 + Počrvina in Zagorc
VELIKONOČNI 8.30 + Anton in Fanika Kulovec, obl.
PONEDELJEK 10.00 VZLETIŠČE PETER: za Božje varstvo
Bertold, red. ust 19.00 + Cvetko Golob, obl.
Janez, op
19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Benjamin, dia 19.00 + Valentin in starši Piletič in Zupančič
Hugo, šk
19.00 v spravo za bogokletje
18.00 S za žive in umrle župljane
Frančišek Paolski
19.00 DS + Zvonka Bradač
2. VELIKONO
7.30 + starši Jože in Jožefa Kramaršič
10.00 + Jožef Bojan Pirc in sinova Bojan in Andrej, obl
Rihard, šk
Izidor, šk
19.00 + Martina in Robert Dular, 30. dan
Vincencij Ferrer 19.00 + Franc Kren in starši Knafelj
Irenej, šk
19.00 + Anica Gašperšič, obl.
Janez, duh
19.00 za duhovniške in redovniške poklice
Valter, op
19.00 + Franc Avbar
18.00 S za žive in umrle župljane
Hugo, šk
19.00 DS + Jože Avsenik in družina Plantan, obl.
7.30 + Franc Menart, obl.
3. VELIKONO
10.00 + Albina in Karel Lukan, obl.
Domen, šk
13.00 ROMANJE DRUŽIN NA BREZJE
Stanislav, muč 19.00 + Ivan Tolar in Križetovi in Tolarjevi, obl.
Julij, pp
19.00 + starši in Pavla Bačar in Ivan Murgel
Ida, red
7.30 po namenu
Valerijan, muč 19.00 + Franc in starši Kren, RV, obl.
Helena, kn
19.00 + Tončka Vidmar, obl.
18.00 S + Rajko in starši Bele in Mežnar, obl.
Bernardka Lur
19.00 DS za žive in umrle župljane
4. VELIKONO
7.30 + Marija in France Plantan, RV, obl.
Inocenc, šk
10.00 + Lado Turk
VELIKI ČETRTEK

19.00 za zdravje (STR)
19.00 SPOMIN: Jožica Horvat, 30. dan
TOR. – 19. 4.
Leon, pp
19.00 + Franc in stari starši Kren
19.00 + Kristina Vidmar
SRE. – 20. 4.
Marijan, men
19.00 SPOMIN: Martina Dular, 30. dan
ČET. – 21. 4.
Anzelm, šk
19.00 + Zdenko Kavšček, obl.
PET. – 22. 4.
Leonid, muč
19.00 + Jure Turk, god
18.00 S + Mitja in Ivica Darovec, obl.
SOB. – 23. 4.
Jurij, muč
19.00 DS + Brane Hren
5. VELIKONO
7.30 za blagoslov polja in dela Jurka vas
NED. – 24. 4.
Egon, men
10.00 za blagoslov polja in dela Vavta vas
PON. – 25. 4.
Marko, ev
19.00 za blagoslov polja in dela Mraševo
TOR. – 26. 4. Mati dob. sveta 19.00 za blagoslov polja in dela Rumanja vas
SRE. – 27. 4.
Hozana, dev
19.00 za blagoslov polja in dela Prapreče
ČET. – 28. 4.
Peter, muč
19.00 za blagoslov polja in dela Sela
PET. – 29. 4.
Katarina Sienska 19.00 za blagoslov polja in dela Potok
18.00 S za blagoslov polja in dela Straža
SOB. – 30. 4.
Pij, pp
19.00 DS za blagoslov polja in dela Drganja sela, Ljuben
7.30 za blagoslov polja in dela Hruševec
NED. – 1. 5. JOŽEF DELAVEC
10.00 za žive in umrle župljane

PON. – 18. 4.

Sabina, red

POBARVANKA za male in velike otroke
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BRALCI BERIL:

VELIKA NOČ, 27. marec
ob 6.30:
Ana Šenica
Mateja Davidovič
ob 10.00:
Maša Košmerl
Primož Zore
NEDELJA, 3. april:
Brina Kren
Livia Plut
NEDELJA, 10. april:
Larisa Podržaj
Eliza Štupar
NEDELJA, 17. april:
Zala Tavčar
Tajda Štupar
NEDELJA, 24. april:
Jasmina Kramaršič
Katarina Breznik
NEDELJA, 1. maj:
Patricija Breznik
Marija Muška

CERKEV ČISTI:

SOBOTA, 2. april:
Sela, 1. skupina
SOBOTA, 9. april:
Sela, 2. skupina
SOBOTA, 16. april:
Jurka vas, 1. skupina
SOBOTA, 23. april:
Jurka vas, 2. skupina
SOBOTA, 30. april:
Vavta vas, 1. skupina

