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»Zveličar je iz groba vstal,
premagal smrt in greh končal! Aleluja!«

(velikonočna pesem Alojzija Mava)

JEZUS JE VSTAL, ALELUJA!
VESELIMO SE IN ODPRIMO SVOJA 

SRCA ODREŠENIKU!

NAJ VAM VESELO POJEJO 
VELIKONOČNI ZVONOVI
IN PRINAŠAJO SADOVE 

ODREŠENJA!

ŽELIMO VAM POLNO VESELJA
ZA PRAZNIK KRISTUSOVEGA 

VSTAJENJA!

župnik Jernej Marenk s sodelavci

leto XIV. - številka 5 - 16. april 2014
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VELIKONOČNI OGENJ
Na velikonočno soboto duhovniki blagoslovijo 

ogenj. Zakaj ravno blagoslov ognja na velikonočno 
soboto? Pred več tisočletji se je Bog človeku razo-
deval  ravno preko ognja. Mojzesu se je razodel v 
gorečem grmu, ko mu je spregovoril in dal Deset 
božjih zapovedi. Ko je Mojzes izraelsko ljudstvo 
vodil v obljubljeno deželo, jih je na poti po puščavi 
spremljal ognjeni steber -  znamenje, da jih na poti 
spremlja sam Bog.  Blagoslov velikonočnega ognja in 
prižgana svečka nas spominjata na vstalega Jezusa.

V krščanski navadi je, da velikonočni ogenj ljudje ponesejo tudi na domove. 
Prijeten vonj ožgane lesne gobe se razširi na celo hišo. Velikonočna sobota dobi 
prazničen navdih.

V naši župniji je z letošnjim letom dogovorjeno za spremembo pri raznašanju 
velikonočnega ognja. Ogenj bodo po domovih raznosili birmanci, in sicer po 
vseh vaseh in ulicah v Straži, razen v Ulici talcev (bloki). Prosimo, če je kdo pri-
pravljen sprejeti to nalogo in tudi tem domovom prinesti blagoslov ognja. 

Denarna sredstva, ki se bodo v ta namen zbrala, bodo namenjena pokritju 
stroškov organizacije oratorija, ostalo pa je namenjeno otrokom – birmancem. 
Raznašalci velikonočnega ognja bodo deležni izleta in pogostitve s pico. 

VELIKI TEDEN V NAŠI ŽUPNIJI

VELIKI ČETRTEK: JEZUS SVOJIM UČENCEM UMIVA NOGE
Jezus apostolom ni umival nog vsak dan, marveč le pri zadnji večerji. Imeli 

so ga za Gospoda in Učitelja. Zato moramo umivanju nog apostolom dati v 
njegovem učenju pravo mesto in 
se vprašati, kaj nam je z njim hotel 
povedati.

Ni se nam treba poniževati ter 
namesto drugih opravljati del, ki 
jih lahko izvedejo sami. To bi bilo 
v mnogih primerih vsiljivo ter bi 
spravljalo v zadrego nas in druge. 
Pride do tega, da kdo zboli in po-
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trebuje pomoč. Kako je včasih komu odveč že to, da mora bolniku pripravljati 
dietno hrano. Kaj šele, če ga mora hraniti v postelji, če mu mora umivati ne samo 
noge, temveč – no, saj vemo, kako je, če imamo v hiši nepokretnega bolnika. 
V takih primerih se je treba spomniti Jezusa, Gospoda in Učenika, kako kleči z 
umivalnico v rokah pred apostoli in jim umiva noge.

Obredi velikega četrtka, obhajanje Jezusove zadnje večerje, bodo ob 19. uri.
Prvoobhajanci bodo »častni gostje« Jezusove zadnje večerje. Po obredih bo 
čaščenje Najsvetejšega.

VELIKI PETEK: JEZUS, KRALJ, KI UMIRA NA KRIŽU
Posebej doživeto pripoveduje o Jezusovem križanju 

evangelist Janez. Svoje poročilo piše zelo pozno, okrog 
leta 100, torej 70 let po križanju. V svojem zapisu pove 
tisto, kar se mu zdi najpomembnejše.

Apostol Janez tako ne piše o strahovitem Jezusovem 
trpljenju na križu. Njegovo poročilo je mirno in trezno. 
Pokazati hoče, da je bil Jezus na križu povišan, da bi vse 
ljudi pritegnil k sebi. Zato poroča, da je bila zgoraj na kri-
žu pritrjena tabla z napisom: »Jezus Nazarejec, judovski 

kralj« (Iesus Nazarenus, Rex Iudeorum = IN RI). Napisano je bilo hebrejsko (jezik 
ljudstva), latinsko (uradni jezik Rima) in grško (jezik izobražencev in tujcev). Vsi 
naj vidijo: Jezus je Kralj! Kralj na križu. Kralj, ki daje svoje življenje za tiste, ki jih 
ljubi.

Kot drugi evangelisti tudi Janez pokaže, da so žene šle za Jezusom pod križ. Ko 
to piše, misli na to, do česar prihaja v njegovem času. Kristjani se zbirajo v hišah, 
da bi obhajali Gospodov spomin. Žene so vedno navzoče, da jih sprejmejo, kot 
so bile navzoče pod križem.

Med ženami ima Marija, Jezusova mati, posebno mesto. Samo Janez nam po-
roča, da je bila na Golgoti. Po smrti svojega Sina je ostala pri učencih. Pomagala 
jim je kot mati. Tako pomaga tudi nam.

Križani danes niso izpostavljeni na griču, ni žebljev ne lesa, toda videti jih je 
povsod po svetu. To so današnji križani. So dežele, v katerih pustijo ljudi života-
riti v lakoti; ljudstva, ki so oropana svobode in prepuščena dobri volji nekaterih 
ljudi; begunci od vsepovsod brez domovine in brez sredstev, ljudske množice, 
začasno nameščene v taboriščih; družine, ki jih je razdelila vojna ali medsebojni 
prepiri; ljudje, ki so pretepani ali umorjeni pod pretvezo, da se naredi red; ubogi 
brez možnosti, da se rešijo revščine – ljudje brez upanja, brez ljubezni, obreme-
njeni z revščino; bolniki, ki nič več ne morejo. Križani so. Prav med njimi je križan 
tudi Jezus Kristus.
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Na veliki petek bomo ob 15. uri molili križev pot. Ob 19. uri vabljeni k obre-
dom velikega petka. Po obredih prenesemo Sveto Rešnje Telo v Božji grob.
Sledi molitev. Ta dan je strogi post. DAROVI, ki se pri obredih zberejo ta 
dan, so namenjeni vzdrževanju cerkva v Sveti deželi, Jezusovi domovini.

VELIKA SOBOTA: LEŽI MRTEV V ZAPEČATENEM GROBU
Pogosto smo zaprti sami vase, razočarani 

nad svojim življenjem, nad tem, kar se nam je 
zgodilo. Upanje se je razblinilo. Na svoji poti 
srečujemo tovariše, a jih ne prepoznamo. Beži-
mo, ker se nismo sposobni soočiti sami s seboj.

Reši me lahko le srečanje, ki v meni prebudi 
novo upanje. Če srečanje uspe, moje srce začne 
goreti in vse se mi razjasni. Odkrijem skrivnost 
svojega življenja in doživim vstajenje. Zdaj se mi 
obzorje razjasni. Novo življenje zame tako po-
stane mogoče. Drugačen se lahko vrnem tja, od 
koder prihajam.

Zato smo na veliko soboto ob oltar prinesli 
velikonočno svečo, ki nas bo vedno spominjala na vstalega Jezusa. Jezus z vsta-
jenjem med nas prinaša novo luč in upanje, da se naše življenje nikoli ne bo 
končalo.

Da bi srečali vstalega Gospoda, ni treba iti na dolgo pot ali se zapreti v temo ali 
iti daleč proč od drugih. Nasprotno! Njegove sledi najdemo v vsem, kar oblikuje 
naše vsakdanje življenje. Najdemo ga v šolskih klopeh ali na hodnikih v gimnaziji 
sredi mnogih, tako različnih obrazov. Srečujemo ga v sobah bolnišnice, v katerih 
se deli tolažba, in povsod, kjer se dela za boljši svet. Srečujemo ga v skupnostih, 
ki se zavzemajo za poboljšanje življenjskih razmer ljudi, ali pri molitvi vernih, 
ki se shajajo v njegovem imenu in delujejo iz ljubezni do bližnjega. Vstalega od 
mrtvih srečujemo povsod, kjer poteka življenje ljudi. Tam je on, živi Gospod, v 
pomoč ljudem. Hoče nam pomagati vstati!

Na veliko soboto bomo ob 7. uri v Vavti vasi 
blagoslovili vodo in ogenj.
Raznos ognja po hišah smo po sklepu Žu-
pnijskega pastoralnega sveta zaupali bir-
mancem.
Otroci ste ob 10. uri vabljeni k molitvi pred 
Božji grob.
Glavno praznovanje tega dne je nočno opra-
vilo: velikonočna vigilija ob 19. uri. S seboj 

BLAGOSLOV  
VELIKONOČNIH  

JEDIL

8.30 Drganja sela
11.00 Vavta vas
14.00 Vavta vas
15.00 Vavta vas
16.00 Vavta vas
17.00 Straža
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prinesite sveče, ki jih bomo prižgali ob velikonočni sveči. Po končanih obre-
dih jih bomo odnesli na grobove naših dragih pokojnih, ki v polnosti živijo 
velikonočno veselje.

VELIKA NOČ: DAN VELIKEGA VESELJA
Naš gospod Jezus Kristus živi. Ponesimo Vstalega svetu, ki ga danes željno pri-

čakuje. Naj se naše velikonočno veselje ne konča na cerkvenem pragu, temveč 
ga ponesimo na svoje domove. Doživljajmo ga, ko si bomo voščili in se prijatelj-
sko srečevali, doživljajmo ga vsak dan našega življenja.

Vstali Jezus je enkrat za vselej premagal smrt. Odprl nam je vrata nebes in s 
tem pokazal, kako nas ima rad.

Kako morem jaz danes verovati, da je Jezus zares vstal? Nisem ga videl ne vsta-
ti ne vstalega; z nikomer, ki ga je videl, nikoli nisem govoril.

Imam evangelijska poročila in jih berem. V njih piše, kako so bili nekateri priče 
Jezusove smrti, pozneje pa so ga videli živega. Z njim so se pogovarjali in spreje-
mali njegova naročila. O tem so pripovedovali drugim, novica se je širila in je bila 
zapisana. Jaz po skoraj 2000 letih ta poročila berem – in jim verjamem.

Zelo dvomim, ali bi me te mrtve črke same pre-
pričale, če jih ne bi podpiralo nekaj drugega: živo 
pričevanje tistih, ki sem jih videl, da so iz vere v 
vstalega Kristusa živeli. Smo sposobni to pričeva-
nje posredovati tistim, ki živijo ob nas?

Pri jutranji sveti maši ob 6.30 bo procesija sko-
zi Vavto vas. Slovesno praznovanje Jezusovega 
vstajenja bomo slavili tudi pri sveti maši ob 10. 
uri. In Bog naj nam blagoslovi velikonočni zaj-
trk, da bo dobro teknil!

VELIKONOČNI PONEDELJEK: UČENCA NA POTI
Vstopila sta med nas pozno zvečer, utrujena po dolgi poti, vendar vsa pomlajena.
In sta pripovedovala. Bolj z očmi in rokami in vsem telesom kakor z besedami.
Na poti v Emavs se jima je sredi žalostnih pogovorov o dogodkih v Jeruzalemu 

pridružil Neznanec, in jima razlagal skrivnosti Pisma in Kristusovega trpljenja. 
Vse bolj so se jima odpirale oči in srce, toda spoznala sta ga šele v samem trgu 
Emavs, pri lomljenju kruha. Tisti hip pa je izginil izpred njunih oči. Brez odlašanja 
sta vnovič vzela pot pod noge in se vrnila v Jeruzalem, da veliko novico sporočita 
nam – apostolom.

»Vstal je in živi. Z nama je govoril, kot zdaj midva govoriva z vami.«
In sta sijala, kot da je še vedno med njima on – poznani Neznanec, živa Sve-

tloba.
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Turistično društvo Straža in Klub za prosto le-
tenje Kanja nas vabita na vzletišče Peter, kjer 
bo tradicionalno srečanje. V Straži in Dolenj-
skih Toplicah se zberemo na avtobusni postaji 
ob 8.30. Ob 10. uri bomo na vzletišču obhajali 
sveto mašo.

KOTIČEK ZA VEROUKARJE

Ali poznaš simboliko velikonočnih jedi?
Velika noč je največji krščanski praznik, ki nas spominja, da je tisti Gospod 

življenja, ki je umrl, zdaj vstal in živi.
Novica je prvi hip povzročila strah, tako da so žene bežale od groba. Marija 

Magdalena je novico povedala učencema, Petru in Janezu, ki sta hitro tekla h 
grobu. Videla sta in verovala.

Kaj sta verovala? Verovala sta, da je Jezus premagal smrt in živi!
Na velikonočno jutro smo verniki povabljeni, naj sedemo z vstalim Kristusom 

k mizi in se veselimo ob hrani, ki smo jo dan prej nesli v cerkev blagosloviti. Ali 
poznaš simboliko velikonočnih jedi?

Suho meso – simbolizira Jezusovo telo, Jezusa pogosto poimenujemo kot Božje 
Jagnje, ki odjemlje grehe sveta.

Jajca – predstavljajo Kristusovo vstajenje in vstop 
v novo življenje, rdeči pirhi pa so tudi simbol krvi, 
ki jo je prelil Kristus.

Kruh – predstavlja Božjo dobroto, ki nam vse po-
darja.

Potica – ponekod tudi kolač oz. pogača, ki spomi-
nja na Jezusovo trnovo krono.

Hren – simbolizira žeblje, s katerimi so Jezusa pri-
bili na križ.

Pomaranča – predstavlja pijačo (gobo namočeno 
v kisu), ki so jo ponudili umirajočemu Zveličarju.
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
KRIŽEV POT NARKOMANA: JEZUS PADE POD KRIŽEM

Sonce vedno bolj pripeka, križ postaja vse 
težji … Ponovno si na kolenih, Jezus. Množica 
vzvalovi, slišijo se krvoločni kriki in hujskanje 
vojakov, naj te z udarci dvignejo s tal. Kako 
sam si, Božji Sin, sredi teh ljudi …

Tudi jaz sem danes ponovno padel. Ali pa 
je morda bilo to včeraj? Ne vem, saj takrat, ko 
sem zadet, ni časa, ni prostora. Le potešitev je, 
tista omamna potešitev po grozni krizi brez 

droge. Moral sem to storiti, sicer bi znorel. Moral sem, pa čeprav sem z vso iskre-
nostjo obljubil njej, ki jo ljubim, da se ne bom nikoli več drogiral. Ti, Jezus, veš, 
da jo imam res rad in da bi zanjo storil vse. Celo prisegel sem ji, da v moji roki ne 
bo več droge. A veš tudi to, Jezus, da res nisem mogel več zdržati brez »jointa«, 
pa čeprav sem se trudil …

Strahopetec sem in slabič, ne pa mož besede. Vedno znova delam to, česar 
nočem: lažem drugim in sebi, grozim staršem, če mi ne dajo denarja, goljufam 
sestro, celo kradel sem že. In, kar je najhujše, drogo sem ponujal svoji dragi – njej, 
ki me ljubi in mi želi pomagati.

Bog, odpusti mi; Bog, pomagaj mi! Daj mi moči, da kakor ti tudi jaz ponovno 
vstanem. Da nikoli, res nikoli več ne sežem po drogi!

Marjana Barbarič

JESEN ŽIVLJENJA
Velika noč ni običajen praznik, zato je po-

trebna posebna priprava nanjo. 
Postni dnevi so nas opozarjali, da naj ne mi-

slimo samo, koliko in kakšne dobrote bomo 
pripravili. V postnem času je v ospredju odpo-
ved. Gotovo ni v duhu velike noči pripraviti le 
bogat velikonočni zajtrk. Starejši se še spomi-
njamo, čemu vse smo se odpovedali v hudih 
vojnih letih, ko smo bili veseli, če smo dobili 

kos rožičeve potice ali belega kruha. Pirhov seveda ni manjkalo. Danes pa se 
spomnimo tistih, ki so v pomanjkanju.

Naj nas dnevi velikonočnih praznikov opominjajo, da nas bodo povezovali le 
ljubezen, dobrota in sočutje. In ne pozabimo na odpuščanje. 

Svet bo lep, ko nas bo povezovalo velikonočno veselje!
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
TISTO JUTRO BREZ VEČERA

Rad bi se zbudil v jutro,
ko se bodo vsi zbudili s streho nad glavo
in bo za vse zajtrk na mizi,
ko ne bo nihče streljal na nikogar
in bo lahko vsakdo šel mirno v službo,
ko ne bo pomembna barva, rasa in spol
in bo vsem priznano božje poreklo – 
bo to res šele na velikonočno jutro?

Rad bi se zbudil v jutro, 
ko otroke ne bo strah, 
ali se bodo starši zvečer vrnili domov, 
ko starše ne bo strah,
ali se bodo mladi zjutraj vrnili živi,
ko bo bolezen le še spomin
in greh že pozabljena stvar – 
bo to res šele na velikonočno jutro?

Rad bi se zbudil v jutro, 
ko bom lahko brez maske odprl okno
in na cestah ne bo povoženih mačk,
ko bom lahko mirno dal srce na dlan
in ga ne bo nihče zavrgel ali poteptal,
ko resnica ne bo le preoblečena laž
in ne bo z denarjem nihče nikogar kupoval –
bo to res šele na velikonočno jutro?

Rad bi se zbudil v jutro,
ko bom brez dvoma v objemu Boga,
ko se bom rokoval z ljubeznijo in ne bo ločitve,
ko bom prepojen z življenjem, ki ne mine,
ko bom doživljal radosti bližine brez bolečine … 

Bo res šele zadnje velikonočno jutro
tisto jutro brez večera,
tisto jutro brez dvomov in strahu,
tisto jutro, polno gotovosti in ljubezni,
tisto jutro, ki ga obljubljajo vsa jutra:
takrat lepota in dobrota ne bosta le sanje
in bomo ob velikonočnem veselju vsi mladi.

Vir: Naša Družina; p. Pavle Jakop, Tisto jutro brez večera; pripravil mb
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MISEL ZA LEPŠI DAN
Bolj, ko je temno okrog nas, bolj moramo odpreti svoje srce luči, ki prihaja od 

zgoraj. (sv. Edith Stein)

Slava tebi, ki si s svojim križem zgradil most nad smrtjo, da po njem duše pre-
hajajo iz kraljestva smrti v kraljestvo življenja. Slava tebi, ki si nadel telo umrljivega 
človeka in si iz njega vsem umrljivim naredil studenec življenja. (sv. Efrem Sirski)

Jezus, ki si tretji dan zmagoslavno od mrtvih vstal, okrepi v nas vero, da je mogoče s 
tvojo milostjo vse, res prav vse zopet popraviti, kar smo ljudje v svoji slepoti razbili in 
pokvarili. (Dominik Thalhammer)

Verujemo vanj, ki je obudil od mrtvih Jezusa Kristusa, našega Gospoda: on je bil iz-
ročen v smrt zaradi naših grehov in je vstal zaradi našega opravičenja. (apostol Pavel)

Kristus ohranja na svojem vstalem telesu rane križanja na rokah, nogah in 
na prebodeni strani. Z vstajenjem razodeva zmagoslavno moč trpljenja in hoče 
prepričanje o tej moči zakoreniniti v srce tistim, ki jih je izbral za apostole kakor 
tudi tistim, ki jih stalno še naprej izbira in pošilja. (sveti Janez Pavel II.)

Poskusi doživeti veliko noč kot srečanje s Kristusom kot lastno odrešenje kot 
odvezanost od grehov in krivde. Krivde? Ne reci, da je nimaš in da te odveze ne 
potrebuješ! (Mirko Jereb)

ZA DOBRO VOLJO
Dva moška že več dni tavata po puščavi. Prvi pravi: »Imam eno dobro in eno sla-

bo novico, katero želiš najprej slišati?« – »Slabo,« odgovori drugi. – »Slaba, da bova 
tudi danes jedla samo pesek. Dobra novica pa je, da je tukaj zelo veliko peska.«

Katoliški duhovnik in rabin sta skupaj potovala z vlakom. Ko je prišel čas ma-
lice, je duhovnik vzel sendvič s salamo in ga ponudil rabinu. Rabin se je zahvalil 
in dejal: »Ne morem jesti svinjine, vera mi prepoveduje.« – »Gospod rabin žal 
ne veste, kaj zamujate« pripomni duhovnik. – Duhovnik svoj obrok v miru užije. 
Bliža se rabinova izstopna postaja. Rabin vstane in pozdravi duhovnika: »Zbo-
gom, pa pozdravite svojo ženo!« – »Nimam žene,« pravi duhovnik. – »Ne veste, 
kaj zamujate,« mu v slovo pravi rabin.

»Pero, zelo si se spremenil. Veliko večji se mi zdiš in shujšal si, saj te je komaj 
kaj v hlačah. Pa tudi tvoji lasje so svetli, saj si vendar imel črne.« – »Ampak opro-
stite, jaz nisem Pero, jaz sem Janez.« – »Kaj? Tudi ime si spremenil?«



10

Vernik pride k duhovniku in se mu predstavi: »Sem novi stanovalec mesta. 
Rad bi se vključil v najboljšo župnijo. Katero mi priporočate?« Duhovnik ga po-
gleda in žalostno odgovori: »To bo zelo težko. Ko se boste v župnijo vključili vi, 
ne bo več najboljša.«

Policist ustavi duhovnika. – »Gospod župnik, kako da v avtomobilu niste pri-
vezani,« policist začudeno vpraša duhovnika. – »Res sem se pozabil privezati. 
Oprostite, prosim!« – »Sem ti odpustil, a za pokoro boš poravnal položnico za 
140 evrov.«

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

Odšli so …«
6. APRILA JE BIL KRŠČEN:
ŽIGA FINK, Sela 24. Žiga se je 23. septembra 2013 rodil očetu Blažu in mami 

Petri.

Novokrščenca naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI + JOŽEFA BOJANA PIRCA, ZAVR-
TNICA 16:

• rodil se je 6. 12. 1943 v Jurki vasi
• umrl je 2. 4. 2014

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

OB SMRTI BOJANA PIRCA SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI 
za Cerkev in za svete maše: sestra Irena in nečak Alojz (2X); Sajetovi (2X); Franci 
Petan; Rajko Petan. 

BOG POVRNI VSEM!

KOLEDAR DOGODKOV ŽUPNIJE VAVTA VAS
PONEDELJEK, 21. april: ob 8.30 pohod na vzletišče Peter, ob 10-ih sveta maša z 
blagoslovom jadralnih padalcev in padal.
NEDELJA, 11. maj: srečanje bolnih, ostarelih in osamljenih; ob 17-ih sveta maša.
NEDELJA, 18. maj: shod pri Mariji tolažnici žalostnih na Drganjih selih; sveto 
mašo ob 17-ih vodi dr. Janez Gril. K Mariji se radi zatekamo, saj je naša mati in 
priprošnjica pri svojem sinu Jezusu. Povabljeni, prosili bomo njene pomoči v stiski.
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NEDELJA, 27. maj: prvo sveto obhajilo ob 10-ih.
NEDELJA, 8. junij: zahvalna maša veroukarjev in podelitev spričeval.
NEDELJA, 22. junij: v Vavti vasi ob 10-ih pripravljamo srečanje zakonskih jubi-
lantov; sveto mašo vodi p. Ivan Platonjak.
NEDELJA, 6. julij: žegnanje pri svetem Tomažu v Gornji Straži; sveta maša ob 
17-ih, sledi druženje.
NEDELJA, 20. julija: župnijsko žegnanje ob godu zavetnika svetega Jakoba in 
začetek oratorija.
TEDEN od 20. – 27. julija: oratorij v Vavti vasi.
NEDELJA, 10. avgusta: srečanje bolnih, ostarelih in osamljenih; sveta maša bo 
ob 17-ih.
ČETRTEK, 15. avgust: žegnanje pri Mariji, tolažnici žalostnih na Drganjih selih; 
sveta maša ob 19-ih, sledi druženje.
VIKEND, 22. – 24. avgust: župnijsko romanje v Medžugorje.
NEDELJA, 7. september: maša pod šotorom v okviru straške jeseni ob 10-ih.
SOBOTA v oktobru: celodnevno župnijsko romanje.

OBVESTILA

POLOŽNICA
Po dogovoru na Župnijskem pastoralnem svetu smo v velikonočno številko 

Jakobovega pisma priložili položnico. Kakšen je namen te odločitve? Za pokritje 
stroškov glasila Jakobovo pismo. Posamezni prebivalci s področja naše župnije 
so pripravljeni dati svoj dar v navedeni namen, a jim včasih tudi način darovanja 
ni poznan. S priloženo položnico lahko prispevate za kritje stroškov rednega iz-
hajanja farnega glasila. Iskrena zahvala za vsak odziv.

ZAČETEK PRIPRAV NA ORATORIJ
Oratorij bo tudi letos v Vavti vasi. Dogajal se bo v 

tednu od 20. do 27. julija. Pozor, letos bo oratorij 
teden dni kasneje kot do zdaj.

Animatorji smo že začeli pripravo oratorija. Dogo-
vorili smo se, da bomo pripravo na oratorij vsi vzeli 
zelo resno. Redno se bomo udeleževali pripravljalnih 
sestankov za animatorje, ki bodo potekali vsak petek 
ob 18. uri.

Postati želimo »tim«, ki bo sodeloval in oratoriju 
dajal prijazen ton. Želimo se bolje spoznati in se pove-
zati. V mesecu juniju načrtujemo celodnevno druže-
nje za animatorje oratorija.
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Mogoče se nam želiš pridružiti tudi ti, ki prebiraš te vrstice. Še je čas! Vabi-
mo mlade, srednješolce in starejše animatorje, da se nam pridružite. Dodatne 
informacije lahko poiščeš na e-naslovu: jernej.marenk@rkc.si ali po telefonu: 
041 650 620.

OBHAJANJE SVETEGA TRIDNEVJA
Sveto velikonočno tridnevje si je skozi Cerkveno tradicijo pridobilo osrednje 

mesto liturgično-duhovnega praznovanja Cerkve. Vzemimo si čas in se udeleži-
mo obredov velikega tedna. Obrede bomo obhajali vsak večer tridnevja (četr-
tek, petek in soboto) ob 19. uri.

VEROUK V VELIKEM TEDNU
V velikem tednu vsi otroci pri verouku opravijo sveto spoved in pridejo 

vsaj enkrat k obredom velikega tedna. Birmanci dvakrat.
Otroci so na veliko soboto ob 10. uri vabljeni k molitvi pri Božjem grobu. S 

seboj prinesejo srce, ki ga sami izdelajo iz papirja.

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD NA VZLETIŠČE PETER
Velikonočni ponedeljek je namenjen druženju in velikonočnemu veselju. 

Turistično društvo Straža in Klub za prosto letenje Kanja vabita na vzletišče Pe-
ter, kjer bo tradicionalno druženje. V Straži se zberemo na avtobusni postaji, v 
Dolenjskih Toplicah pa pred občino ob 8.30. Ob 10. uri bomo na vzletišču obha-
jali sveto mašo.

DAR ZA ORGANISTE IN ZBOROVODJE
Bogu moramo biti hvaležni, da imamo dobre organiste in zborovodje, ki se 

veliko trudijo za lepo petje v župniji. Prav je, da se jim enkrat v letu zahvalimo za 
njihov trud tudi z darom. Na belo nedeljo, 27. aprila, ste po vseh mašah pova-
bljeni darovati v ta namen. Darujte po svojih zmožnostih.
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SREČANJE Župnijske gospodarske komisije bo v torek, 29. aprila, 
ob 20. uri.

SREČANJE Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek, 8. maja.

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

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE bo v ponedeljek, 28. aprila, po sveti maši.

SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH
Prvo srečanje bo v nedeljo, 11. maja, ob 17. uri. Zbrali se bomo v cerkvi in slo-

vesno 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 bolni-
škega maziljenja.

SVETE MAŠE
ČET. – 17. 4. VELIKI ČET. 19.00 + Mavsar in Dular, obl.
PET. – 18. 4. VELIKI PET. 19.00    OBREDI VELIKEGA PETKA
SOB. – 19. 4. VELIKA SOB. 19.00 + Bojan Pirc, 7. dan
NED. – 20. 4. VELIKA NOČ   6.30    za žive in umrle župljane

10.00 + Zdenko Kavšček, obl.
PON. – 21. 4. VELIKONOČNI

Anzelm, šk
  8.30 + Nose, Malenski
10.00 VZLETIŠČE: za Božje varstvo

TOR. – 22. 4. Leonid, muč 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
SRE. – 23. 4. Jurij, muč 19.00 + Cvetko Golob, obl.
ČET. – 24. 4. Egon, men 19.00 + Franc Kren, RV, obl.
PET. – 25. 4. Marko, ev 19.00 + Jože Kočman, obl.
SOB. – 26. 4. Mati dobrega sveta 18.00 S + Marija Klemenčič, obl.

19.00 DS za žive in umrle župljane
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NED. – 27. 4. BELA
Hozana, dev

  7.00 + starši Drobnič
10.00 + Anica in Janez Kolenc, obl.
DAROVI ZA ORGANISTE IN ZBOROVODJE

PON. – 28. 4. Peter, duh-muč 19.00 + Marija in Dušan Sajevec, obl.
BIBLIČNA SKUPINA

TOR. – 29. 4. Katarina Sienska 19.00 + Valčka Petan
19.00    SREČANJE MLADIH
20.00    SREČANJE GOSPODARSKEGA SVETA

SRE. – 30. 4. Pij, pp   7.00 + Andrej in Bojan Pirc, obl.
ČET. – 1. 5. SVETI JOŽEF 19.00    za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 2. 5. Atanazij, cuč 19.00    v spravo za bogokletje
SOB. – 3. 5. Filip in Jakob, ap 18.00 S + Mitja Darovec, obl.

19.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 4. 5. 3. VELIKONOČNA

Florijan, muč
  7.00 + Anton in starši Kulovec
10.00 + Jožefa Počervina

PON. – 5. 5. Angel, muč 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Stanka in starši Fifolt
PRENOVA V DUHU

TOR. – 6. 5. Dominik Savio 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Peter Dular, obl.
19.00    SREČANJE MLADIH

SRE. – 7. 5. Gizela, op 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Ivan Golob

ČET. – 8. 5. Bonifacij, pp 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Drago in Valčka Jordan, obl.
SREČANJE PASTORALNEGA SVETA

PET. – 9. 5. Pahomij, puš 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00    v zahvalo za Božjo pomoč
18.00    SESTANEK ANIMATORJEV ORA-
TORIJA

SOB. – 10. 5. Job, sp. Mož 18.00 S + družina Tisovic
19.00 DS + starši Gerbajs in Kramaršič, obl.

NED. – 11. 5. 4. VELIKONOČNA
Zvezdana, muč

  7.00    za žive in umrle župljane
10.00 + Alojz Gričar, obl.
17.00    za zdravje

PON. – 12. 5. Leopold, red, 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Martin Pavlin, obl.

TOR. – 13. 5. Fatimska Marija 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Cvetko Golob, st. in ml.
19.00    SREČANJE MLADIH
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SRE. – 14. 5. Bonifacij, muč 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Jožefa in Albin Novinec in Marija Sm-
rekar, obl.

ČET. – 15. 5. Zofija, muč 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Dušan Dular, obl.
PO MAŠI: TEHNIČNA PRIPRAVA PRVO OB-
HAJILO

PET. – 16. 5. Janez Nepomuk 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Jože in Stanka Pečjak
18.00    SESTANEK ANIMATORJEV ORA-
TORIJA

SOB. – 17. 5. Jošt, sp 18.00 S + Medic, STR
19.00 + Bojan Pirc, 30. dan

NED. – 18. 5. 5. VELIKONOČNA
Janez, pp-muč

  7.00 + Milan Kavšček, obl.
10.00 + Marija in France Plantan, RV, obl.
ORATORIJSKA SVETA MAŠA
17.00 DS + Hrovat, obl.
17.00 DS za žive in umrle župljane

PON. – 19. 5. Urban, pp 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Valentina in Alojzij Jakše, obl.
PRENOVA V DUHU

TOR. – 20. 5. Bernardin, duh 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Irena Krašovec in starši in brata Muhič
19.00    SREČANJE MLADIH

SRE. – 21. 5. Krištof, duh, muč 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Matej Vodopivec, obl.

ČET. – 22. 5. Marjeta, red 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Zupančič, obl.

PET. – 23. 5. Renata, sp 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Štefka Miklič
18.00    SESTANEK ANIMATORJEV ORA-
TORIJA

SOB. – 24. 5. Marija Pomagaj 18.00 S    za žive in umrle župljane
19.00 DS v dober namen

NED. – 25. 5. 6. VELIKONOČNA
Urban, pp

  7.00 + Milena Krašovec
SPOMIN: za blagoslov polja za Rumanjo vas
10.00 + Jože Papež
SPOMIN: za prvoobhajance



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 26. april:
Straža, 5. skupina

SOBOTA, 3. maj:
Straža, 6. skupina

SOBOTA, 10. maj:
skupina Hruševec

SOBOTA, 17. maj:
Sela, 1. skupina

SOBOTA, 24. maj:
Sela, 2. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 20. april:
ob 6.30:
Eva Petruna
Marija Šenica
ob 10.00:
Miha Tavčar
Teja Košmerl
NEDELJA, 27. april:
Ana Šenica
Mateja Davidovič
NEDELJA, 4. maj:
Mojca Makovac
Martina Kopina
NEDELJA, 11. maj:
Anica Kren
Marinka Kregar
NEDELJA, 18. maj:
Anamarija Taljat
Lučka Berkopec

 

DAJ NAM SVETIH DUHOVNIKOV
Moj Bog, daj nam svetih duhovnikov,
ki bodo brez konca darovali božjo žrtev,
vodili k tebi tvoje otroke,
razsvetljevali vero tvojih vernih,
prinašali evangelij tistim, ki ga ne poznajo,
dajali spokorjenim grešnikom tvoje odpuščanje,
dajali tvojo sveto hostijo lačnim dušam,
pomagali umirajočim, tolažili trpeče,
spominjali vse ljudi, da so si vsi bratje,
blagoslavljali naše domove, poklice in polja,
da se bo povsod med nami širilo tvoje kraljestvo.
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