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KAKO BOSTE  
VI PREŽIVELI LETOŠNJE POSTNE DNI?

Kaj početi v postnem času, da ga bomo dobro izrabili? Ob tem vprašanju se 
najprej spomnim na odpovedi mesu, sladkarijam, 
kavi, alkoholu … Naj sem se še tako trudil – nikoli 
nisem uspel odpoved koščku čokolade in brez-
mesni petek povezati s pripravo na veliko noč. 
Poskus, da bi se v teh tednih znebil enega ali dveh 
kilogramov odvečne telesne teže, se mi je zdel 
prizadevanja vreden – da pa bi vse to povezal z 
največjim krščanskim praznikom – vstajenjem 
našega Gospoda – se mi je zdelo »prepoceni«.

V postnem času ne gre za odpovedovanje za-
radi odpovedovanja, ampak gre predvsem za to, 
da storim nekaj, kar mi bo v življenju pomagalo, 
da moj odnos do Boga in ljudi postane bolj živ.

leto XIV. - številka 3 - 23. februar 2014

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 pome-
na: birme, obhajila, pogrebi pomembnih ljudi, blagoslovi, gradnje in obnove 
cerkva, križi, kapelice ...), ter da jih do konca februarja 2014 prinesete v spre-
jemno pisarno 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.
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Vsak dan, ne le dan staršev, nam nudi priložnost, da se mami 

in očetu zahvalimo za njuno neizmerno ljubezen, za pomoč in 
razumevanje. Najdi priložnost, da jima večkrat rečeš ali izkažeš, 
kako rad/a ju imaš.

Pustna zabava je pred vrati in kuža Miki je ni-
kakor ne sme zamuditi. Izbira kostuma zanj ni 
ravno najpreprostejša naloga. Na koncu mu ven-
darle uspe, da se pravočasno našemi. Poskušaj 
poiskati pravo zaporedje dogajanja in v prazen 
prostor vpiši številko (od 1 do 4) glede na to, 
kako so si sledili dogodki. 

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
BLAGOSLOVILI SMO PROSTOR, NAMENJEN MLADIM

No, pa smo dočakali. V prostorih 
Stare šole so končno urejeni prosto-
ri za mlade. V torek, 18. februarja, je 
gospod župnik blagoslovil mladin-
ski prostor in ga s tem simbolično 
predal v uporabo mladim. Soba je 
opremljena z udobnimi sedeži in 
točilnim pultom, v njej pa je tudi ra-
čunalnik s stolpom in zvočniki. Za-
menjana so bila okna, na novo na-
peljana električna napeljava, sobe 
so bile prebeljene.

Sobe so prečudovite in v torek, po blagoslovu, smo v njej že imeli prvo mla-
dinsko srečanje. Mladi smo hvaležni g. župniku in vsem, ki ste nam omogočili, da 
imamo čisto svoj prostor v župniji, kjer se bomo lahko družili in rasli.

Erika Kum
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JESEN ŽIVLJENJA
JE STAROST LAHKO LEPA?

Starejši dobro vemo, da dolgotrajna umska in telesna dejavnost krepi organi-
zem in njegov umski odziv. Človek se tako zdravo stara. K upočasnitvi staranja 
pripomorejo zdrava prehrana in socialni stiki. Res je, da smo veliko manj pri-
pravljeni sprejeti spremembe. Pri številnih je še dovolj zmožnosti in telesne in 
duševne svežine, da se lotijo mnogih koristnih dejavnosti. Tudi delo podaljšuje 
in daje smisel življenju, misel pa ohranja naše možgane čile. 

Staramo se že od rojstva. Vendar tudi v pozni jeseni življenja ne želimo biti 
stari. Ali je to sploh mogoče? Da, če bomo sprejeli polno odgovornost za svoje 
življenje! Saj človek v starosti postane najbolj odrasel.

Človek v zrelih letih počne vse mogoče, da bi ostal mladosten: telovadi, se 
zdravo prehranjuje. Posebne nege so potrebni tudi naši možgani. Če jih premalo 
uporabljamo, izgubijo moč, slabšata se spomin in presoja. Spomin je osnova člo-
vekovega prilagajanja stvarnosti. Poudariti je treba, da je spominska dejavnost 
več kot le registriranje dogodkov. Dogodki se povezujejo s sedanjimi in minulimi 
dogodki. Vemo, da je med nami veliko ljudi, ki so dosegli visoko starost, a so 
ohranili mladostno svežino. Omenimo lahko pisatelja Borisa Pahorja in 90-letno 
igralko Štefko Drolc.

Vsak trenutek življenja ima svoj smisel. Smisel moramo najti tudi v težavah, ki 
jih prinese življenje. Naj vsakdo razmisli tudi o tej plati življenja!

Največja želja vsakega človeka je doživljati največjo možno kakovost življenja 
v vsakem obdobju, tudi in še posebej v starosti.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2. marec – 8. nedelja med letom:

Nihče ne more služiti dvema gospodoma: ali bo na-
mreč enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal 
in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. 
(Mt 6,24)

Ko smo slišali besede današnjega evangelija, ki med dru-
gim govori: »Ne morete služiti Bogu in mamonu«, se po-
stavi vprašanje: Kaj sploh pomeni služiti Bogu?

Služiti Bogu pomeni sodelovati z njim, delovati v občestvu z njim, ki vedno spo-
štuje našo individualnost in našo osebnost ter nam pomaga, da jo do konca ure-
sničimo, da bi tudi mi tako kot Sin in v Sinu mogli varno hoditi proti nebesom, kjer 
je naše srce.
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5. marec – pepelnica:
Kadar pa se ti postiš, pomazili svojo glavo in si umij 

obraz, da ne pokažeš ljudem, da se postiš, ampak svoje-
mu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi v skriv-
no, ti bo povrnil. (Mt 6,17–18)

Človek, pomni, da si prah in da se v prah povrneš!
Pepelnica – to je dan proti pozabljanju, to je dan spomi-

njanja. Ja, nisem središče sveta! Sem samo človek z vsemi svojimi napakami, z vsemi 
svojimi slabostmi. Nisem popoln. Pepelnica me spominja na omejenost mojega življenja.

9. marec – 1. postna nedelja:
Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da ga je hudič 

skušal. In ko se je štirideset dni in štirideset noči postil, 
je bil potem lačen. In pristopil je skušnjavec ter mu rekel: 
»Ako si Božji Sin, reci, naj bodo ti kamni kruh.« On je 
odgovoril: »Pisano je: ‚Naj človek ne živi samo od kru-
ha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz božjih ust.‘« (Mt 
4,1–4)

Naši grehi so sadovi privolitve v skušnjavo. Bog pa nas 
hoče rešiti. Prosimo ga, naj nam ne pusti stopiti na pot, ki vodi v greh. Prosimo ga 
za Duha razločevanja in moči, za milost čuječnosti in stanovitnosti do konca. Naj v 
življenju prepoznavam dobro kljub nelepim oblačilom napora, odpovedi, trpljenja, 
ki si jih včasih nadene.

16. marec – 2. postna nedelja:
Po šestih dneh je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in 

njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro. Tedaj 
se je pred njimi spremenil: obraz se mu je zasvetil ko 
sonce in njegova oblačila so postala bela ko luč. In glej, 
prikazala sta se jim Mojzes in Elija in sta govorila z njim. 
(Mt 17,1–3)

Koliko kristjanov je zvestih Kristusu na božič in veliko 
noč, za poroko in krst, odpovemo pa, ko je potrebno v 

vsakdanjem življenju pokazati svojo vero in v življenjskih preizkušnjah dokazati 
zvestobo Kristusu. Koliko zakoncev je zvestih obljubam, ki so jih dali pred Bogom 
na dan poroke, pozneje pa … Tudi nekateri duhovniki, žal, pozabijo na zvestobo 
Kristusu! Veliko kristjanov je zvestih Kristusu samo do keliha …
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19. marec – sv. JOŽEF:
Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, 

zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. (Mt 1,19)

O sv. Jožefu, možu Device Marije, nam evangeliji povedo, 
da je bil tesar in da je bil iz Davidove hiše. Bil je Jezusov očim. 
Bil je zaročen z Marijo, ko jo je Bog izbral, da bo postala Mati 
Božja. Spočela je po moči Svetega Duha. Ko je Jožef to zvedel, 
ji je hotel dati ločitveni list, a prikazal se mu je angel in ga po-
učil, da je Marijin sin poslan od Boga, da bo svet rešil greha. 

Od takrat naprej jo je vzel k sebi in skrbel zanjo in za dete, ki je prihajalo na svet. 
Priporočamo se mu za srečno smrt.

23. marec – 3. postna nedelja
Jezus ji reče: »Daj mi piti!« Njegovi učenci so bili na-

mreč odšli v mesto kupovat živeža. Samarijanka mu pra-
vi: »Kako, da ti mene prosiš piti, ko si Jud, jaz pa Samari-
janka?« Judje namreč niti ne govorijo s Samarijani. Jezus 
ji je odgovoril: »Ko bi poznala božji dar in kdo je, ki ti 
pravi: ‚Daj mi piti‘, bi ga ti prosila in bi ti dal žive vode.« 
(Jn 4,8–10)

V vsakem človeku je jedro, v katerem je nekaj dobrega. 
Vsak človek je Božja podoba. Tudi v samarijanski ženi, ki ni slovela po krepostnem 
življenju, je bila skrita dobrota, na kateri je gradil Kristus. Največje dobro, ki ga 
lahko storimo za druge, ni to, da jim damo nekaj dobrega, ampak da pokažemo 
dobro, ki je v njih.

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA

Izberi življenje

»… Predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življe-
nje, da boš živel ti in tvoj zarod …« (5Mz, 30,19)

Čas, v katerem živimo, se zdi, kot da ogenj Svetega Duha v Evropi pojenja, zlo 
pa se s svetlobno hitrostjo za večino ljudi neopazno širi.

Sile teme napadajo na prefinjen način, s sprevračanjem pomena besed ljube-
zen, usmiljenje, enakost. Uspelo jim je osvojiti večino pri oblasteh, medije, tako 
da je uničenje taktike zla človeško gledano nemogoče. 
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V najvplivnejše organizacije (Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organi-
zacija …), številne nevladne organizacije, ki so nastale za varstvo človekovega 
življenja, dostojanstva in izboljšanje zdravja, so se vrinili finančno podprti za-
govorniki splava, homoseksualnih skupnosti, evtanazije, izenačenja ženskega in 
moškega spola – kulture smrti, ki sprevračajo univerzalne (krščanske) človeko-
ve pravice. Čeprav v temeljnih dokumentih te pravice še ostajajo zapisane 
nedvoumno, jih ljudem na položajih pod krinko napredka vsiljujejo s po-
polnoma izrojenim pomenom. Pravico do splava utemeljujejo s pravico ma-
tere do življenja. Z navidezno plemenitim zakonom o enakosti moških in žensk 
vpeljujejo ideologijo, da sta moški in ženski spol enaka, da spol ni naravno dan, 
ampak si ga vsak sam izbere. Tako želijo izenačiti homoseksualno zvezo z za-
konsko zvezo, uveljaviti nadomestno materinstvo in uničiti družino. Temu sledi 
sprememba izobraževalnega sistema, ki bo zlorabil otroke in jih moralno ter psi-
hološko pohabil. 

Med tihimi nasprotniki te ideologije pa je zelo razširjena laž, da se o tem ne 
govori, ker ranjene prizadene. Toda šele razkritje težave omogoča njegovo reši-
tev.   

To je današnja Sodoma. Upor proti temu ni vmešavanje v politiko, politika 
nima pravice posegati na področje, ki je univerzalno in pripada Bogu. 

Bog od nas pričakuje našo budnost, naše noge in naš glas. Ozdraviti želi rane 
zaradi neurejenih, razbitih družin, zlorab, mi pa smo dolžni za to zastaviti vse. 

Sprejmite nas v župnije, na svoja srečanja, da spregovorimo o tem. Sveto pi-
smo je polno spodbud, naj se dvignemo, saj nam Bog ni dal dežele zato, da bi v 
njej živeli kot sužnji greha, temveč da bomo luč v temi.

Vir: Prenova; za Zavod Božji otroci Valentina Pikelj

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

Odšli so …«
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:

+ IVANA GOLOBA, Prapreče 4:
 rodil se je 7. 2. 1935 v Praprečah
 umrl je 11. 2. 2014

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.
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MISEL ZA LEPŠI DAN
• Več poguma je potrebno, da svoje mnenje spremeniš, kot pa da se ga vztrajno 

oklepaš. (Friedrich Hebbel)

• Najti Boga pomeni iskati ga brez prestanka … Kajti prav v tem je videnje Boga: da 
nismo nikoli naveličani hrepeneti po njem. (sv. Gregor Niški)

• V resnici iščete Jezusa, ko sanjate o sreči: on vas čaka, ko vas nič od tega, kar 
najdete, ne zadovolji. (Janez Pavel II.)

• Tišina nam odkriva nov pogled na vse … Ni bistveno, kar rečemo mi, temveč 
tisto, kar Bog pove nam in kar pove po nas. (mati Terezija)

• Ponovno bomo odkrili smisel življe-
nja, kdo smo in kam gremo, samo če 
bomo spet znali gledati z očmi otro-
ka. (Susanna Tamaro)

• Ni je bolj sumljive stvari pri človeku, 
kakor želja prenavljati druge. (Tho-
mas Merton)

• Zares človek sem šele tedaj, ko znam 
sebe obvladovati, dati in odstopiti 
drugim, žrtvovati se za bližnjega, lju-
biti druge okoli sebe. (Jože Vesenjak)

• Ljubezen je vrednota in daje našim 
delom veličino; čeprav so naša dela 
sama po sebi majhna in vsakdanja, 
bodo zaradi ljubezni postala velika 
in mogočna pred Bogom. (sv. Favsti-
na Kowalska)

• Spreobrnimo se! Če smo omahljivi, k poštenosti; če smo pošteni, k dobroti; če 
smo dobri, k svetosti. (Polikarp Brolih)

• Koliko bogov, malikov in idolov je marsikdaj v našem srcu! Postni dnevi so za 
nas klic, naj očistimo tempelj svojega srca. (Janez Zupet)

• Vsaka spoved nam mora jasniti duhovno obzorje in utrjevati našo slabotno 
voljo. Čimbolj bo pri spovedi duša odprta, tem več milosti bo prejela. (Stanko 
Janežič) 

• Koliko srečanj doživim vsak dan! Kadarkoli sem natančno pogledal človeka z 
ljubečimi očmi, sem te videl iti mimo. (Peter Lippert) 
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ZA DOBRO VOLJO
ZAMENJAVA – »Danes sem za ženo dobil rumenega papagaja.« – »Temu bi 

jaz rekel dobra zamenjava.«

RAZLIKA – »Kakšna je razlika med vodo in dvojčki?« – »Kemična formula za 
vodo je H2O, pri dvojčkih pa se reče: oha, dva!«

KAVBOJSKA – Kavboj pridrvi v salon in zavpije: »Kdo mi je ukradel konja? Če 
mi ga v petnajstih minutah ne pripelje nazaj, se bo zgodilo isto kot v Teksasu!« – 
Čez petnajst minut je konj seveda nazaj. Natakar zato radovedno vpraša kavboja: 
»Poslušaj, in kaj se je zgodilo takrat v Teksasu?« – »Ja, domov sem moral iti peš.« 

»Draga, žal so 
tisti dragi krzneni plašč, 
ki si si ga tako želela, že prodali!«

»Veš Tinček, ko sem bil jaz 
toliko star kot ti, 

sem že delal.«

»Pomisli, ko bom jaz star 
toliko kot ti, bom še delal.«
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SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
DAR ZA CERKEV: Potok 2. in 3. skupina; Marija Župevec; skupina Prapreče 

in Mraševo.

DAR ZA OGREVANJE: Peterlin, POT; družina Muška; Vika Kum, POT; Jože 
Palčič, RV; Z.-D. Krašovec; Vovk, RV; Jože Novak, STR; Marija Župevec; Pečjak, 
SELA1; Tončka Kočman; Kren, RV; Anica Avbar; Silvo Fifolt.

DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Doljak; Vovk, RV; Gačnikova, STR; Frančiška 
Golob; Jože Palčič, RV; Koncilja, RV; Marija Župevec; Pečjak, SELA1; Tončka 
Kočman; Kren, RV; Anica Avbar.

DAR ZA CERKEV NA DRGANJIH SELIH: Doljak.

DAR ZA CERKEV V STRAŽI: Mihelič.

OB SMRTI MAME JOŽEFE POČERVINA SO DAROVALI ZA CERKEV: do-
mači.

OB SMRTI IVANA GOLOBA SO DAROVALI ZA SVETE MAŠE: njegove se-
stre (4 svete maše); Alojz Kraševec (2 sveti maši).

ODDANE SVETE MAŠE: za + Jožefa Počervina bo drugje opravljenih 5 svetih 
maš.

OBVESTILA

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU
Z marcem se bo vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu srečevala molitvena 

skupina prenove v Duhu.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
V ponedeljek, 10. marca, po sveti maši bo srečanje biblične skupine. Lepo va-

bljeni!

SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV, BIRMANCEV IN 
OSTALE STARŠE VEROUKARJEV

V petek, 4. aprila, po večerni sveti maši (maša se začne ob 19.00), pripravljamo 
srečanje za starše prvoobhajancev in birmancev. Z nami bo g. Robert Friškovec, 
zaporniški duhovnik.

Po srečanju bo kratek sestanek za starše birmancev, kjer bomo spregovorili o 
pripravi na prejem birme.
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SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 27. marca, po sveti maši. Člane ŽPS naprošamo, da se 

srečanja zagotovo udeležite.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Srečanje ŽGK bo v sredo, 2. aprila, po sveti maši.

DAROVI ZA PRIZADETE V ŽLEDOLOMU
Zbralo se je 430 evrov, ki so bila nakazana na Slovensko Karitas.

ŽUPNIKOVA ODSOTNOST
G. župnik bo od 17. do 20. marca odsoten. Nadomeščal ga bo g. Igor Luzar. V 

nujnih primerih g. Igorja pokličite na telefon št.: 041 694 600. V času župnikove 
odsotnosti v župnišču ne bo uradnih ur.

INTERNETNA STRAN
Vabimo vas, da obiščete tudi našo internetno stran: 

SVETE MAŠE

PON. – 24. 2.
ČAŠČENJE
Matija, ap

  9.00    za spreobrnjenje oddaljenih
17.00 + Albina in Karol Lukan, obl.
17.00 + Jože Fink, mlajši in starejši
17.00 + Janez in Olga Dular, obl.

TOR. – 25. 2. Kalist, muč 18.00 + Ana Stariha

SRE. – 26. 2. Branko, šk   7.00    po namenu

ČET. – 27. 2. Gabrijel, red 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

PET. – 28. 2. Ožbolt, šk 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

SOB. – 1. 3. Albin, šk
17.00 S v dober namen
18.00 DS po namenu

NED. – 2. 3.
8. med letom
Neža, dev

  7.00    za žive in umrle župljane
10.00 + Gabrijel in starši Berkopec, obl.

PON. – 3. 3. Kunigunda, kr 18.00 + Antonija Križe Fylypczuk in mož Slavko, obl
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TOR. – 4. 3. Kazimir, krč 18.00 + Franc in Dušan Sajevec, obl.

SRE. – 5. 3. PEPELNICA 18.00 + Jožefa Počervina

ČET. – 6. 3. Fridolin, op 18.00    za duhovniške in redovniške poklice

PET. – 7. 3. Perpetua, muč 18.00    v spravo za bogokletje

SOB. – 8. 3. Janez od Boga
17.00 S + starši Plut, obl.
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 9. 3.
1. postna
Frančiška, red

  7.00 + Mihael in Marija Lašič
10.00 + Julijana Zupančič, obl.

PON. – 10. 3. 40 mučencev
18.00 + Ivan Šporar
18.00 + Ivan Golob, 30. dan

TOR. – 11. 3. Konštantin, sp 18.00 + starši Anica in Jože Mede, obl.

SRE. – 12. 3. Justina, dev   7.00 + Jože Papež

ČET. – 13. 3. Kristina, muč 18.00 + Jože in Jožefa Kramaršič, god.

PET. – 14. 3. Matilda, kr 18.00 + Erna in Anton Dulc, obl.

SOB. – 15. 3. Klemen, red
17.00 S + Šenica in Pečjak
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 16. 3.
2. postna
Hilarij, šk

  7.00 + Martin in Verona Dular
10.00 + Marija Nose

PON. – 17. 3. Patrik, šk 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

TOR. – 18. 3. Ciril, šk 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

SRE. – 19. 3. SV. JOŽEF  9.00 + Milena Krašovec

ČET. – 20. 3. Klavdija, muč 18.00 + Jožef Škrjanec

PET. – 21. 3. Janez, šk 18.00 + Marija Slak, obl.

SOB. – 22. 3. Lea, sp
17.00 S + Darinka in Marija Darovec, obl.
18.00 DS + Pepca in Dore Kren, obl.

NED. – 23. 3.
3. postna
Turibij, šk

  7.00    za žive in umrle župljane
10.00 + Jože in starši Marolt, obl.



CERKEV ČISTI:

SOBOTA, 1. marec:
Rumanja vas, 2. skupina

SOBOTA, 8. marec:
Rumanja vas, 3. skupina

SOBOTA, 15. marec:
Rumanja vas, 4. skupina

SOBOTA, 22. marec:
Rumanja vas, 5. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 2. marec:
Anamarija Taljat
Lučka Berkopec
NEDELJA, 9. marec:
Julijan Taljat
Urška Žagar
NEDELJA, 16. marec:
Zala Kren
Anica Žagar
NEDELJA, 23. marec:
Tjaša Tavčar
Janez Dular

 

Na dan celodnevnega čaščenja, ki ga bomo obhajali na 
dan sv. Matije, t. j. 24. februarja, bomo častili Jezusa v Sve-
tem rešnjem telesu. Vabimo vas, da se udeležite molitev 
pred Najsvetejšim. V podobi kruha je Jezus med nami re-
snično navzoč. Ta dan se članu naše župnije ne bi smelo 
zgoditi, da si ne bi vzel vsaj nekaj časa za molitev pred Naj-
svetejšim. Kdor more, naj se udeleži čaščenja po razporedu, 
ki je objavljen. Sklepno sveto mašo ob 17. uri bo daroval 
g. Jože Rački, novi župnik župnije Šentpeter-Otočec.
S P O R E D   Č A Š Č E N J A
10.00 SVETA MAŠA
11.00 Rumanja vas
12.00 Straža
12.00 Vavta vas
13.00 Jurka vas
14.00 Prapreče, Mraševo
15.00 Potok
16.00 Sela, Hruševec, Drganja sela
17.00 SVETA MAŠA


