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Leto XVI, št. 6, julij 2016

NOVI ŽUPNIK SE PREDSTAVI
Zgodba o nekem starejšem župniku pravi, da ga je pri spovedi zanimalo
samo eno: hišna številka. Ko je izvedel,
od kod je kdo doma in iz katere družine izhaja, si je že vnaprej lahko predstavljal vse podrobnosti o človeku, ki
se je prišel spovedat …
Ko me g. škof pošilja v vašo župnijo
za upravitelja, bo torej tudi vas morda zanimalo, od kod prihajam k vam.
Odraščal sem v Ločni, kjer sta starša
zgradila hišo ob mamini rodni domačiji. Berusov stari ata je še danes znan
po nekdanji gostilni, v kateri je rad
igral na harmoniko. Njegovi predniki
izvirajo tudi iz Ždinje vasi in še prej s
Kala nad Prečno. Stara mama pa se je rodila v Toplicah in ena od njenih babic je
bila iz Vavte vasi.
KDAJ MED POČITNICAMI LAHKO
Kot otrok sem imel srečo,
da sem v živo videl še zadnje
NAJDETE DUHOVNIKA?
ostanke nekdanjega kmečkeV mesecu juliju in avgustu duhovnika
ga življenja, kjer je bila vera v
zagotovo lahko dobite po sveti maši
Boga nekaj tako naravnega
(jutranji ali večerni).
kot zrak, ki ga dihamo. Rad
Kadar je g. župnik doma,
sem poslušal zgodbe iz druste v župnišču dobrodošli tudi izven časa
žinskega ustnega izročila, pouradnih ur (župnik Jernej).
sebej iz očetove rodne Dalmacije. V nekaterih denimo nastopa praded Toma, ki je preživel soško fronto in je
ostal zapisan v spominu po svojih izdatnih molitvah za pokojne. Podobno kot

v zgodbah iz Svetega pisma, ki mi jih je rada pripovedovala teta, sem v vseh teh
zgodbah lahko zaslutil nek načrt Boga, ki želi vse ljudi kot eno družino zbrati ob
sebi, zato jih potrpežljivo vabi in vodi.
Mislim, da je v tem tudi smisel duhovniške službe, kar sem kot najstnik opazoval
v domači župniji kot ministrant ali prostovoljec pri nenehnih zidarskih akcijah ob
kapiteljski cerkvi, in za kar sem potem v sebi prepoznal tudi poklic. Po duhovniškem posvečenju sem bil kaplan v Kranju, na študiju teologije v Rimu, tajnik na
škofiji in nazadnje kaplan v Črnomlju. V prostem času pa rad berem, hodim v
hribe, kolesarim – to omenjam zato, ker rad vidim, če se mi pri tem kdo pridruži.
Veseli me, da se bomo v župniji Vavta vas kmalu lahko bolje spoznali in bomo
skupaj nadaljevali po poteh, ki nas vodijo k Bogu!
mag. Tomaž Maras

BESEDILO DEKRETA O IMENOVANJU
NOVEGA ŽUPNIKA V VAVTI VASI
Dragi sobrat mag. Tomaž Maras!
S tem odlokom Vas razrešujem službe kaplana v župniji Črnomelj in imenujem za upravitelja župnije sv. Jakoba st. v Vavti vasi.
Vaše pravice in dolžnosti so naštete v kann.
528 do 537 ZCP in v čl. 171 do 192 ZLŠ, kolikor
so v skladu z ZCP.
Vsako nedeljo in zapovedan praznik boste
opravili sveto mašo za župljane. Skrbeli boste za
verski pouk otrok, mladine in odraslih, delili zakramente, duhovno oskrbovali bolnike in vodili
Božje ljudstvo – tudi s pomočjo ŽPS in drugih
laiških sodelavcev. V povezavi z župljani in njihovimi zastopniki si prizadevajte za duhovno oblikovanje župnije in vestno upravljajte cerkveno
premoženje, ki Vam ga bo izročil sobrat dekan.
Vaša posebna skrb naj bodo duhovni poklici.
Službo nastopite 1. avgusta letos. Dan nastopa službe po župnijskem uradu
sporočite ordinariatu.
V župniji Vas bo predstavil generalni vikar Božidar Metelko.
Pred 1. avgustom pošljite ordinariatu en izvod izročitveno-prevzemnega zapisnika. Ob prevzemu naj bo poleg dekana prisoten tudi zastopnik iz škofije Novo
mesto.
Iskreno se Vam zahvaljujem za dosedanje duhovniško delo.
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Naj Vas tudi pri nadaljnjem delu v Gospodovem vinogradu spremljata obilen
Božji blagoslov in Marijino varstvo.
Prisrčno Vas pozdravljam,

msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

P. S.: Župnika Jerneja bo ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore s 1. avgustom
2016 inkardiniral v ljubljansko nadškofijo, iz katere je doma, in imenoval za župnika Župnije Cerklje na Gorenjskem.

ODDAHNITI SE, NE ZADUŠITI
Oddahniti se ne pomeni ugasniti ali izklopiti stroj, temveč pomeni pustiti ga v prostem
teku, da se ohladi, in da pri nizkih obratih
preverimo, ali res pravilno deluje. Pri visokih
obratih namreč lahko ostajajo skrite mnoge
napake, ki stroju povečujejo porabo goriva in
mu jemljejo učinkovitost. K oddihu namreč
lahko spada tudi dotočitev goriva ali polnjenje zračnic ... »Predaj se vetrom – naj gre, kamor hoče! Naj srce se navriska in izjoče!
Vendar mornar, ko je najvišji dan, izmeri daljo in nebeško stran …« (Župančič).
Oddih torej pomeni tudi preverjanje načina in poteka delovanja ter nabiranje
moči za nadaljnje in vnovične napore in podvige. Ta oblika oddiha je posebno
primerna za človeka, ki je utrujen in naveličan in zamorjen. Duh Vsemogočnega
me kot maziljenca Gospodovega napolnjuje in pošilja: »Da se obrnem k žalujočim na gori Sion in jim dam venec namesto pepela, olje veselja namesto žalovanja, ogrinjalo za hvalnico namesto duha utrujenosti« (Iz 61,3).
Naj nam Duh Gospodov vsem prežene duha utrujenosti in malodušnosti in
nas krog in krog ovije in ogrne z duhom hvalnic, z duhom hvale in zahvale za
velika dela Gospodova v naših časih.
Jurij Bizjak, koprski škof

»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
8. MAJA SO BILE KRŠČENE:
ANA in EVA ADAMOVIČ, Pod vinogradi 2, Straža. Dvojčici Ana in Eva
sta se 26. januarja 2016 rodili očetu Dušanu in mami Lauri.
LARA KOŠIR, Stara cesta 137, Straža. Lara se je 14. maja 2014 rodila
očetu Andreju in mami Metki.
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19. JUNIJA SO BILI KRŠČENI:
DAŠA ZUPANČIČ, Potok 2a. Daša se je 1. maja 2016 rodila očetu Mitju
in mami Suzani.
JERNEJ KOLENC, Vavta vas 110. Jernej se je 11. marca 2016 rodil očetu
Mateju in mami Mojci.
LAN ERCEK, Mihovo 1a, Šentjernej. Lan se je 9. septembra 2015 rodil
očetu Borutu in mami Saši.
MATEVŽ BOBNAR, Podbreznik 106, Župnija Prečna. Matevž se je 18.
oktobra 2015 rodil očetu Matjažu in mami Klavdiji.
OSKAR REBERNIK, Rumanja vas 55. Oskar se je 20. julija 2015 rodil
očetu Roku in mami Andreji.
OSKAR TOMAŠIČ, Pod vinogradi 3, Straža. Oskar se je 4. januarja
2016 rodil očetu Tadeju in mami Jasmini.
26. JUNIJA JE BILA KRŠČENA:
AJDA KOPINA, Dolnje Mraševo 3. Ajda se je 21. januarja 2016 rodila
očetu Jožetu in mami Marjetki.

Novokrščence naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ ALOJZIJA KUŽNIKA, Rumanja vas 39:
		
rodil se je 2. 12. 1929 v Rumanji vasi
		
umrl je 17. 6. 2016

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

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: družina Krakow; Jože in
Damjana Bahorič; Silvo Može; Potok, 2- in 3. skupina.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Mira Tomšič.
DAR ZA NOV ZVON CERKVE SV. TOMAŽA V
STRAŽI: Majda Tavčar, STR; družina Molek, STR; AB.
BOTRI STRAŠKEGA ZVONA: Alojzij Kregar.
Do sedaj se je za nov straški zvon zbralo 640
evrov. Darovalcem Bog plačaj!

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!
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OBVESTILA
OBISK BOLNIH IN STAREJŠIH PO DOMOVIH
Meseca julija bo g. župnik Jernej zadnjikrat obiskal bolne in ostarele na domu.
V sredo, 29. junija, popoldne (Rumanja vas), in petek, 1. julija, (ostale vasi).

PRIJAVE NA ORATORIJ
Rok za prijavo na letošnji oratorij je že
davno mimo. Otroci, ki se nameravate
udeležiti oratorija in se še niste prijavili,
pohitite in se do petka, 1. julija, prijavite,
da bomo lahko pravočasno poskrbeli za
majice in kupili potrebne materiale. Prijave oddajte skupaj s prispevkom za stroške
oratorija v župnišču.
Župnija Vavta vas že 6. leto zapored organizira oratorij v Vavti vasi. Oratorij
bo letos potekal od 17. do 24. julija. Dragi starši, zahvaljujemo se vam, ker nam
boste tudi letos v času oratorija zaupali svoje otroke. Zanje bodo skrbeli animatorji, ki želijo s svojim navdušenjem polepšati poletne dni vašim otrokom.

NAŠE CERKVE PRAZNUJEJO
V času poletnih počitnic praznujejo žegnanje vse naše cerkve; župnijska in
podružnici. Žegnanje je nekaj tako pomembnega, kot sta rojstni dan ali god v
človekovem osebnem praznovanju. Spodobi se, da praznujemo skupaj s svojimi
prijatelji, ki nas vabijo, naj se z njimi poveselimo ob njihovem osebnem prazniku.
Spodobi se tudi, da dolžno čast izkažemo župnijski cerkvi. Ob žegnanju VABIJO zvonovi domače cerkve še bolj mogočno in veselo kot običajno. Bom prisluhnil vabilu in se mu odzval? Ker smo ponosni na zavetnike svojih cerkva, skupaj
praznujmo pri sveti maši in s svojimi sorodniki in prijatelji ob domači mizi.

POMOČ PRI PRAZNOVANJU ŽUPNIJSKEGA ŽEGNANJA
Za pomoč pri pripravi župnijskega praznovanja se z velikim zaupanjem obračamo na gospodinje iz Jurke vasi. Naj nas poveže priprava peciva, s katerim
bomo postregli prisotnim.
Po maši ste vsi lepo vabljeni, da se zadržite pred cerkvijo. Animatorji oratorija pripravljajo srečelov. Izkupiček srečelova bomo namenili kritju stroškov oratorija.

ŽEGNANJE PRI SVETEM TOMAŽU V GORNJI STRAŽI
V nedeljo, 3. julija, bomo praznovali žegnanje v Straži. Zelo pomembno se je
udeležiti praznovanja cerkve in nanj povabiti tudi sorodnike in prijatelje. Lepo
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povabljeni k slovesni sveti maši ob 17. uri v cerkev sv. Tomaža v Stražo. Veseli
bomo, če si boste vzeli nekaj časa tudi za klepet in druženje po maši.

ŽEGNANJE PRI SVETEM JAKOBU V VAVTI VASI

Ne spreglejte, da bo slovesna žegnanjska sveta maša pri svetem Jakobu v Vavti
vasi že ob 8.30 dopoldne. Po maši nam bodo otroci in animatorji oratorija odstrli nekaj oratorijskega dogajanja. Animatorji bodo po sveti maši pripravili srečelov. Zbrana sredstva bomo namenili za oddih animatorjev na Krku. V kolikor
je kdo pripravljen prispevati kakšen zadetek na srečelovu, ga bomo z veliko
hvaležnostjo sprejeli v tednu pred žegnanjem v župnišču.

»MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI«

Na Krištofovo nedeljo, 31. julija, Cerkev na Slovenskem zaznamuje misijonska
akcija Miva. Po župnijah je blagoslov vozil in prostovoljna nabirka za misijonska
vozila. V akciji »Miva« vozniki sodelujejo tako, da za vsak srečno prevoženi kilometer darujejo cent oziroma en evro za tisoč kilometrov. Z blagoslovom vozil
kličemo priprošnjo svetega Krištofa za blagoslov in odgovornost na cestah. Tisti,
ki se odločijo za blagoslov avtomobila ali dar, prejmejo spominsko podobico
in nalepko. Z akcijo »Miva« vernike vabijo k poživitvi solidarnosti s tistimi, ki
jim darovi za misijonska vozila posredno lahko rešijo življenje ali vrnejo zdravje.
»Miva« tako pomaga graditi občestvo »mladih cerkva«.

SREČANJE BOLNIH, STAREJŠIH IN OSAMLJENIH

Župnijska Karitas pripravlja srečanje bolnih, starejših in osamljenih naše župnije v nedeljo, 21. avgusta, ob 17. uri. Nekateri boste prejeli vabila na dom. To
pa ne pomeni, da niste povabljeni vsi, ki si želite druženja. Sveto mašo bo daroval
p. Marko Novak, bolniški duhovnik.
Za pomoč pri pripravi srečanja se obračamo na pridne gospodinje. V nedeljo, 21.
avgusta, bomo v sobi Karitas zbirali pecivo. Prav tako bomo hvaležni za sok in vino.

URADNE URE MED POČITNICAMI

V poletnih mesecih, juliju in avgustu, duhovnika dobite po sveti maši. Kadar
je g. župnik doma, ste v župnišču dobrodošli tudi izven časa uradnih ur.

INFORMACIJE IN NOVICE CERKVE NA SLOVENSKEM

Novice, informacije, novosti, zanimive podatke ter uradne objave Cerkev na Slovenskem lahko spremljate preko e-pošte z vpisom svojega e-naslova na spletni strani www.katoliska-cerkev.si, na družabnih omrežjih Facebook (https://www.facebook.com/skofovskakonferenca/) in Twitter (https://twitter.com/katoliskacerkev).

SLOVO G. ŽUPNIKA JERNEJA

Po dvanajstih letih župnikovanja se bo g. župnik Jernej poslovil v nedeljo, 24. julija.

6

SVETE MAŠE
PON. – 27. 6.
TOR. – 28. 6.
SRE. – 29. 6.
ČET. – 30. 6.
PET. – 1. 7.
SOB. – 2. 7.
NED. – 3. 7.
PON. – 4. 7.
TOR. – 5. 7.
SRE. – 6. 7.
ČET. – 7. 7.
PET. – 8. 7.
SOB. – 9. 7.
NED. – 10. 7.
PON. – 11. 7.
TOR. – 12. 7.
SRE. – 13. 7.
ČET. – 14. 7.
PET. – 15. 7.
SOB. – 16. 7.
NED. – 17. 7.
PON. – 18. 7.
TOR. – 19. 7.
SRE. – 20. 7.
ČET. – 21. 7.
PET. – 22. 7.
SOB. – 23. 7.
NED. – 24. 7.

Hema Krška
Irenej, šk
Peter in Pavel,
apostola
Prvi mučenci
Estera, sp. žena
Frančišek, red

19.30 + Stanka Pečjak, obl.
19.30 + Cveta Blažič, roj. Pečaver
19.30 + Peter Dular, god
19.30 + Alojz Kužnik, 7. dan
19.30 + starši Šporar in brat Ivan
19.30 v spravo za bogokletje
18.00 S za žive in umrle župljane
19.00 DS +++ starši Gorše in Novak
14. MED LETOM
8.30 + Stanka Fifolt, obl.
Tomaž, ap
17.00 S +++ Ivica Darovec, Lado Turk,
Tone Erpe, Janez Tavčar, Jožica Darovec
IZSELJENSKA
Uroš, šk
19.30 + Jože Hönigman
Ciril in Metod
19.30 ++ Anica Bukovec in Silva Šenica
Marija Goretti
19.30 +++ Mihaela in ostali Zupančič
Vilibald, šk
19.30 za duhovniške in redovniške poklice
Gregor, šk
19.30 + Ada Drobnič, obl.
Avguštin, muč
18.00 S za zdravje (S)
19.00 DS za žive in umrle župljane
15. MED LETOM
8.30 +++ Robert, Simon, Martina in
Amalija, red
starši Dular, obl.
Benedikt, op
19.30 ++ Olga in Janez Dular, obl.
Mohor in Fortunat 19.30 + Jože Rebselj, obl.
Henrik, kr
19.30 + Alojz Kužnik, 30. dan
Božidar, šk
19.30 +++ Martinovi, Stavča vas in Janez Drganc
Bonaventura, šk
19.30 ++ Karel in Urška Kolenc, obl.
Karmen
18.00 S + Ana Marija Tisovec, god.
19.00 DS za žive in umrle župljane
16. MED LETOM
8.30 +++ Katarina in Mijo Kostanjevec
Aleš, sp
in Jože Kestnar, obl.
Elij, muč
19.30 + Marija Gašperšič
Ambrozij, op
19.30 + Kristina Vidmar
Marjeta, muč
19.30 + Ana Tomič, obl.
Lovrenc, duh
19.30 ++ Rozalija in France Petan, obl.
Marija Magdalena 19.30 +++ Jože, Slavko in Andrej Drobnič, obl.
Brigita, red
18.00 S ++ Janez in Edo Tavčar
19.00 DS za žive in umrle farane
17. MED LETOM
8.30 ++ Jože in Anica Vovk, obl.
Krištof, muč
8.30 ++ župnika Franc Ambrožič, Gregor Dolšak
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Dobri Bog, Ti nam podarjaš življenje.
Ko sedimo za volanom,
nam daj mirno roko in budno oko,
da zaradi nas ne bo nihče prišel
v nevarnost ali nesrečo.
Varuj mene in vse,
ki so nam zaupani,
pred nesrečami in poškodbami.
Varuj nas pred prehitro vožnjo
in nepozornostjo,
da bi spregledali druge
in lepoto narave.
Napolni nas z odgovornostjo,
da bomo pametno vozili,
da se bomo z vseh poti
varno vrnili domov
in nekoč dosegli večni cilj,
pravo srečo v Tebi.

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 3. julij:
Zdenka Petruna
Marija Šenica
NEDELJA, 10. julij:
Eva Petruna
Miha Tavčar
NEDELJA, 17. julij:
Tea Košmerl
Ana Šenica
NEDELJA, 24. julij:
Maša Košmerl
Primož Zore

CERKEV ČISTI:

SOBOTA, 2. julij:
Rumanja vas, 1. skupina
SOBOTA, 9. julij:
Rumanja vas, 2. skupina
SOBOTA, 16. julij:
Rumanja vas, 3. skupina
SOBOTA, 23. julij:
Rumanja vas, 4. skupina

