
Jakobovo  
pismo

Ob kulturnem prazniku
8. februarja Slovenci slavimo praznik kulture. Tega dne 

leta 1849 je umrl naš največji pesnik France Prešeren.
Prešeren se je rodil v kmečki družini. Po diplomi na 

dunajski pravni fakulteti se je vrnil v Ljubljano, kjer je de-
loval kot odvetnik. Tu je nastala večina njegovih pesmi, 
pri pisanju katerih ga je za časa svojega kratkega življe-
nja pomembno usmerjal prijatelj Matija Čop. Prešeren 
je tako postal prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega 
pisanja lahko kosal s sodobniki po Evropi, kjer je tedaj 
vladala romantična usmeritev.

Življenjska pot pesnika, nesrečno zaljubljenega v premožno Primičevo Julijo, ka-
teri je posvetil Sonetni venec (1834) in druge ljubezenske pesmi, je bila poleg te pol-
na raznovrstnih preizkušenj. Drug za drugim so mu umirali prijatelji, kot pesnik pa 
za časa življenja ni užival priznanja, ki bi si ga zaslužil. V zadnjih letih je vedno bolj za-
padal malodušju, pijači in bolezni, ki je slednjič povzročila njegovo prezgodnjo smrt.

France Prešeren danes velja za največjega slovenskega pesnika. Njegova pe-
sem Zdravljica, napisana leta 1844, je državna himna Republike Slovenije.

Pisateljica Berta Golob se je v reviji Ognjišče na izrednega človeka našega na-
roda obrnila z besedami: »Moj dragi, predragi France, Ribičev iz Vrbe! Ti velikan 
duha, ti poštenjakar starega kova! Nejeveren, a vendar večen. Ki si umrl »spo-
vedan in v sveto olje djan«. Prijatelj blaženega Antona Martina, s katerim sta 
rada razdirala šale. Dosledno pravičen doktor prava, izplačan z domačije z doto 
petdesetih goldinarjev. Pesnik po Božjem navdihu. Hvala ti prav za vse in tega je 
veliko; nemara več, kot zaslužimo. Brez tebe nas v svetu ne bi bilo med velikani 
srca in duha. Lepo pozdravljen!«

Na Prešernov »god«, torej dan njegove smrti, praznujemo Slovenci svoj 
kulturni praznik. Ta dan naj bo namenjen bogatenju našega duha z lepim 
in dobrim: oglejmo si razstavo, obiščimo muzej, preberimo dobro knjigo, 
prisluhnimo glasbi …
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KOTIČEK ZA VEOUKARJE
2. februarja praznujemo svečnico. Spominjamo se posebnega dogodka iz Je-

zusovega otroštva. Ko je bil Jezus star štirideset dni, sta ga Marija in Jožef nesla v 
tempelj, kjer sta se Bogu zahvalila za njegovo rojstvo. Takrat je Simeon napove-
dal, da bo Jezus luč v razsvetljenje poganov.

Sveča s svojo svetlobo predstavlja našo vero – luč, ki je v naše življenje po-
svetila ob zakramentu sv. krsta, ko smo tudi mi postali Božji otroci. Naš plamen 
ugaša vedno, ko grešimo, zato Jezusa pogosto prosimo, da nam grehe odpušča, 
da bo tako v naših dušah lahko večkrat svetloba kot tema.

Prerokinja Ana je bila izredno srečna, ko je v templju videla dete Jezusa. 
Avtor risbe je namesto dveh narisal kar enajst golobic. Jih najdeš?

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
V tokratni številki Jakobovega pisma namenjamo nekaj prostora razmisleku o 

verskem življenju največjih slovenskih umetnikov besede – pesniku Francetu Pre-
šernu in pisatelju Ivanu Cankarju. Delček njunega verskega življenja nam odkriva 
pogovor novinarja Bernarda Nežmaha z akademikom prof. Jankom Kosom. Za-
nimiv pogovor z naslovom Mit o Prešernu je bil objavljen v Mladini (5/5. 2. 2002).

Nežmah: Podobe Prešerna zadnje pol stoletja prinašajo freigeista in upor-
nika zoper katolištvo, vi Prešernov antikatolicizem postavljate pod vprašaj?

Kos: Slovensko katolištvo tiste dobe je sestavljalo dvoje struj. Po prvi, še iz 
baročnega časa, je bilo veselo, prijazno in odprto. Drugo, janzenistično, je bilo 
strogo in rigorozno. Zdaj je vprašanje, na katero katolištvo je Prešeren reagiral, 
proti kateremu katolištvu je bil izrazit svobodomislec. Dejstvo je, da je reagi-
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ral na janzenistično katolištvo, iz katerega so priha-
jale tudi ostre kritike na Krajnsko Čbelico, odpor do 
erotične poezije in zlasti do Prešerna. Verjetno ga je 
predvsem to potiskalo v silen odpor do katolištva. 
Ta se kaže zlasti v njegovih izjavah Ani Jelovškovi, ki 
jih je kasneje zapisala hči Ernestina. Ne vemo, ali so 
vse zelo avtentične, zakaj Ernestina sama je bila pod 
Aškerčevim vplivom svobodomiselna. Zanesemo se 
pa lahko, da je okoli l. 1840 Ani Jelovšek izjavil marsi-
kaj zoper Cerkev, duhovništvo, krst.

Vemo, da se je na smrtni postelji dal spovedati, 
maziliti in je prejel obhajilo, čeprav so nekateri to po-

skušali kasneje zanikati. To je na smrtni postelji storil za Cankarja duhovnik in pi-
satelj Finžgar. Po drugi strani pa je bil Prešeren v zelo močnih, prijateljskih stikih 
z duhovništvom. Njegovi strici so ga tako ali tako podpirali, do 35. leta je živel s 
starim stricem pri Šentjakobu. Njegova naveza na krščanstvo je bila v zasebnih 
stikih zelo močna. Kako pa se kaže odnos do krščanstva v njegovi poeziji? Meni 
se je zazdelo nujno preiskati to plat Prešerna, v zadnjih delih sem pokazal na 
presenetljivo močno vez s Svetim pismom v smislu motivov, podob, celo sloga. 
Prešernoslovci smo pred tem natančno raziskovali, kaj Prešeren dolguje rene-
sansi, antiki, v čem je podoben sodobni romantiki.

Nežmah: Kot umetniška inspiracija služi tudi odpor do religije, denimo 
prav pri Cankarju.

Kos: Prav gotovo. Cankar se je še bolj kot Prešeren vrgel v svobodomiselstvo. 
Okoli l. 1900 je govoril, kako bo znanost tako ali tako vse razložila, bil je scien-
tist, zavračal teologijo, religijo, celo filozofijo kot tako. To se je pri njem znova 
uveljavilo, ko je kandidiral za deželnega poslanca na socialdemokratski listi, ko je 
pisal članke in imel izrazito antiklerikalna in proticerkvena predavanja. Toda to 
je kmalu minilo, leta 1909, ko je šel v Sarajevo, kjer se je spovedal in šel k obhaji-
lu. Tudi to ni trajalo pri njem kot verska praksa, vendar pa je v njegovih zadnjih 
literarnih delih vse več krščanskega duha v 
najširšem smislu, celo v tem, da je sprejel 
in priznaval Janeza Evangelista Kreka.

To pomeni, da tudi pri Cankarju najde-
mo nihanje med agnosticizmom in skep-
ticizmom na eni in religioznostjo na drugi 
strani. Proti koncu je ta religioznost prevla-
dala, čeprav ne moremo natančno reči, ka-
kšna je bila: krščanska vsekakor, o katoliški 
pa ni pričevanj, razen na smrtni postelji.
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JESEN ŽIVLJENJA
Zadovoljstvo osrečuje
»Dokler hočemo srečo samo imeti, ne 

moremo srečni biti,« je zapisal dr. Trstenjak.
Ko smo pošiljali novoletne voščilnice, je 

bila v njih največkrat napisana beseda SRE-
ČA. Psihologi menijo, da je sreča predvsem 
stvar spomina. Človek se resnično zaveda 
šele, ko razmišlja, kako se je počutil v do-
ločenem času. Srečo pogosto primerjamo 
z zadovoljstvom. Učimo se spoštovati, kar smo imeli in kar imamo. Pomembno je, 
da je človek ob tem zadovoljen.

Razmislimo o sreči. Sreča je čustveno stanje, ki si ga vsi ljudje želijo. Pogosto sli-
šimo: »Srečen sem, da imam zdravje in dobre otroke.« »Srečen sem, da se mi je 
zdravje izboljšalo.« »Hčerka pri iskanju službe nima sreče.« »Sreča me je zapustila.«

Kako biti srečen? Enostavnega recepta, kako to doseči, ni. Le zadovoljstvo je re-
snična sreča. Poznamo izrek: »Srečen je tisti, ki je z majhnim zadovoljen.« Rezultati 
strokovnih raziskav so pokazali, da je zdravje na prvem mestu. Sledijo zadovoljstvo 
v medsebojnih odnosih in pripravljenost pomagati drugemu.

Če je človek zadovoljen, je tudi notranje miren. Še več, srečen je. Če se malo 
ozremo okoli sebe, hitro ugotovimo, da so nekateri skromni in že majhne stvari 
sprožijo v njih čustvo zadovoljstva. Poznamo »nergače«, ki jih vedno kaj vznemir-
ja, z ničimer niso zadovoljni, niti s seboj.

Zadovoljen človek je sposoben razviti pristen in dobrohoten odnos z drugimi 
ljudmi, predvsem pa pomagati potrebnim. Občutek, da si iz srca storil nekaj do-
brega za drugega, se vrne k tebi in sproži posebno zadovoljstvo.

Vsak naj sam presodi, ali je njegova življenjska pot usmerjena k zadovoljstvu.

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2. FEBUAR: JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA
In po navdihnjenju je prišel v tempelj (op. starček Simeon). Ko so starši prinesli 

dete Jezusa, da bi zanj storili po običaju postave, ga je tudi on vzel v naročje, za-
hvalil Boga in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospod, po svoji besedi svojega služabnika v 
miru; zakaj moje oči so videle tvoje zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh 
narodov: luč v razsvetljenje poganov in slavo Izraela, tvojega ljudstva.« (Lk 2,27–32)

9. FEBRUAR: 5. NEDELJA MED LETOM
Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne pri-

žigajo in ne postavljajo pod mernik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v 
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hiši. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili 
vašega Očeta, ki je v nebesih. (Mt 5,14–16)

16. FEBRUAR: 6. NEDELJA MED LETOM
Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zo-

per tebe, pústi svoj dar tam pred oltarjem in pojdi, da se poprej s svojim bratom 
spraviš, in potem pridi in daruj svoj dar. S svojim nasprotnikom se hitro spravi, 
dokler si z njim še na poti; da te nasprotnik ne izroči sodniku in sodnik biriču, 
ki bi te v ječo vrgel. Resnično povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne poplačaš 
zadnjega novčiča. (Mt 5,23–26)

23. FEBRUAR: 7. NEDELJA MED LETOM
»Kdor te prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve.« … »Ljubite svoje sovražnike 

in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. 
Zakaj on veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja 
dež pravičnim in krivičnim. (Mt 5,41.44–45)

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
Svet za naju
Morda pa v tem letu
po svetu ne bo prepirov,
ne bo privoščljivosti in ne zavisti,
morda ne bomo dvomili drug o drugem
in koga brezbrižno puščali za seboj…
Morda ne bo ropov in umorov,
ne samomorov in ne nesreč,
pa tudi ne obtožb in obsodb;
mogoče ne bomo metali smeti v reke,
ne bomo spodkopavali dreves,
ne bomo mučili živali,
in ne s smogom črnili neba.
Morda bomo imeli čas za poslušanje,
naučili se bomo občudovanja
in stopili na pot iskanja.
Morda si bomo res odpustili,
si zacelili stare rane
in dosegli spravo še za druge,
pokopali svoje mrtve
in naredili domove za žive.
Morda bo kdo zasadil upanje,
ki bo s svojim sadom nahranilo srce,
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morda bo vzcvetela dobrota
in obrodila zdravo ljubezen,
morda postanemo v tem letu ljudje,
ki bomo imeli bolj čuteče srce!
Morda nas obišče Bog in blagoslovi,
se nam nasmehne in nas potolaži,
morda nas poprosi, naj mu podarimo
del svojih strahov in skrbi,
morda nam v zameno za našo vero
nakloni kakšen svoj čudež
in nas sprejme v objem svojih rok.
Morda vse to za ves svet ni mogoče,
je pa mogoče zame, zate, za naju!
  Vir: p. Pavle Jakop, Naša družina

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

Odšli so …«
5. JANUARJA JE BIL KRŠČEN:
 LOVRO BERKOPEC, Vavta vas 39. Lovro se je 23. avgusta 2013 rodil 

očetu Boštjanu in mami Tanji.
Novokrščenca naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + JOŽETA KESTNARJA, Pod Srobotnikom 36, Straža:
  rodil se je 13. 12. 1965 v Novem mestu
  umrl je 31. 12. 2013
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + JOŽEFO POČERVINA, Jarka vas 10:
  rodila se je 12. 3. 1924 v Rumanji vasi
  umrla je 11. 1. 2014
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
To, kar nam leti iz ust, je naša osebna izkaznica kulture. Kultura namreč ni 

zgolj naše poznavanje visoke umetnosti, ampak je najprej naš vsakdanjik in ob-
našanje v njem. (Berta Golob)
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Naša vera mora v »areno življenja«, med ljudi, v svet. Je živa in raste le v doti-
ku z življenjem sveta. Tu spoznava nevarnosti, se ob njih oblikuje, le tu je končno 
varna. (Jože Rajhman)

Tuje blago pusti v miru! Veliko krasti se ljudje boje, ali po malem jemati si 
upajo ter ne pomislijo, da je skoraj nevarneje po malem izmikati, kajti iz malega 
zraste najhujši tat. (bl. Anton Martin Slomšek)

Najprej moramo pokazati, da vera ne nasprotuje razumu, da je vredna vsega 
spoštovanja. Nakar jo je treba prikazati kot vredno ljubezni, da si bodo dobri 
zaželeli, da bi bila resnična; in potem pokazati, da tudi je resnična. (Blaise Pascal)

Kdor neprestano ravna neprizanesljivo s svojimi strastmi, se na to osredotoči 
in se jih nikoli ne znebi. Kdor svoje potrebe zatira, se nenehno ukvarja z njimi. 
Umetnost življenja pa je v tem, da svoje strasti, potrebe in čustva zaznamo, ven-
dar se jim ne pustimo voditi. (Anselm Grün)

Živeti srečno je velika umetnost. Eden od pogojev za to je zadovoljnost. Sreče 
ni na drugem bregu. Skriva se v tebi. (Phil Bosmans)

Vsi moramo imeti pravico, da sprejemamo lastne odločitve in delamo lastne 
napake, z njimi živimo in se iz njih učimo. Druge poti do zrelosti preprosto ni. 
(John Powell)

Besedo vzgoja bi morali izbrisati in namesto nje napisati besedo zgled. (Peter 
Rosegger)

Naša osebna sreča ni toliko odvisna od tega, kar se nam dogaja, ampak je 
odvisna od tega, kaj se dogaja v nas. (Wiliam James)

Božje sonce vzhaja nad dobrim in hudobnimi, nad prijatelji in sovražniki. Vedi 
pa, da obstane nad prijatelji. (Martin Gutl)

Imamo množice krščenih, pa malo kristjanov! Zakaj? Zato, ker naše družine, 
naša občestva niso tako živa v veri, da bi seme krsta lahko zorelo. (Leon-Joseph 
Suenens)

Če imaš srce za druge, če te bolečina drugih prizadene, če lajšaš stisko drugih, 
če sprejemaš ljudi takšne, kot so, če več daješ, kot prejemaš – potem je to ljube-
zen. (Phil Bosmans)

ZA DOBRO VOLJO
SUDOKU je logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo, običajno 

velikosti 9X9, s števili od 1 do 9. Vsako število se lahko pojavi natančno enkrat v 
vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsakem manjšem kvadratu velikosti 3X3. V mreži 
so nekatera števila že podana. Za rešitev uganke je potreben logičen razmislek 



8

in malo potrpežljivosti, pri težjih pa tudi nekoliko kombinatorike oziroma po-
skušanja in vračanja.

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
DAROVI ZA OGREVANJE

Smo v letnem času, ko moramo ogrevati prostore, namenjene za skupne po-
trebe delovanja župnije. Lani v tem času smo v farnem glasilu podali poročilo 
o preureditvi ogrevanja na lesne pelete, kar je bila zajetna investicija (sredstva 
od prodane parcele in še kar nekaj več). Odločitev je bila smotrna, saj stroškov 
ogrevanja na kurilno olje preprosto ne bi več zmogli finančno pokriti.

Stroški ogrevanja pa seveda ostanejo dejstvo, zaradi katerega tudi letos že za-
čenjamo z zbiranjem darov v ta namen, ki bo, tudi za lažje razporeditve vaših iz-
datkov, potekalo od decembra do februarja. Kot je že običajno, dar lahko oddate 
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enkratno ali v več obrokih, osebno v župnišču, v ovoj-
nici z vašim imenom in navedbo: ZA OGREVANJE 
ali pa z nakazilom na TRR: SI56 0297 5009 1884 334 
Župnija Vavta vas. Imena darovalcev bomo, razen če 
tega ne želite, objavili v farnem glasilu. Priporočamo 
in zahvaljujemo se za razumevanje in za odziv v obse-
gu, ki bo zadostoval za nemoteno ogrevanje.

Župnijska gospodarska komisija

IMENA DAROVALCEV: družina Lavrič, STR; Fink, SELA; Zalka Stopar; Vavta vas, 1., 2., 3., 
4. skupina; Marjan in Lučka Berkopec; Darinka Šenica, STR; Štefka Irt, PRA; Jožefa Berkopec, 
RV; Jelka Marolt, PRA; Kužnik; družina Murn, JV; Pavle Vidic, HRU; Jože Počervina, JV12; 
Medic-Gričar.

DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Marjetka Dular, VV; družina Kocmut, DP40; družina La-
vrič, STR; Turk, VV; Štefka Irt, PRA; Ivanetič; Jordan, JV; Gačnikova, STR; Gašperšič, SELA; 
Jožica Kopina; Nada Gril; Kužnik, RV; Ada Drobnič; Pavle Vidic; Golob, VV43a; Franc Nose, 
RV; Jožica Hrovat; družina Rudolf, STR; Andrejčevi; Jože Počervina, JV12; Medic-Gričar.

DAR ZA OGREVANJE: Marjetka Dular, VV; Zupančič, VV14; Božič, VV; družina Petan, 
POT13; Silva Kavšček; Jordan, JV; družina Muška; družina Lavrič, STR; Marica Vurušič, STR; 
Turk, VV; Papež; Darinka Šenica, STR; Štefka Irt, PRA; Gašperšič, SELA; Kužnik, RV; Alojz 
Krašovec, PRA; Mihelič, STR; Pavle Vidic, HRU; Kolenc, RV; Franc Nose, RV; Jožica Hrovat; 
družina Rudolf STR; Golob, Vavta vas 43a; Jože Počervina, JV12; Medic-Gričar.

DAR ZA ZVONJENJE V CERKVI NA DRGANJIH SELIH: Jože Klobučar.
OB SMRTI JOŽETA KESTNARJA SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: teta Malka z druži-

nami (3); Janez Gril (2); Pečetovi; Sandi Kavšček z družino; Martina in Jože Gradišar; Ivanka 
in Avgust Gradišar; teta Anica Trop; Ljudmila Bajec; Zinka Pleskovič; Franc Kestnar; Jože Gril.

OB SMRTI JOŽEFE POČERVINA JE DAROVALA ZA CERKEV: Amalija Omerzelj.
NAMESTO CVETJA NA GROB SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: Golobovi; Angela 

Nose; Marija, Slavka, Irena, Jože in Andrej Pečjak (3 sv. maše); Franc in Majda Nose, RV; brat 
France; Jože Šenica, Dolnje Sušice; Mrvarjevi, Boričevo; Mrvarjevi, Mirana Jarca, Novo me-
sto; Mervar, Beršlin Novo mesto.

NAMESTO CVETJA NA GROB SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE IN DAR ZA CERKEV: 
sovaščani iz Jurke vasi; Sonja Novak z družino (2 sv. maši)

OBVESTILA

PROŠNJA ZA POMOČ PRI ZBIRANJU STARIH FOTOGRAFIJ IZ 
ŽIVLJENJA ŽUPNIJE

Vse župljane v sodelovanju z Občino Straža vabimo, da sodelujete pri zbiranju 
fotografij z motivom župnijskih praznovanj (praznovanja župnijskega pomena: 
birme, obhajila, pogrebi pomembnih ljudi, blagoslovi, gradnje in obnove cerkva, 
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križi, kapelice ...), ter da jih do konca februarja 2014 prinesete v sprejemno pi-
sarno Občine Straža. Vse fotografije bomo skenirali, zavedli avtorje oz. lastnike 
in vam jih takoj vrnili. Fotografije bodo objavljene v Zborniku o Straži, ki bo 
vseboval tudi poglavje iz kronike Župnije Vavta vas.

V NEDELJO, 26. FEBRUARJA OBHAJAMO SVETOPISEMSKO 
NEDELJO.

Popoldne ob 15h bo v Baragovem zavodu srečanje za člane bibličnih skupin 
celotne škofije, gost srečanja bo p. Miran Špelič OFM.

Ob torkih po sveti maši je srečanje mladinske veroučne skupine.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
V ponedeljek, 27. januarja, po sveti maši bo srečanje biblične skupine. Lepo 

vabljeni!

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 20. februarja, po sveti maši. Člane ŽPS naprošamo, da se 

srečanja zagotovo udeležite.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Srečanje ŽGK bo v ponedeljek, 3. marca, po sveti maši.

Na dan celodnevnega čaščenja, ki ga bomo obhajali na dan sv. Matije, 
t. j. 24. februarja, bomo častili Jezusa v Svetem Rešnjem Telesu. Vabimo vas, 
da se udeležite molitev pred Najsvetejšim. V podobi kruha je Jezus med nami 
resnično navzoč. Ta dan se članu naše župnije ne bi smelo zgoditi, da si ne bi 
vzel vsaj nekaj časa za molitev pred Najsvetejšim. Kdor more, naj se udeleži 
čaščenja po razporedu, ki je objavljen. Sklepno sveto mašo ob 17. uri bo vodil 
župnik iz Stopič g. Tadej Kersnič.

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

bomo imeli v nedeljo, 2. marca, ob 17.00. Vabimo mlade, srednješolce in sta-
rejše animatorje, da se nam pridružite. Zaželena je predprijava animatorjev na 
e-naslov: jernej.marenk@rkc.si ali po telefonu: 041 650 620. Na prvem srečanju 
se bomo dogovorili, kako in kdaj bo potekala priprava oratorija. Zato je zelo po-
membno, da se ga udeležite vsi mladi, ki želite sodelovati kot animatorji oratorija.
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SVETE MAŠE
PON. – 27. 1. Angela, red 18.00 + Ivan Šporar, god.
TOR. – 28. 1. Tomaž Akvinski 18.00 + Ivan Počervina, obl.
SRE. – 29. 1. Valerij, šk 18.00 + Jože Kestnar, 30. dan
ČET. – 30. 1. Martina, muč 18.00 + Jože Zupančič, obl.
PET. – 31. 1. Janez Bosko 18.00    za zdravje in Božji blagoslov v družini
SOB. – 1. 2. Brigita, op 17.00 S za žive in umrle župljane

18.00 DS + Zvonka Bradač in družina Saje, obl.
NED. – 2. 2. JEZUSOVO DAR.

SVEČNICA
  7.00 + Šali in Jerele, obl.
10.00 + Kristina Vidmar

PON. – 3. 2. Blaž, šk-muč 18.00 + Alojzij Počrvina, obl.
TOR. – 4. 2. Gilbert, red 18.00 + Ciril Bukovec, obl.
SRE. – 5. 2. Agata, dev-muč 18.00: MOLITEV ROŽNEGA VENCA

MARIJA BISTRICA: za srečno zadnjo uro (MM)
ROMANJE DEKANIJSKIH DUHOVNIKOV

ČET. – 6. 2. Pavel Miki, muč 18.00    za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 7. 2. Nika, red 18.00    v spravo za bogokletje
SOB. – 8. 2. Hieronim, red 17.00 S    po namenu

18.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 9. 2. 5. MED LETOM

Polona, muč
  7.00 + Verona in Martin Dular, obl.
10.00 + s. Lilioza in starši Zafran, obl.

PON. – 10. 2. Sholastika, red 18.00 + Kristina Vidmar, obl.
TOR. – 11. 2. Lurška Mati Božja 18.00 + Franc in Cveta Berkopec, obl.
SRE. – 12. 2. Erna   7.00    po namenu
ČET. – 13. 2. Kristina, vd 18.00 + Jožefa Počervina, 30. dan
PET. – 14. 2. Valentin, muč 18.00 + Valentin in ostali Zupančič in Piletič
SOB. – 15. 2. Klavdij, red 17.00 S + Marija Medic, obl.

18.00 DS + Dore in Pepca Kren, obl.
NED. – 16. 2. 6. MED LETOM

Julijana, muč
  7.00 + Milka Faleskini
10.00 + družina Gnidovec
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV

PON. – 17. 2. Aleš, spok 18.00    za žive in umrle župljane
TOR. – 18. 2. Flavijan, šk 18.00 + Dušan Sajevec
SRE. – 19. 2. Bonifacij, šk   7.00    po namenu
ČET. – 20. 2. Leon, šk 18.00 + Pavla in družina Šporar, RV, obl.

SREČANJE ŽPS
PET. – 21. 2. Peter, šk-c.uč 18.00 + starši Kren in Zalka Vovčko, obl.
SOB. – 22. 2. Sedež ap. Petra 17.00 S + Danijela Sečen, obl.

18.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 23. 2. 7. MED LETOM

Polikarp, šk-muč
  7.00 + starši in ostali Drobnič
10.00 + Franc in Dragica Mirtič, MRA, obl.

PON. – 24. 2. ČEŠČENJE SRT
Matija, ap

  9.00    za spreobrnjenje oddaljenih
17.00 + Albina in Karol Lukan, obl.



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 1. februar:
Potok, 2. skupina

SOBOTA, 8. februar:
Potok, 3. skupina

SOBOTA, 15. februar:
skupina Prapreče in 
Mraševo

SOBOTA, 22. februar:
Rumanja vas, 1. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 2. februar:
Marija Šenica
Miha Tavčar

NEDELJA, 9. februar:
Tea Košmerl
Ana Šenica

NEDELJA, 16. februar:
Mojca Makovac
Martina Kopina

NEDELJA, 23. februar:
Anica Kren
Marinka Kregar

 

Gospod, blaGoslovi to leto!
Gospod mojih ur in mojih let, dal si mi veliko časa. 
Čas je za menoj, čas je še pred menoj. Bil je moj in bo 
moj in podaril si mi ga ti. Zahvaljujem se ti za vsak 
udarec ure in za vsako dobro jutro, ki ga doživim. 
Ne prosim te, da mi daš več časa. Prosim te za 
modrost, da bi vse ure prav izrabil. Prosim te, da bi 
znal nekaj svojega časa ohraniti za to, kar ni ukaz in 
dolžnost; nekaj za tišino in zbranost, nekaj za igro in 
razvedrilo, nekaj za ljudi ob robu mojega življenja, ki 
potrebujejo družabnika. Prosim te, da svojega časa ne 
izgubljam, ne zapravljam, ne tratim. Vsaka ura je kot 
košček njive: rad bi jo preoral, da bi v brazde zasejal 
ljubezen, take misli in besede, ki bodo obrodile sad. 
Gospod, blagoslovi to leto.


