Jakobovo
pismo
Leto XVI, št. 4, maj 2016

Z ZAUPANJEM SE OBRNI K MARIJI
Mesec maj je kot Marijin mesec primeren, da
poglobimo svoj pogled
na Marijo. V zgodovini
so si pogosto postavljali
vprašanje, ali je Marija, to
preprosto judovsko dekle
izpred nekaj manj kot dva
tisoč let, neke vrste Boginja.
A dejstvo je, da Marija ni nikakršna boginja v
grškem ali rimskem smislu, ampak je navaden
ustvarjen človek. Je Božja
stvaritev, kakor smo vsi
drugi ljudje. Enako tudi
svetniki. V krščanstvu ne
častimo Marije in svetnikov kakor bogove, ampak
kot ljudi, ki so se izkazali v
svojem življenju, s svetim
življenjem, se na tak način približali kot prijatelji
Bogu in so mu tudi po smrti, po našem prepričanju, blizu.
Zato se k njim zatekamo s priprošnjo, ne pričakujemo pa, da bi Marija ali svetniki izpolnili naše prošnje. Tudi častimo jih ne v istem smislu kot Boga.
upokojeni nadškof Marjan Turnšek, Ognjišče 5/15

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ …
Vsako leto ste otroci posebej povabljeni k šmarničnemu druženju s prijatelji
in našo nebeško materjo Marijo. Ob zgodbi, petju in molitvi bo tudi letos zagotovo nepozabno. Pridi in se nam pridruži – ne bo ti žal!

Aco Jerant: PATER, KI JE GLEDAL JEZUSA
Življenje in delo svetega patra Pija iz Pietrelcine
Sveti pater Pij (1887–1968) je eden največjih sodobnih pričevalcev o Božjem usmiljenju. Papež Frančišek
ga imenuje »služabnik usmiljenja«. Svoje pričevanje
je uresničeval sicer tudi s čudeži in stigmami, ampak
najbolj vredno spoštovanja in čudenja je njegovo pričevanje v spovednici, kjer je neštetim ljudem pomagal spet ugledati tisto Luč, ki razsvetljuje vsako temo.
Leto 1887 se je v zgodovino zapisalo kot čas rojstva Frančiška, drugorojenca v družini Forgione iz Pietrelcine, ki ga danes poznamo kot sv. patra Pija. Že
malemu dečku, ki je skoraj prej molil kot govoril, so
napovedali, da ga bo nekoč spoštoval ves svet, pa vendar so minila desetletja,
preden je bila razkrita veličina redovnika, ki ni imel ne krepkega zdravja ne bleščečega pridigarskega nagovora, a je iz skromne samostanske spovednice nagovoril tisoče. Bil je glasnik Božjega usmiljenja, združen s Kristusovimi ranami, ki
se je zavedal, da ljudi ne zbira okrog sebe, temveč okrog Jezusa – da bi ga znali
gledati in po njem preobražali svoje življenje, kajti »samo z Božjo pomočjo lahko
človek naredi kaj pomembnega«, kot je p. Pij izjavil, ko so ga spraševali, kako mu
je uspelo v kriznih časih zgraditi in usposobiti bolnišnico za najbolj revne.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
DAROVI SVETEGA DUHA
LJUBEZEN: Kjer je Sveti Duh, tam je ljubezen. Ljubezen je več kot čustvo. Sicer
bi imeli ljubezen samo do nadvse ljubkega otroka. A ljubiti moramo vse otroke,
tudi trmaste. Ko Sveti Duh v nas razplamti Božjo ljubezen, je, kakor da bi vtič
vstavili v vtičnico. V tebi so vsa čustva, ki jih ima Bog sam za tisto, kar je ustvaril:
ljudi, živali, cvetlice. Bog je nor od ljubezni do nas. Božja ljubezen ne postavlja
pogojev, ni ljubezen za nekaj časa. Prava ljubezen »nikoli ne mine«. Je zvesta.
Spreminja vse, zlasti tebe, tvoje mišljenje in ravnanje. Z Božjo ljubeznijo v sebi
gledaš vse z novimi očmi.
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VESELJE: Kjer je Sveti Duh, tam je veselje. Predstavljaj si rokovski koncert, kjer vsi vriskajo, plešejo, dvigajo roke in skačejo. Jezus je premagal smrt! Odrešeni
smo. Raj nam je odprt. Lahko plešemo od sreče, tudi
če imamo kopico težav. V nebesih rajajo angeli. Jezus
pravi, da je med nebeškimi angeli večje veselje nad
enim spreobrnjenim grešnikom kakor nad 99 pravičnimi.
MIR: Kjer je Sveti Duh, tam je mir. Ves notranji nemir preneha. Žalost izgine. Tesnoba se izgubi. V tebi se naseli ravnovesje, tvoje
strasti te ne premetavajo kakor list v vetru. Drugi občutijo tvojo harmonijo in so
radi v tvoji bližini. Mir v tvojem srcu je privlačen in nalezljiv.
POTRPEŽLJIVOST: Kjer je Sveti Duh, tam je potrpežljivost. Kjer drugi omagajo, ti vztrajaš. Njihovo trenutno navdušenje kopni. Kjer si prej zmogel teči 800
metrov, zdaj tečeš maraton. Neuspehe odpihneš kakor nič. Sveti Duh te dela
borca, ki nikdar ne odneha. Drugi ugibajo, od kod imaš moč. Ti pa dobro veš:
Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva … se ne pusti razdražiti, ne misli hudega …
vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenese. (prim. 1 Kor 13, 4–7)
BLAGOST: Kjer je Sveti Duh, tam je blagost in prijaznost. Starejši gospe pridržiš vrata. Drugim pomagaš pri domačih nalogah. Skrivaj vadiš z nekom, ki vedno
skazi odbojko. Mati Terezija je svojim sestram zabičala: »Ni dovolj, da negujete
uboge. To morate delati z nasmeškom!« Jezu pa pravi: »Učite se od mene, ker
sem krotak in iz srca ponižen.« (Mt 11,29)
DOBROTLJIVOST: Kjer je Sveti Duh, je dobrotljivost. Bog je dober. Posnemaj
njegovo dobroto v majhnih stvareh: pozdravi siromaka na cesti, pomagaj otroku, obišči osamljenega in ostarelega, zanimaj se za težave drugih. Z dobrotljivostjo posnemaš Boga. V bližini dobrega človeka ljudje zadihajo in zacvetijo.
ZVESTOBA: Kjer je Sveti Duh, je zvestoba. Bog ni zdaj tako, zdaj tako. Nanj
se lahko popolnoma zaneseš, tudi če tvoje prošnje usliši drugače, kakor si želiš.
Bog je vedno zvest, tudi če mi postanemo nezvesti. Sveti Duh ti pomaga, da bo
tvoje srce trdno in da boš »zvest do smrti« - prava podoba zvestega Boga. Ali
poznaš knjigo Saint-Exuperija Mali princ? Tam je čudovit stavek o zvestobi: »Za
vse življenje si odgovoren za tisto, kar si udomačil«.
KROTKOST: Kjer je Sveti Duh, tam je
krotkost. Jezus je zgled krotkosti. Krotkost
je krepost, krepost! Kdor je krotak, je pogumen in močan. Jezus je odrešil svet z
izredno smelostjo in svobodnostjo: Ni bil
ne nasilen ne maščevalen. S svojo krotkostjo je premagal zlo.
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SAMOOBVLADOVANJE: Kjer je Sveti Duh, je preudarnost. Sveti Duh v tebi
ti bo pomagal do notranje svobode in samostojnosti. Ne boš več odvisen od
stvari, želja in poželenja. Ne boš suženj svojih strasti. Svobodno boš storil to, kar
bi od srca rad storil: dobro, za kar te je Bog ustvaril.
Vir: Youcat-birma

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
ANDY MURRAY: BITI DOBER OČE JE POMEMBNEJE KOT BITI
DOBER TENIŠKI IGRALEC
»Bolj pomembno mi je, da ponoči
vstanem in pomagam ženi, kot pa da
zmagam vsako tekmo,« pravi znani teniški igralec Andy Murray, ki je februarja z ženo Kim Sears povil prvo hčerko.
Škot Andy Murray je zlasti v Veliki
Britaniji izredno priljubljen, saj je prvi
britanski igralec, ki je osvojil Wimbledon po letu 1938.
Kmalu po porodu se je soočil z očitki, da očetovstvo slabo vpliva na njegove nastope, sploh ko je moral na turnirju Miami Open odstopiti, poroča Independent.
Vendar pa Murray na očitke odgovarja z nasmehom. Zanj je v tem trenutku
še nekaj pomembnejšega od tenisa: želi se posvetiti svoji hčerki in zagotoviti, da
bo odraščala ob njem.

MOJA PRVA NALOGA JE BITI DOBER OČE
»Postati starš je velik življenjski preobrat. In če pomaga mojemu igranju, super.
Če ne pomaga, pa tudi prav. Zame trenutno to ni problem. Moja prva naloga je
biti dober oče, šele nato pride na vrsto tenis,« pravi Murray.
In nadaljuje: »Seveda, še vedno si želim zmagovati in dobro opravljati svoje
delo, trdo trenirati in biti odličen, vendar je moja hči zdaj zame na prvem mestu.
Želim biti navzoč.«
Murray si ne žene k srcu, da bo na račun očetovstva morda njegova igra utrpela manjše izgube. »Sem srečen in počutim se odlično. Seveda mi ni vseeno, ko
izgubim, in tudi odstopi so me potrli, ampak vseeno grem srečen domov in sem rad
s svojo ženo in hčerjo.«
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JESEN ŽIVLJENJA
SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ …
Jože Urbanija: LJUBIM TE, TEREZIJA!
Življenje in poslanstvo sv. Terezije Deteta Jezusa
V letošnjih šmarnicah za odrasle spremljamo Terezijino opevanje Gospodovega usmiljenja na poteh njenih
hrepenenj, v neomajni zvestobi Gospodu v temnih nočeh preizkušenj, bolezni in nerazumevanj. Njeno življenje
neprestano preseneča. Večino ga je preživela odmaknjeno od javnosti, a jo je papež Pij X. razglasil za »največjo
svetnico sodobnega časa«.
Zadnje besede Terezije Deteta Jezusa, ko je 30. septembra 1897 umirala na rokah svoje sestre, so bile: »Moj
Bog, kako te ljubim!« Toda že mnogo prej, že takrat, ko
je mala Terezika bila še v večni Božji misli, ji je njen Bog govoril: »Ljubim te, Terezija!« Bog ljubi prvi, že vnaprej.
Terezija Deteta Jezusa, Terezija Ávilska in Terezija od Križa (Edith Stein) so tri
osebnosti, ki v življenje sveta vnašajo živo občutenje Boga. So pristne pričevalke
za Božjo naklonjenost, dobrohotnost, sočutje in usmiljenje.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
8. maj – 7. velikonočna nedelja – nedelja družbenega
obveščanja:
»Pravični Oče! Svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal; in ti so spoznali, da
si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo
ljubezen, s katero si me ljubil, v njih, in jaz v njih.« (Jn 17,25–26)

15. maj – binkošti:
To sem vam razodel, ko sem bil pri vas; Tolažnik Sveti Duh pa, ki ga bo Oče
poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.
(Jn 14,25–26)

22. maj – Nedelja Svete Trojice:
Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride on,
Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici; ne bo namreč govoril sam od sebe,
temveč bo govoril, kar bo slišal, in vam bo oznanjal prihodnje reči. (Jn 16,12–13)
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29. maj – 9. nedelja med letom:
Jezus je šel z njimi. Ko pa že ni bil več daleč od hiše, je stotnik poslal k njemu
prijatelje in mu sporočil: »Gospod, ne trudi se; zakaj nisem vreden, da prideš
pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi šel k tebi, ampak
reci le besedo, in moj služabnik bo ozdravljen. Ko je Jezus to slišal, se je začudil;
in se je obrnil ter množici, ki ga je spremljala, rekel: »Resnično, povem vam, še v
Izraelu nisem našel tolike vere.« (Lk 7,6–7.9)

5. junij – 10. nedelja med letom:
In pristopil je ter se dotaknil nosil – nosilci pa so obstali – in je rekel: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« In mrtvi je sédel in začel govoriti; in dal ga je njegovi
materi. In vse je obšel strah in hvalili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal
med nami« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo«. (Lk 7,14–16)

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
FRANČIŠEK, FATIMA IN KONEC SVETA
Konec lanskega leta so potrdili, da bo ob stoti obletnici Marijinih prikazovanj
papež Frančišek obiskal Fatimo. Razširile so se tudi govorice, da bo ob tej priložnosti prištel med svetnike najmlajša vidca, Jacinto in Frančiška Marto.
Že naslednji mesec – v maju 2015 – ob praznovanju praznika naše Gospe iz
Fatime je sveti oče v Vatikanu počastil njen originalni kip. Kako sporočilo iz Fatime razume papež Frančišek in zakaj se mu Fatimska Marija zdi enako pomembna, kot se je zdela njegovima predhodnikoma?
Marija in papeži: Izredni
dogodki v Fatimi trinajstega maja 1917 so se zgodili v
času, ko se je svet opotekal v
dvajseto stoletje – v stoletje,
ki je doživelo dve svetovni
vojni, genocid v velikem obsegu, iznajdbo atomske bombe in hiter razvoj v tehnologiji. Vse našteto je spremenilo svet in človeštvo.
Načrtovani obisk Fatime in papeževo praznovanje v maju 2015 kažeta njegovo zanimanje in zavzetost za Fatimo. Trinajstega maja 2013 je lizbonski kardinal papežev pontifikat posvetil Naši Gospe iz Fatime. Med slovesnostjo je
molil, da bi bil papežu Frančišku podeljen »dar razsodnosti, da bi znal prepoznati poti za obnovo Cerkve«. Molil je tudi, da bi bil sveti oče obvarovan »v težkih
urah trpljenja, tako da bi lahko z usmiljenjem premagal preizkušnje, ki mu jih bo
prinesla prenova Cerkve.« Pet mesecev za tem, trinajstega oktobra 2013, je
papež Frančišek fatimski Mariji posvetil ves svet.
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To, da je papež Frančišek vseskozi vdan fatimski Gospe, kaže na zgodovinsko
pomenljivo povezavo papeštva s prerokbami iz Fatime. Janez Pavel II. je trikrat
obiskal Fatimo. Leta 2000 je za blažena razglasil Jacinto in Frančiška; v nedeljo,
8. oktobra 2000, pa je pred Marijinim kipom v navzočnosti 1.400 škofov, ki so
bili tam pri svetoletni maši, tretje tisočletje izročil Brezmadežnemu Marijinemu
Srcu.
Papež Benedikt XVI. se je prav tako močno zavzemal za Fatimo in maja 2010
obiskal svetišče, kjer je med drugim dejal: »Motimo se, če mislimo, da je preroška vloga Fatime že dokončana.«
Sto let preizkušenj: V slavnem videnju papeža Leona XIII. satan izreče, da
bi – če bi imel na voljo sto let – lahko uničil Cerkev. Pri tem je zanimivo, da se je
to zgodilo 13. oktobra 1884. Dva »fatimska datuma« sta se časovno ponovila.
Načrtovani atentat na papeža Janeza Pavla II. se je zgodil 13. maja 1981.
Papež Frančišek je posvetil svet Naši Gospe iz Fatime 13. oktobra 2013. Prikazovanja so se začela 13. maja 1917 in se končala s »sončnim čudežem« na
nedeljo 13. oktobra 1917. Ali bi lahko to pomembno znamenje z neba oznanjalo začetek tistih stotih let, v katerih bo satan poskušal uničiti Cerkev? Če je
tako - ali se torej približujemo koncu tega obdobja? Ali zato papežev obisk v
Fatimi v letu 2017 pomeni več kot zgolj praznovanje stoletnice?
Ko je maja lani v Vatikanu pozdravil Marijin kip iz Fatime, ko ji je pred dvema
letoma posvetil svet in ko načrtuje obisk Fatime v letu 2017 – ali sveti oče ve
nekaj, česar mi ne vemo? Ali se v daljavi pojavlja kriza, ki nas bo na neki način
pripeljala do preobrata? Ali je prosil Mater, naj še posebej vneto moli in posreduje za naše ubogo, težavno, noro in uničujoče človeštvo?
Ni na nas, da razglabljamo o prihodnosti, ampak da se namesto tega s popolnim zaupanjem izročimo Bogu. Fatimsko sporočilo pravi, naj bedimo, pričakujemo, molimo in zadoščujemo za grehe; naj vedno upamo ter se veselimo
prihodnosti, ki jo ima Bog pripravljeno za nas.
Vir: Fr. Dwight Longenecker, Božje okolje; izvleček pripravil: mb

»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
1. MAJA JE BILA KRŠČENA:
MANCA IRT, Prapreče 1c. Manca se je 23. januarja 2016 rodila očetu
Iztoku in mami Tatjani.

Novokrščence naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.
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NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ KARLINO KOBE, Pod vinogradi 2, Straža:
		
rodila se je 18. 1. 1937, Pristava pri Podgradu
		
umrla je 3. 4. 2016
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ MARIJO FRANČIŠKO GAŠPERŠIČ, Hruševec 15:
		
rodila se je 27. 11. 1927, Češča vas
		
umrla je 4. 4. 2016

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

MISEL ZA LEPŠI DAN
Delo je za človeka dobrina – za njegovo človeškost – ker z delom ne le
spreminja naravo in jo prilagaja svojim
potrebam, temveč tudi uresničuje samega sebe, da tako rekoč postaja bolj
človeški. (sv. Janez Pavel II.)
Samo na skali popolne in nepreklicne
ljubezni med možem in ženo je mogoče postaviti temelj za izgradnjo družbe,
ki bo dom za vse ljudi. (Benedikt XVI.)
V nebesih imamo mater. Ker je v
Bogu in z Bogom, je blizu vsakemu od
nas, pozna naše srce, lahko sliši naše
molitve, lahko nam s svojo materinsko
dobroto pomaga. (Benedikt XVI.)
Če bi doumeli, kaj se pravi biti Božji otrok, ne bi zmogli delati slabega. Bili bi kakor
angeli na zemlji. Biti Božji otrok, kakšno dostojanstvo! (sv. Janez Vianey)
Zadovoljni so tisti, ki ne pozabijo, da na svetu ni stanu brez križev, da ni človeka, ki bi mu bilo vse po volji. (bl. Anton Martin Slomšek)
Najslabša ob vsej tragediji ni brutalnost hudobnih ljudi, ampak molk dobrih.
(Martin Luther King)
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Resnica je v tem času tako zelo zamegljena in laž tako splošno razširjena, da
ne moremo spoznati resnice, če je ne ljubimo. (Blaise Pascal)
Molitve ne smemo nikoli potisniti med vsakdanja opravila. Molitev mora biti
nosilec dneva. In čim bolj narašča teža opravil, tem bolj mora naraščati teža
molitve. (Alessandro Pronzato)

ZA DOBRO VOLJO
KOSILO – »Draga, kaj je danes za kosilo?«
– »Nič.« – »Kako nič? Že včeraj je bilo »nič!«
– »Ja, včeraj sem skuhala dva dneva.«
BESEDE – Nika se v veži pogovarja po telefonu že več kot pol ure. Njeni starši sedijo
v kuhinji. Oče razdražen pravi: »Tudi danes
temu ni videti konca ne kraja!« – Mama ga
skuša pomiriti: »Ne pozabi, kako vesela sva
bila takrat, ko je spregovorila prve besede«!

»Joj, Mitja, oprosti za zamudo!
Ali me že dolgo čakaš?«

OPERACIJA – Prijatelja se pogovarjata:
Zakaj si zbežal iz operacijske sobe pred operacijo?« – Zato, ker je bolničarka kar naprej
ponavljala: »Le pogum, ne bojte se, saj gre
za čisto preprost poseg.« – No, kaj te to ni
pomirilo?« – »Ne, ker je to dopovedovala kirurgu!«

OBLETNICA MATURE – »No, kako je bilo na obletnici mature?« vpraša sosed
Janeza. – »Prav tako kot lansko leto: sami stari obrazi, toda veliko novih zob!«
HITROST – Trije dečki se pogovarjajo, čigav oče je najhitrejši. Prvi pravi: »Moj
oče je nogometaš in je zelo hiter. Kadar brcne žogo z enajstih metrov, steče in jo
ujame. – Drugi hoče biti seveda boljši in reče: »Moj oče je še hitrejši: vrže kamen
s hriba, nato steče dol in ga ujame.« – Janezek nekaj časa potihoma razmišlja,
nato pa se pohvali: »Moj oče je najhitrejši. Dela na občini do treh, ob pol treh pa
je že doma.«

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Rumanja vas: 5. skupina; Straža: 3., 4., 5., 6. skupina;
skupina Hruševec; Sela: 1., 2. skupina; Jurka vas: 1., 2. skupina; Rudi Petan, DS;
Fink-Kren; Bučar, RV; Slavko Struna s.p.
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DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Zvonimir Berkopec; Albert Mervar; Vilko Kastelec; Anton Zupan; Jožica Fink; Nose, Pod Srobotnikom 50; Dušan Krštinc;
Marjan Seničar; Gerbajs; Marija Knez; Marjeta Petkovič; Janja Krašovec; Maja
Medic; Marija Strabić; Jožica Kužnik; Danijela Kren; Marija Šenica; Bojana Kren;
Martina Picelj; Martina Zupančič; Alojz Knafelc; Pavla Marija Jakše; Lidija Mihič;
Jasna Šiška; Franc Kapš; Bukovec-Kuhar; Dušan Kren; družina Bukovec, STR; Rudi
Petan, DS; Robert Dular, POT5c; Zalka in Stanko Kavšček; Franc Tisovec; Kolenc,
RV48; Štefka Pavlin; Pavle in Hilda Tisovic.
DAR ZA OGREVANJE: družina Mihelič.
ODDANE MAŠE: Martina Dular (3 svete maše).
OB SMRTI MARTINE DULAR SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za svete maše: brat Jože Može z družino, Srebrniče (2 maši); družina Urbančič, Srednji Lipovec.
OB SMRTI MARIJE GAŠPERŠIČ SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za svete maše: Marija Štamfelj s Prečne (2 sveti maši); Rozalija Gašperšič;
Marica Tisovec; družina Barbič.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

KOLEDAR DOGODKOV ŽUPNIJE VAVTA VAS
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, mašuje msgr. Alojz Uran.
26. 5. 2016 ob 19.00: sveta maša s procesijo v čast sv. Rešnjemu Telesu in podelitev spričeval veroučni šoli prve triade (1. – 3. razred).
29. 5. 2016 ob 10.00: prvo sveto obhajilo.
30. 5. – 1. 6. 2016: podelitev spričeval otrokom druge triade (4. – 6. razred).
DO KONCA JUNIJA 2016: spričevala prejmejo birmanci, ko opravijo izpit 60-ih
birmanskih vprašanj in pokažejo birmanski in liturgični zvezek.
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; mašo bosta prenašala Radio Slovenija, 3. program in Radio Ognjišče.
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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, zaključek oratorija in slovo gospoda
župnika Jerneja.
7. 8. 2016 ob 10.00: slovesen sprejem novega gospoda župnika.

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

MLADINSKA VEROUČNA SKUPINA
Se srečuje ob ponedeljkih, ob 18-ih.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v torek, 3. maja, ob 19.45.

OBISK BOLNIH IN STAREJŠIH NA DOMU
Obisk bolnih in starejših na domu bo v sredo, 4. maja, v Rumanji vasi, in petek,
6. maja, po ostalih vaseh.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 5. maja, ob 19.45.

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 svete
spovedi in bolniškega maziljenja.

PRIJAVA OTROK NA ORATORIJ
Oratorij bo tudi letos v Vavti vasi. Dogajal se bo v tednu od 17. do 24. julija.
Otroci bodo na začetku maja prijavnice prejeli pri verouku, na voljo pa bodo
tudi na internetni strani župnije. Dragi starši, priprave nam boste zelo olajšali, če
boste svoje otroke pravočasno prijavili. Zaradi naročila oratorijskih majic moramo prijave zbrati do 1. junija. Hvala za vaše zaupanje. Dodatne informacije lahko
poiščeš na e-naslovu: jernej.marenk@rkc.si ali po telefonu: 041 650 620.
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SHOD PRI MARIJI TOLAŽNICI
ŽALOSTNIH
Na Drganjih selih bo v nedeljo, 15.
maja, sveta maša ob 8.30. Mašo bo daroval upokojeni nadškof msgr. Alojzij Uran.
K Mariji se radi zatekamo, saj je naša mati
in priprošnjica pri svojem sinu Jezusu. Povabljeni, prosili bomo njene pomoči.

TEDEN, POSVEČEN DRUŽINI
V tednu pred binkoštimi in svetovnim
dnevom družin, od 9. do 15. maja, letos
obhajamo teden družine na temo »Družina – tukaj je usmiljenje doma«. Vabljeni k molitvi za današnje potrebe družin.
Pri svetih mašah in šmarnicah bomo vsak
dan kratko pomislili, kako lahko v družini
živimo telesna in duhovna dela usmiljenja
in ali smo odprti za darove Svetega Duha.

PRVO SVETO OBHAJILO
Slovesnost prvega svetega obhajila bomo obhajali v nedeljo, 29. maja. Molimo za prvoobhajance, da bi še bolj vzljubili Jezusa. S šmarnično pobožnostjo se
bodo prvoobhajanci pripravljali na prejem sv. obhajila. K pripravi ste skupaj
s prvoobhajanci povabljeni tudi starši in ostali člani družine.
V cerkvi bodo na dan slovesnosti prve klopi rezervirane za najožje družinske
člane naših prvoobhajancev.

SPOVEDNIK OD DRUGJE
Zakrament Božjega usmiljenja boste lahko prejeli tudi v nedeljo, 8. maja, ko
bo na voljo spovednik od drugje.

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
Pred devetimi leti smo v Župniji Vavta
vas začeli s srečanji zakonskih jubilantov.
Zakon in družina sta veliki vrednoti. Človeku prinašata srečo in polnost življenja. Zato
je potrebno, da zastavimo vse svoje moči za
graditev osnovne človeške skupnosti. Vsi zakonci, ki v tem letu slavite 5, 10, 15, 20, ... 50, 55, 60 let ali morda celo več let
poroke, ste lepo povabljeni v nedeljo, 5. junija, ob 10. uri na srečanje zakonskih
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jubilantov v župnijsko cerkev sv. Jakoba v Vavti vasi. Mašo bo daroval jezuit p.
Vilijem 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,
• petnajst minut delali družbo Marijinemu brezmadežnemu Srcu s premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca.

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.

NOV ZVON V STRAŽI
Z majem začenjamo zbirati darove za nov zvon v Straži. Občina bo iz naslova razpisa predvidoma prispevala nekaj manj kot deset tisoč evrov, še štiri
tisočake bomo zbrali prebivalci.
Namenski denar lahko oddate:
• v zaprti kuverti z imenom darovalca,
• v župnišču,
• nakažete na TRR župnije Vavta vas,
• ali se dogovorite za organizirano zbiranje.
Običaj je, da imajo novi zvonovi tudi botre. Glede na ceno celotnega projekta bo boter novega zvona vsak, ki bo prispeval več kot 300 (z besedo: tri sto)
evrov. Imena botrov in darovalcev bomo objavili v Jakobovem pismo. Kdor ne
želi objave imena, naj pove. Darove za zvon bomo predvidoma zbirali do žegnanja pri sv. Tomažu v Straži. Iskrena hvala za vsak vaš dar!
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SVETE MAŠE
PON. – 2. 5.

Atanazij, šk

TOR. – 3. 5.

Filip in Jakob, ap

SRE. – 4. 5.

Florijan, muč

ČET. – 5. 5.
PET. – 6. 5.

VNEBOHOD
Dominik Savio,
mladenič
Gizela, op

SOB. – 7. 5.
NED. – 8. 5.

7. velikonočna
Bonifacij, pp

PON. – 9. 5.

Izaija, pr

TOR. – 10. 5.

Job, sp mož

SRE. – 11. 5.

Zvezdana, muč

ČET. – 12. 5.

Leopold, red

PET. – 13. 5.

Fatimska MB

SOB. – 14. 5. Bonifacij, muč
NED. – 15. 5. BINKOŠTI
Zofija, muč
PON. – 16. 5. MARIJA MATI
BINKOŠTNI
TOR. – 17. 5. Jošt, puš
SRE. – 18. 5.

Erik, kr

ČET. – 19. 5.

Urban, pp

PET. – 20. 5.

Bernardin, duh
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18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + župnik Gregor Dolšak
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Jože in Marija Zemljič, obl.
7.30 v spravo za bogokletje
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 za duhovniške in redovniške poklice
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Marija Gašperšič, 30. dan
18.00 S + Ana Marija Tisovec, obl.
19.00 DS po namenu
7.30 za žive in umrle župljane
10.00 + Valentin Zupančič in starši Piletič in
Zupančič
17.00 + Elka Berdavs
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Valentin in Alojzija Jakše, obl.
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Ivan Šporar, Podhosta
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Ivan Meleh
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Stanka in starši Fifolt
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Ada Drobnič
18.00 S za žive in umrle župljane
7.30 + Fanika Kulovec
8.30 DS + družin Gerbajs in Kramaršič, obl.
10.00 + Dular in Mavsar, obl.
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 Janez Tavčar
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Milan Kavšček, obl.
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Jože in ostali Hönigman
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Anica Bukovec in Silva Šenica, obl.
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 v zahvalo za Božjo pomoč

SOB. – 21. 5.

Krištof, muč

18.00 S + Marijan Krštinc in Angela in Martin Medic
19.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 22. 5. SVETA TROJICA 7.30 + Franc Kren in starši Knafelj
10.00 + Angela in Franc Mikolič, obl.
PON. – 23. 5. Renata, spk
19.00 + starši Ivan in Klara Čutura
TOR. – 24. 5. Marija Pomoč
19.00 + Jože in starši Kočman, obl.
SRE. – 25. 5. Gregor, pp
19.00 + Kristina in starši Miklič
ČET. – 26. 5. TELOVO
19.00 + Milan, Darko in starši Petan, JV, obl.
PET. – 27. 5.
Alojzij Grozde, mč 19.00 + Jožefa in Albin Novinc in Marija Smrekar, obl.
SOB. – 28. 5. Anton, muč
18.00 S + Tone in Jožica Kregar, obl.
19.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 29. 5. PRVO SVETO
7.30 + Mihaela in ostali Zupančič
OBHAJILO
10.00 + Stane Kavšček, obl.
SPOMIN: za prvoobhajance
Maksim, šk
PON. – 30. 5. Kancijan, muč
19.00 + starši Šporar, Podhosta
TOR. – 31. 5. Obiskanje DM
19.00 + Elka Berdavs
SRE. – 1. 6.
Justin, muč
7.30 v dober namen (GD)
ČET. – 2. 6.
Marcelin
19.00 za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 3. 6.
Srce Jezusovo
19.00 v spravo za bogokletje
SOB. – 4. 6.
Srce Marijino
18.00 S + Lado Turk in Marija Klemenčič, obl
19.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 5. 6. 10. med letom
7.30 + Ivan, Veronika in Ana Klobučar
Bonifacij, šk
10.00 + Albin Sajovec, obl.

POBARVANKA za male in velike otroke
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SPOMNI SE,
O PREMILA DEVICA MARIJA
Spomni se, o premila Devica Marija,
da nikdar ni bilo slišati,
da bi ti koga zapustila,
ki je pod tvoje varstvo pribežal,
tebe pomoči prosil
in se tvoji prošnji priporočal.
S tem zaupanjem hitim k tebi,
o devic Devica in Mati:
k tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim;
nikar ne zavrzi, o Mati Besede mojih besed,
temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen.

BRALCI BERIL:

NEDELJA, 8. maj:
Ajda Burgar
Mojca Makovac
NEDELJA, 15. maj:
Martina Kopina
Anica Kren
NEDELJA, 22. maj:
Marinka Kregar
Anamarija Taljat
NEDELJA, 29. maj:
Prvo obhajilo
NEDELJA, 5. junij:
Lučka Berkopec
Julijan Taljat

CERKEV ČISTI:

SOBOTA, 7. maj:
Vavta vas, 2. skupina
SOBOTA, 14. maj:
Vavta vas, 3. skupina
SOBOTA, 21. maj:
Vavta vas, 4. skupina
SOBOTA, 28. maj:
Prvo obhajilo
SOBOTA, 4. junij:
Potok, 1. skupina

