Jakobovo
pismo
Leto XVI, št. 5, junij 2016

OSREDNJA SLOVESNOST OB 10. OBLETNICI ŠKOFIJE
Pred 10-imi leti so se v Katoliški
cerkvi v Sloveniji zgodili pomembi
premiki, ki so vključili tudi širšo Dolenjsko. 6. aprila 2006 je bila skupaj
s celjsko in murskosoboško škofijo
ustanovljena Škofija Novo mesto.
10. junija je bil umeščen njen prvi
škof msgr. Andrej Glavan, s čimer je
škofija dejansko zaživela.
11. junija 2016 bomo obhajali
osrednjo slovesnost ob 10. obletnici ustanovitve Škofije Novo mesto in umestitve njenega prvega in dosedanjega škofa. Slovesnost bo potekala v Športni dvorani Leona Štuklja v Novem
mestu in vas k njej lepo vabimo. Na tem osrednjem praznovanju bomo sprejeli
tudi milostni kip Fatimske Marije, glasbeno pa bodo program oblikovali združeni odrasli in otroški pevski zbori z Orkestrom slovenske policije in solisti.

DNEVNI RED:

8.45 odhod iz Vavte vasi
9.00 molitev rožnega venca in zbiranje
9.30 sprejem Fatimske Marije in pete litanije
10.00 slovesno somaševanje slovenskih škofov in duhovnikov
11.30 koncert združenih zborov, Policijskega orkestra s solistoma
Nušo Derenda in Gašperjem Rifljem
Lepo povabljeni k skupni molitvi in praznovanju ob 10. obletnici naše
škofije! Na srečanje se lahko odpravite z lastnim prevozom. V tem primeru
prijave niso potrebne. Kdor želi uporabiti organizirani župnijski prevoz, naj
se do srede, 8. junija, prijavi pri g. Stanetu Zupančiču na telefon 031 639
272. Iz Vavte vasi se bomo odpeljali ob 8.45.

PASTIRSKO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV
OB 25-LETNICI SLOVENSKE DRŽAVE
Slovenski škofje smo na 93. redni seji Slovenske škofovske konference (29. 2. 2016) sklenili,
naj vsi duhovniki v nedeljo, 19. junija 2016, pri
sv. mašah uporabijo obrazec »za domovino in
državo«, v cerkve postavijo slovensko zastavo,
preberejo pismo škofov in po sklepnem blagoslovu zapojejo državno himno.
Škofje so podprli pobudo »24 ur molitve in
posta za domovino« ter v mesecu juniju vabijo duhovna gibanja in vse vernike k molitvi za
domovino. Na ta način se Cerkev na Slovenskem pridružuje praznovanju ustanovitve slovenske države in uvedbe demokracije, pri kateri so imeli pomembno
vlogo slovenski katoličani.
msgr. Andrej Glavan predsednik SŠK

ODPUŠČANJE IN SPRAVA
Družinski, pa tudi družbeni odnosi bi morali biti prostor sreče, varnosti in zaupanja, a žal
vedno ni tako. Velikokrat je v njih preveč negotovosti, bolečine in strahu. Takrat se posameznik lahko počuti kot žrtev, še zlasti, če mu je
bila storjena krivica. Posebej boleči so odnosi,
ki jih zaznamuje nasilje. Te težke izkušnje prizadenejo posameznega človeka, pa tudi družino
oziroma družbo kot celoto. Zaradi strahu, jeze
in nezaupanja se rojevajo vedno nove zamere,
ki ustvarjajo začaran krog novih konfliktov, maščevalnosti in celo sovraštva.
Za izhod iz začaranega kroga je potreben
dolg proces odpuščanja in sprave s sabo, drugimi in tudi s svetom. Celjenje ran je dolgotrajen
proces, ki zahteva zavestno delo in precej poguma. Za resnično ozdravitev ni
dovolj le odpustiti, potrebna je sprava, v kateri sodelujeta tako žrtev, kot storilec. Tisti, ki je krivico naredil, mora slišati bolečino in trpljenje prizadetega, ta
pa mora poskušati razumeti razloge in stanje, iz katerega je nekdo krivico prizadejal. Samo tako lahko pridemo do skupnega razumevanja, ki je potrebno za
prevzemanje odgovornosti in razreševanje konflikta v dobro vseh. Sprava v družinskih ali v družbenih odnosih je torej naloga obeh, žrtve in storilca.
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O tem smo se ob uvodnem tekstu dr. Barbare Simonič pogovarjali na zadnji
seji župnijskega pastoralnega sveta. Témo smo razširili tudi z vprašanji o spravi
v našem narodu. Druga svetovna vojna je namreč pri nas povzročila zelo veliko
gorja, saj so okupacija, narodnoosvobodilni boj, revolucija, protirevolucija, kolaboracija in državljanska oziroma bratomorna vojna na naših tleh terjale 97.500
smrtnih žrtev, ki nas s 6,5-odstotno izgubo prebivalstva uvrščajo med najbolj
prizadeta območja druge svetovne vojne v svetu. Zaradi tolikšnih izgub in zaradi
do danes nerazčiščenega odnosa do narodnoosvobodilnega boja in revolucije
ter do razmerja med njima so takratne delitve še vedno del našega vsakdanjika.
Da bi se skupaj vprašali, kaj more vsak izmed nas prispevati k izboljšanju naših
medsebojnih odnosov, vas v torek, 21. junija ob 20-ih vabimo v Staro šolo na
pogovorni večer Odpuščanje in sprava, ki ga bom pripravil podpisani. Na medvojno dogajanje bomo pogledali v luči številk, ki jih je prinesla raziskava Žrtve 2.
svetovne vojne v Sloveniji, in se pogovarjali o različnih pogledih na 2. svetovno
vojno, o pravici do lastne interpretacije, o tem, kaj je (narodna) sprava, zakaj je
potrebna, zakaj je, zdi se, proces zastal in kako ga nadaljevati.
Jože Saje

ROMANJE V MEDŽUGORJE
V Jakobovem pismu je bilo
v koledarju dogodkov Župnije Vavta vas že napovedano
romanje h Kraljici miru v Medžugorje. Letošnje že trinajsto
romanje bo potekalo v dneh
od 26. do 28. avgusta. V nadaljevanju posredujemo nekaj
informacij, ki bodo služile pripravi na romanje.
- Odhod s parkirišča pri cerkvi
v Vavti vasi bo v petek, 26. avgusta, ob 5. uri zjutraj. Romarji, ki bodo vstopali na avtobus še med potjo iz
Vavte vasi, naj upoštevajo potreben časovni zamik.
- V Medžugorje bomo prispeli zgodaj popoldne, se vselili v sobe ter po kosilu in
počitku pričeli s predvidenim romarskim programom.
- Tudi letos, ob 35. obletnici prikazovanj v Medžugorju, bo naše romanje potekalo tako, da bomo doživljali mir, veselje in duhovno povezavo z množico
romarjev vsega sveta. Vse potrebne napotke bomo tekoče posredovali med
potovanjem in tako bomo kot ena družina lahko doživljali čim več lepega.
- Priporočamo, da za čas vožnje vzamete s seboj osvežilno pijačo, kakšen prigrizek … (imejte v mislih, da bo imel želodec kakšne zahteve tudi pozno v petek
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zvečer). Sicer pa je vse, vključno s kavico, možno dobiti tudi na mestih postanka avtobusa in v Medžugorju.
- Ne pozabite na zdravila, ki jih morate redno jemati.
- V dneh našega romanja je običajno pravo poletje, zato se opremite z ustrezno
garderobo in ne pozabite na pokrivalo. Dobro je imeti v mislih tudi možnost
slabega vremena.
- Ne pozabite vzeti s seboj veljavne osebne izkaznice (lahko tudi potni list).
- V primeru, da bi med potovanjem prišlo do zdravstvenih težav, si je priporočljivo priskrbeti zdravstveno zavarovanje, veljavno za BiH. Naroči se jo pri Zavodu
za zdravstveno zavarovanje Novo mesto, po telefonu ali preko e-pošte. Kartica
je brezplačna.
- V Medžugorju se lahko kot plačilno sredstvo uporablja evro (tudi za dar pri sv.
mašah ali če bi v Medžugorju v župnišču želeli naročiti svete maše).
- Stroški romanja znašajo 86,00 EUR in vključujejo prevoz z avtobusom, dva
polpenziona (2x prenočišče, 2x zajtrk, 2x kosilo) in tudi skupno malico v nedeljo na poti domov). Plačilo na avtobusu.
- Domov se bomo vrnili v nedeljo, 28. avgusta, predvidoma ob 20. uri.
- Prosimo tiste, ki boste prijavili romarje iz drugih župnij, da jim skušate posredovati to številko Jakobovega pisma, da bodo seznanjeni s potrebnimi informacijami.
- Za prijavo in vse potrebno v zvezi z romanjem pokličite na 041 720 032 (g. Miha).
»Dragi otroci! Danes vam prinašam svojo ljubezen. Bog mi je dovolil, da vas
ljubim in iz ljubezni kličem k spreobrnjenju. Otročiči, vi ste siromašni v ljubezni in
še niste dojeli, da je moj Sin Jezus iz ljubezni dal svoje življenje, da vas reši in da
vam da večno življenje. Zato, molite, otročiči, molite, da boste v molitvi dojeli Božjo
ljubezen. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.« (Sporočilo Marije Kraljice
Miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti dne 25. marca 2016)

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
Počitniško učenje
Vse hitreje se bliža čas poletnih počitnic. Le še
nekaj obveznosti v šoli, še kakšen izlet in nekaj
dolgočasnih ur, nato pa svoboda. Rešeni bomo
šole za dobra dva meseca. Verjamem, da vsi že
komaj čakamo.
Vendar, ali že veste, kaj boste počeli med počitnicami? Imate vse podrobno načrtovano, ali
raje vidite, da se vam dogaja to, kar bo pač prišlo?
Beseda počitnice izvira iz besede »počitek«.
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Torej so počitnice namenjene počitku. In res so. Namenjene so temu, da se za
nekaj časa spočijemo od sedenja za zvezki in 'piflanja' nam brezvezne snovi. Vendar pa počitnice niso namenjene le poležavanju in temu, da bi se za ta čas nehali
učiti.
Med počitnicami se ne učimo prisilno. Ne učimo se stvari, ki so nam dolgočasne. Vendar se vseeno lahko učimo kaj takega, kar nas zanima. Lahko se učimo za življenje. To, kar si želimo znati. Če nas zanimajo jeziki, lahko obiskujemo
kakšne jezikovne delavnice. Tudi poletno delo je lahko zelo poučno in koristno.
Naučimo se nekaj novega, hkrati pa še nekaj zaslužimo. In ne pozabimo na prostovoljno delo. To nam da še veliko več kot le običajno delo, saj je občutek, da
nekomu pomagaš, nepopisen. Pa seveda ne pozabimo omeniti oratorij …
Počitnice so torej krasen čas, ki ga lahko odlično izkoristimo. Naj se ne zgodi,
da se doma začnemo dolgočasiti že po tednu počitnic. Počitnice lahko kakovostno izkoristimo, septembra pa se bomo vrnili v šolo polni novih izkušenj in
znanj, ki nam bodo pomagala tudi pri učenju šolske snovi.
Vendar mora biti med vsemi dejavnostmi tudi nekaj počitka. Počitnice so navsezadnje le čas, da se spočijemo od šolskega stresa. Čas, da si napolnimo baterije.
Vendar ne pozabimo, da že polnih baterij ne moremo še bolj napolniti. In tako ne
moremo ves počitniški čas le poležavati. Raje za nekaj časa ugasnimo svoje računalnike in televizijske ekrane ter stopimo ven in počnimo še kaj drugega.
Želim vam prijetne počitnice!
Erika Kum

ORATORIJ 2016: ZDAJ GRE ZARES
Letošnji Oratorij bo v Župniji Vavta
vas potekal od 17. do 24. julija
Oratorij je namenjen otrokom, ki
so rojeni leta 2011 in starejšim. Prosimo, da otroke čim prej prijavite v
župnišču.
Skupaj z izpolnjeno in podpisano
prijavnico prinesite tudi prispevek
25 € za enega otroka. Za bratce in
sestrice bo veljal popust. V ceno so
vključeni pripomočki, vsakodnevni
topel obrok in majica oratorija. Delo vseh sodelavcev oratorija je prostovoljno.
Če boste želeli, da otrok kakšen dan odide domov že pred zaključkom, ob 15.
uri, nas tisti dan o tem obvestite.
Spoštovani starši, kadarkoli imate čas, nas lahko obiščete in se nam pridružite
pri oratoriju. Dobrodošla je tudi vsaka vaša »sladka« podpora. Posebej bomo
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veseli kakšnega sponzorja, ki nam lahko pomaga pri zbiranju sredstev za kritje
stroškov oratorija.
Za dodatna pojasnila pokličite v župnišče na tel. 041 650 620 ali voditeljico
oratorija Nino Bukovac na tel. 041 585 854.

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
Pred devetimi leti smo v Župniji Vavta
vas začeli s srečanji zakonskih jubilantov.
To so lepa doživetja, pri katerih se zakonci zahvalijo za leta skupnega življenja,
hkrati pa obnovijo medsebojno ljubezen
in zvestobo.
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, 23. junija, ob 10. uri na srečanje zakonskih jubilantov v župnijsko
cerkev sv. Jakoba v Vavti vasi. Mašo bo daroval jezuit p. Viljem Lovše.
Prav je, da se Bogu zahvalimo za leta skupnega zakonskega življenja. Vabilo
velja vsem, tako tistim, ki ste se poročili v naši župniji in ste že dobili pisno vabilo,
kot tudi tistim, ki ste se poročili drugje in živite v naši župniji.
Vsi, ki poznate letošnje jubilante, ste naprošeni, da jih o srečanju obvestite.
Skupaj bomo doživeli lepo praznovanje.
Župnijski pastoralni svet

JESEN ŽIVLJENJA
»Zapomni si, da se kasneje spomniš!«
Spominu najbolj škoduje osamljenost. Če se ne
pogovarjamo, ne izmenjujemo misli in ne poslušamo drugega, ne krepimo pozornosti, možgani se
polenijo in spomin hitreje peša.
Težave s spominom povezujemo predvsem s staranjem. Z leti telesne in umske sposobnosti slabijo.
Spomin lahko »treniramo« tako, da za vajo štejemo
črke svojega imena in priimka, seveda na pamet,
brez zapisa.
Naše možgane najbolj razgiba druženje, izmenjava misli in pogovori o tem, kako smo preživeli dan, kaj smo videli in prebrali. Ni
dovolj brati. O prebranem se je treba pogovarjati. Tako krepimo pozornost in
urimo govorne sposobnosti.
Upoštevajmo nasvete strokovnjakov, da bomo upočasnili pojav demence.
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»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
22. MAJA STA BILI KRŠČENI:
EMA KLOBČAR, Gradiška ulica 16, Straža. Ema se je 25. oktobra 2015
rodila očetu Martinu in mami Katji.
EVA MIHALIČ, Podhosta 44A, Župnija Toplice. Eva se je 21. septembra 2015 rodila očetu Iztoku in mami Mateji.

Novokrščence naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ MARJETO KAVŠČEK, Vavta vas 94:
		
rodila se je 24. 6. 1949, Maribor
		
umrla je 20. 5. 2016
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ ANDREJA KRAKOWA, Gorenje Gradišče 6, Župnija Toplice:
		
rodil se je 12. 3. 1962, Novo mesto
		
umrl je 24. 5. 2016

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

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Darka Krašovec; Vavta vas: 1., 2., 3. in 4. skupina.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Poglajen, DS; Vida Stanojevič; Zupančič-Kolenc; Viktor in Anica Foršček; družina Mazovec; Željko Subić; Nada Jerman; Jože
Novak; Mihaela Irt; Albin Jaklič.
DAR ZA NOV ZVON CERKVE SVETEGA TOMAŽA V STRAŽI: NN; NN. Do
sedaj se je za nov straški zvon zbralo 200 evrov. Darovalkama Bog plačaj!
OB SMRTI MAME MARJETE KAVŠČEK SO NAMESTO CVETJA NA GROB
DAROVALI za svete maše: Vlado in Marija Točaj z družino (5 maš); Plotovi, Buhtetovi in Jegličevi (2 maši); družina Mazovec iz Novega mesta (2 maši); sestra
Lojzka s Tonetom; Silva Kavšček; nečaka Majda in Brane Kavšček z družino; Stane Cerar; Matic in Natalija Janc; sosedje Zupančič; Ivan in Tatjana Maresič.
ODDANE MAŠE: za pokojno Marjeto Kavšček bo devet maš opravljenih drugje.
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ZA DOBRO VOLJO
Na vprašanje »Koliko oseb vzdržujete?« je neki davčni zavezanec v Veliki Britaniji poročal:
1. 2,1 milijona ilegalnih priseljencev
2. 4,4 milijona nezaposlenih
3. 100.000 kriminalcev v 85 zaporih
4. 150 kretenov v Parlamentu in
5. celo Evropsko komisijo
Osebje administracije mu je vrnilo prijavo s komentarjem, da je njegov odgovor nesprejemljiv.
Davčni zavezanec je prosil za pojasnilo: »Ali sem morda katerega pozabil napisati?«

OBVESTILA
KIP MARIJE ROMARICE IZ FATIME V NAŠI ŽUPNIJI
Posebno slovesna bo nedelja, 12. junija, ko bo med deseto sveto mašo v naši
cerkvi kip Marije Romarice iz Fatime. Sveto mašo bo daroval p. Ivan Platovnjak.
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.
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PROGRAM OBISKA FATIMSKE ROMARICE V VAVTI VASI:
•
•
•
•

9.00: sprejem Marije romarice v cerkvi v Vavti vasi,
9.00–9.30: tiha (osebna) molitev pred Marijinim kipom,
9.30: molitev rožnega venca,
10.00: sveta maša, ki jo bo daroval p. Ivan Platovnjak, med mašo posvetitev
župnije fatimski Gospe,
• 11.00: pete litanije Matere Božje,
• 11.30: Marijin kip nadaljuje pot v Župnijo Črnomelj.

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 smo začeli zbirati darove za nov zvon v Straži. Občina bo iz naslova razpisa 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!

ŽEGNANJE PRI SVETEM TOMAŽU V GORNJI STRAŽI
V nedeljo, 3. julija, bomo praznovali žegnanje v Straži. Zdi se zelo pomembno
udeležiti se praznovanja cerkve in nanj povabiti tudi sorodnike in prijatelje. Vse
farane lepo vabimo k slovesni sveti maši ob 17. uri. Veseli bomo, če si boste vzeli
nekaj časa tudi za klepet in druženje po maši. V kolikor ne bo nenačrtovanih
dogodkov, si bomo lahko ogledali tudi nov zvon straške cerkve. V kolikor bo vse
po načrtih, bo do žegnanja pripeljan v cerkev v Straži.
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SVETE MAŠE
PON. – 6. 6.
TOR. – 7. 6.
SRE. – 8. 6.
ČET. – 9. 6.
PET. – 10. 6.
SOB. – 11. 6.

Norbert, red
Robert, op
Medard, šk
Primož, muč
Bogumil, šk
Barnaba, ap

NED. – 12. 6.

11. med letom
Eksil, muč

PON. – 13. 6.
TOR. – 14. 6.
SRE. – 15. 6.
ČET. – 16. 6.
PET. – 17. 6.
SOB. – 18. 6.

Anton Padova
Valerij, muč
Vid, muč
Gvido, red
Albert, duh
Gregor, šk

NED. – 19. 6.

12. med letom
Nazarij, šk

PON. – 20. 6.
TOR. – 21. 6.
SRE. – 22. 6.
ČET. – 23. 6.
PET. – 24. 6.

Silverij, pp
Alojzij, red
Janez, Tomaž
Jožef, red
Janez Krstnik

SOB. – 25. 6.
NED. – 26. 6.

Dan državnosti
13. med letom
Jožef Eskriva
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19.30 + Marija Gašperšič
19.30 + Marija in Karel Kren, obl.
19.30 + Matej Vodopivec, obl.
19.30 + Milka Faleskini, obl.
19.30 + Gašperšič
18.00 S + Janez Tavčar
19.00 DS + Jože in družina Boh
7.30 + družin Lah in Pavšič
10.00 + Martin Pavlin, obl.
10.00 za žive in mrtve župljane
19.30 + Franci Kren, rd.
19.30 + Irena Krašovec in starši in brat Muhič
7.30 + Karolina Ivančič, obl.
19.30 + Jure Turk
19.30 + Frančiška Zupančič, POT16, obl.
18.00 S + Ema Kregar, obl.
19.00 DS za žive in umrle župljane
7.30 + Dušan Podržaj in vsi Oberstar, obl.
7.30 SPOMIN: za domovino in državo
10.00 + Valentin Zupančič in
starši Piletič in Zupančič
19.30 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
19.30 + Frančiška Kulovec
19.30 + Marija Petan
19.30 + Jožica Vidmar
19.30 + Mihaela in ostali Zupančič
19.30 SPOMIN: Marjeta Kavšček, rd
18.00 S za žive in umrle župljane
7.30 + Marija in Karel Kren, obl.
10.00 + Marjeta in Albin Kavšček, 30. dan in
stara mama Antonija

POBARVANKA za male in velike otroke
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MOLITEV ZA DOMOVINO
Ljubi Bog,
blagoslovi našo domovino,
očisti jo vsega zla,
ki jo trenutno razjeda,
pošlji blagoslov na vse ljudi
in očisti duha voditeljev,
ki jo morajo voditi v svetosti.
Ne dovoli, ljubi Bog,
da bi zmagalo zlo,
zaradi vseh rodov,
ki so živeli sveto,
ki so slavili Boga
in Mater Božjo.
Blagoslovi jo,
da jo bodo vodili ljudje,
ki so vredni Božjega usmiljenja.
Amen.

BRALCI BERIL:

NEDELJA, 12. junij:
Zala Kren
Anica Žagar
NEDELJA, 19. junij:
Tjaša Tavčar
Janez Dular
NEDELJA, 26. junij:
Teja Tavčar
Štefka Vidic

CERKEV ČISTI:

SOBOTA, 11. junij:
Potok, 2. skupina
SOBOTA, 18. junij:
Potok, 3. skupina
SOBOTA, 25. junij:
Skupina Prapreče in
Mraševo

