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MAJ – MESEC LJUBEZNI IN MESEC ŠMARNIC
Mesec maj je mesec ljubezni, kot pravijo, mesec zaljubljenosti … Oziroma 

mesec šmarnic – kar pa je navsezadnje eno in isto, mar ne? Razumsko dojeti 
in razložiti Marijo, njeno vero in poslanstvo, je težka naloga. Mamo ljubiš, ker 
je pač mama: tvoja, ena in edina, ne razmišljaš o razlogih za ljubezen, ne 
svojih ne njenih.

Verjamem, da tudi tebi, ki bereš te vrstice, gre na živce delitev na naše in vaše. 
Še bolj pa me zaboli in razjezi, ko se tovrstna delitev pojavi med verniki. Ko 
začnejo med seboj malodane tekmovati s svetniki in priprošnjiki. Pa mi, prosim, 
povejte: Je brezjanska Marija Pomagaj lepša od Marije s Ptujske Gore? Je Sve-
togorska Kraljica močnejša od Kraljice Miru s Kureščka? V čem je lurška Mati 
Božja boljša od Fatimske Gospe? Kot otroci, ki se prepirajo, koga ima mamica 
bolj rada, ali kdo ima bolj rad mamico. A ko otrok odraste, ohrani v svojem srcu 
»podobo« matere, ki je seveda drugačna od podobe, ki si jo je ustvaril njegov 
brat ali sestra, pa čeprav sta iz iste dru-
žine in sta imela isto mater! In častimo 
in ljubimo eno in edino Mater Božjo, 
Mater Kristusovo! Ki pa je nekomu 
bolj Zdravje bolnikov, drugemu bolj 
Pribežališče grešnikov, nekomu bolj 
Roža skrivnostna, drugemu Mati brez-
madežna in tako naprej po neskonč-
nih litanijah njenih podob.

Pomladne zaljubljenosti v Boga, 
v Marijo, v bližnjega, v oddaljenega, 
skratka: v stvarstvo, ti želim v tem 
mesecu šmarnic oziroma mesecu 
ljubezni.

Vir: Gregor Čušin, Ognjišče 5/2010
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ŠKANDALOZNA CENZURA
Predstava Bruselj hotel, ki ste si jo v izvedbi Vese-

lega teatra iz Dolenjskih Toplic lahko ogledali v kul-
turnem domu v Straži, je samo posredno predmet 
moje presoje.

Informacije o vsebini predstave sem dobil v član-
ku mag. Otmarja Colariča: Nekulturni dogodek v 
Kulturnem domu Straža, ki smo ga objavili v četrti 
številki Jakobovega pisma. V tem zapisu želim iz-
raziti protest uredniškemu odboru občinskega gla-
sila Stražan, ki je v utemeljitvi zapisal, da članek g. 
Colariča »skladno z odločitvijo uredniškega odbora 
v občinskem glasilu Stražan ne bomo objavili. Naša 
praksa je, da prispevkov, v katerih je poudarjeno 

osebno mnenje avtorja, v izogib širjenja nestrpnosti ne objavljamo.« Odgovor me 
je presenetil. Članka ne bomo objavili, ker poudarjeno izraža osebno mnenje 
avtorja. Je mogoče, da uredniški odbor v resnici tako razmišlja, ali so se zatipkali 
ob pisanju odgovora?

Ni v moji navadi sklicevati se na deklaracije in ustavo, a v tem primeru bom 
to storil.

Deklaracija o človekovih pravicah v 19. členu določa, da ima vsakdo pravico 
do svobode mišljenja. Deklaracijo o človekovih pravicah v tem členu razumemo 
kot pravico izražati svoje misli. Svoboda izražanja misli je prvi garant osebne 
svobode. Vse druge temeljne pravice in svoboščine izhajajo iz pravice, izraziti 
osebno mnenje. Brez te pravice ni mogoče opraviti drugih pravic in svobo-
ščin! Zato je ta svoboda največja pravica in hkrati tudi največja etična odgo-
vornost vsakega človeka. Če nimam pravice povedati svojega mnenja o neki 
stvari, so vse druge pravice zapisane zgolj na papirju.

V demokratični družbi javno mnenje lahko oblikujemo le s svobodo izražanja. 
Samoupravna vizija družbe, v kateri skupina posameznikov odloča, kaj je oseb-
no mnenje in kaj sprejemljivo mnenje, je stvar preteklosti. Znano je, da je bila 
svoboda javnega izražanja v časih socializma omejena z upravnimi in kazenskimi 
ukrepi, saj poznamo znamenito možnost zaplembe sredstva javnega obveščanja 
zaradi vznemirjenja javnosti, ki jo je določal nekdanji zakon o javnem obvešča-
nju iz leta 1973.

Svoboda izražanja je opredeljena tudi v 39. členu naše ustave. Ta člen zagota-
vlja svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik 
javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi 
vesti in mnenja. Svoboda izražanja je temelj demokratične družbe in hkrati lak-
musov papir njene demokratičnosti. Zatiranje te svobode pomeni enega od te-
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meljnih znakov, da je prehod v demokratičen način mišljenja le navidezen in še 
daleč od uresničitve.

Vsak mesec se veselim predstave, ki si jo v okviru rednega abonmaja ogledam 
v ljubljanski Drami. Pohvaliti želim kakovost predstav, ki jih uprizarja Slovensko 
narodno gledališče. Vsebinsko in sporočilno dosegajo zavidanja vredno raven. O 
predstavi Bruselj hotel česa takega ne moremo zapisati. Odločitev, katero pred-
stavo bomo gledali, je res naša. Pogosto vsebine predstave nič ne poznamo, a 
upamo, da bo avtor znal presoditi, kaj si v okviru umetniške svobode lahko pri-
vošči in kje so meje dobrega okusa in poštenja.

Priznam, da me je vsebina igre prizadela. Z denarjem župljanov ravnam do 
konca odgovorno in pošteno. Upam si trditi, da tako gospodari tudi velika ve-
čina slovenskih župnikov, ki jim je zaupan denar vernikov. S skromnimi sredstvi 
in prostovoljnim delom vernikov skrbimo za velik del slovenske kulturne dedi-
ščine. S strani države nikdar ne dobimo priznanja za svoje delo. Glasniki proti-
cerkvene smeri so dovzetni le za enostransko predstavljanje dela duhovnikov, 
ki je skregano z resničnostjo. Ob tem pogosto ni mogoče povedati drugačnega 
pogleda na Cerkev in delo duhovnikov. Vnovič pa se želim zahvaliti občinskemu 
svetu in županu g. Alojzu Knaflju za materialno pomoč pri obnovi naših cerkva.

Jernej Marenk, župnik

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Po župnijah se s koncem šol-

skih obveznosti začenjajo pole-
tni oratoriji.

Animatorji te vabijo na nepo-
zabni oratorijski program.

Osrednja oseba Oratorija 2014, 
ki nosi geslo: »Na tvojo besedo«, 
je apostol Peter. Geslo oratorija 
izhaja iz Petrovega pogovora z 
Jezusom (Lk 5,5). Jezusov ukaz, 
naj po celonočnem ribolovu še 
enkrat odrine na globoko in vrže 
mreže, je nasprotoval vsemu, kar 
je do tedaj Peter vedel o ribolovu 
in svetu okrog sebe. Kljub temu je 
v sebi čutil zaupanje in vero v tega 
nenavadnega Učitelja. Na njegovo 
besedo je storil, kakor mu je uka-
zal, in glej: ulov je bil preobilen.
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Apostol Peter je ena osrednjih osebnosti krščanske vere, voditelj apostolov in 
prvi papež. Njegovo življenjsko pot bodo otroci na oratoriju spoznavali preko 
zgodbe, ki jo je napisal dramski igralec Gregor Čušin.

Pridruži se nam na letošnjem oratorijskem dogajanju, ki ga bodo ob veselju 
otrok napolnjevale še: pesem, molitev, kateheza, delavnice, velike igre, oratorij-
ska noč, izlet, oratorijska himna in še nekaj drobnih skrivnosti, ki bodo delale 
program še bolj zanimiv.

Prijaviti se moraš do 30. junija. Se vidimo?
Animatorji oratorija

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

»Krašenje telesa«
Glede na arheološke dokaze o uporabi kozmetike, najstarejši segajo v leto 

4000 pr. Kr., bi lahko sklepali, da je človek od nekdaj imel željo po tem, da bi bil 
videti lep in bi poudaril svoje naravne danosti. Že Darwin je odkril, da je želja po 
lepoti stara toliko kot civilizacija, prav tako tudi bolečina, ki je posledica te želje.

Mnoga stara ljudstva so si krasila telesa bodisi z barvanjem bodisi s tetovira-
njem in z brazgotinjenjem obrazov in teles. Razlogi za krašenje so bili različni. 

Lahko je šlo za izražanje pripadnosti 
neki družbeni skupini ali zgolj za na-
men, da bi ugajali sebi in predvsem na-
sprotnemu spolu.

Kaj pa danes? Ali niso naši motivi za 
ličenje in okraševanje teles s tetovira-
njem in pirsingi zelo podobni? Veliko 
subkultur ima določene značilnosti 
oblačenja in ličenja, po katerih prepo-
znamo njihove pripadnike (npr. panker-
ji, emo stil …). Dekleta bodo verjetno 
rekla, da se ličijo zato, ker so si z ličili 
bolj všeč (in ker mislijo, da so naličene 
bolj všeč fantom!) ali pa zato, ker se liči-

jo tudi vse druge. Ko pridemo do tetovaž, si fantje ustvarijo vtis, da bodo denimo 
s tetoviranim zmajem na roki bolj moški, dekleta pa si predstavljajo, da so zaradi 
tetoviranega metuljčka ali vrtnice bolj zapeljive.

V krščanstvu lepota in hrepenenje po njej ne veljata za nekaj slabega, nasprotno, 
Bog nas je ustvaril po svoji podobi in smo nadvse dragoceni v njegovih očeh. V Bož-
jem načrtu za človeka ni napak, ustvarjeni smo zato in tako, da izpričujemo njegovo 
slavo. Čudoviti in ljubljeni smo brez »če«, ki ga uvajata družba in lepotna industrija, in 
brez »ampak«, ki nam ga lahko postavljajo naši bližnji in si ga postavljamo tudi sami.
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Prav je, da kristjani spoštljivo ravnamo s svojimi telesi, jih skrbno pazimo in 
negujemo, saj v njih prebiva sam Bog: »Mar ne veste, da je vaše telo tempelj 
Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili od-
kupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu« (1 Kor 6,19–20).

Tako je, naša telesa so sveta, ustvarjena so za večnost. Vendar v krščanstvu ni-
koli ne gre zgolj za zunanjo, površinsko lepoto. Sveto pismo nas vedno spodbuja, 
naj si prizadevamo predvsem za vrline, ki odražajo našo notranjost.

Vir: Ognjišče 5/2012

Kako je sestavljen očenaš?
Očenaš je sestavljen iz sedmih prošenj usmiljenemu Očetu v nebesih. Prve tri 

prošnje se nanašajo na Boga. Izražajo način, kako mu pravilno služimo. Zadnje štiri 
prošnje prinašajo naše osnovne človeške potrebe pred našega Očeta v nebesih.

Ko moliš, pred Boga ne prinašaj človeka, kakršen bi rad postal. Prinesi mu sebe, ka-
kršen si postal, takšnega, kot si. Bodi odkrit in resnicoljuben. In potem ga prosi, naj ti 
pokaže resnično človečnost. Ta je še skrita v tebi: on jo vidi, jo pozna in jo ljubi. Po tebi 
hrepeni in je do tebe brezpogojno dober.

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
Če sta rada doma, če se še vedno 
pogovarjata med seboj, 
če se zmoreta po prepiru kmalu spet 
prenašati, 
če mislita na rojstne dneve in vsako leto 
praznujeta obletnico poroke;
če imata še vedno dovolj domišljije, da 
drug drugemu pripravita presenečenje,
če drug o drugem govorita dobro in če bi 
svojo skupno pot začela še enkrat,
če bi se še enkrat odločila drug za drugega; 
potem je pri vaju vse v redu.

Da bi drug drugega dobro razumela, mora mož preučevati psihologijo svoje 
žene in žena psihologijo svojega moža. Preveč slabe volje nastane iz nesporazu-
mov in iz tega, da iz besed in obnašanja drugega potegnemo napačne sklepe.

Mogoče je biti srečen, vse življenje biti srečen v zakonu. Premnogi so to doka-
zali. Našli so se, se objeli in ostali trdno skupaj v ljubezni.

Naj vaju ne zmede, če vidita toliko propadlih zvez, toliko neuspelih zakonov. Če-
tudi so medeni tedni že zdavnaj mimo, ne podvomita o svojem lastnem zakonu.

Vir: Phil Bosmans, Za srečo v dvoje
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Pogosto drug od drugega preveč pričakujemo.
»Do mene bi naj bil prijaznejši.«
»Lahko bi me bolj občudovala.«
On ne bi smel imeti šibkih točk
in ona ne bi smela nikoli biti slabe volje.
Zadošča že najmanjše razočaranje – 
in naše srce se hitro zlomi.
Premalo mislimo na to, 
kaj si lahko medsebojno podarjamo. 
Ne reci takoj: »Ti me ne ljubiš« – 
dokler nisi sam/a vsega podaril/a.

Phil Bosmans

JESEN ŽIVLJENJA

Zadovoljstvo in hvaležnost
»Človek, ki ne zna biti hvaležen in ni zadovoljen z nobeno stvarjo, zelo težko 

živi«, je zapisala znana zdravnica dr. Metka Klevišar. Pogosto se ljudje z nezado-
voljstvom odzivamo tudi na hrano.

Dnevno lahko slišimo ali beremo, kako 
se prehranjevati v pomladnem času. Ve-
lja, da smo en dan bolj in drugi dan manj 
zadovoljni s tem, kar pojemo. A vendar 
ne tako nezadovoljni, da bi zaradi tega 
delali hrup. Res je, da so naši okusi različ-
ni in da ni nujno, da je to, kar imam rada 
jaz, dobro tudi tebi. Kdor je bil v življenju 
kdaj lačen, bo pripombe o slabi hrani iz-
rekel veliko bolj previdno kot nekdo, ki 
vse življenje živi v izobilju.

Včasih ne povemo jasno, na kaj se 
sploh jezimo. Jezni smo na ves svet. Ta-

kšna jeza je vedno odsev človekovega notranjega nezadovoljstva. Danes je veli-
ko ljudi jeznih na vse: družbo, zdravstvo, Cerkev … Vsak mora pri sebi razčistiti, 
kaj je resnični vzrok jeze. To seveda ni lahko. 

Številni ljudje znajo biti hvaležni vsak dan znova. Ne slišimo jih reči, da kaj ni 
dobro, za vse znajo biti iskreno hvaležni.

Človeku, ki ne zna biti hvaležen, ne moreš pomagati. Sam mora odkriti dobro 
v svojem življenju. Tako je vsak človek v največji meri – SVOJE SREČE KOVAČ!
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
29. maj: GOSPODOV VNEBOHOD

In Jezus je pristopil in jim spregovoril te besede: »Dana mi je vsa oblast v ne-
besih in na zemlji. Pojdite torej in učite vse narode; krščujte jih v imenu Očeta in 
Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal; in 
glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,18–20)

1. junij: 7. VELIKONOČNA
Tvoje ime sem razodel ljudem, katere si mi dal od sveta. Bili so tvoji in si jih dal 

meni: in tvojo besedo so ohranili. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe. Za-
kaj besede, ki si mi jih dal, sem dal njim; oni so jih sprejeli in so resnično spoznali, 
da sem izšel od tebe, in verovali, da si me poslal ti. (Jn 17,6–8)

8. junij: BINKOŠTI
Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem 

vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha; katerim 
grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21–23)

15. junij: NEDELJA SVETE TROJICE
Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, 

kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina 
ni poslal na svet, da bi svet obsodil, marveč da bi se svet po njem rešil. (Jn 3,16–17)

19. junij: SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Jezus jim je rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ako ne boste jedli mesa 

Sina človekovega in pili njegove krvi, ne boste imeli v sebi življenja. Kdor jé moje 
meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom poslednji dan obudil. 
Zakaj moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor jé moje meso 
in pije mojo kri, ostane v meni in jaz v njem. (Jn 6,53–56)

22. junij: 12. NEDELJA MED LETOM
Vsakega torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred 

svojim Očetom, ki je v nebesih; kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, njega bom 
tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih. (Mt 10,32–33)

29. junij: PETER IN PAVEL, APOSTOLA
Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« Jezus mu 

je odgovoril: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, zakaj meso in kri ti nista tega razodela, 
ampak moj Oče, ki je v nebesih. Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter (Skala) in na to 
skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti 
bom ključe nebeškega kraljestva, in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v 
nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« (Mt 16,16–19)
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
Dar Svetega Duha

»Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal 
z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. 
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je 
obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih 
jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.« (Apd2, 1-4)

Jezus je prišel, da bi prinesel življenje v obilju. Toda umrl je in vstal pred dva 
tisoč leti. Kako pa se njegovo odrešenjsko delo kaže danes? Zdaj je Jezus navzoč 
po Svetem Duhu.

Sveti Duh se dotika src, da bi se odprla Božji besedi in resnici. Vstopi v vsakega 
človeka, ki izpove svojo grešnost in prizna, da potrebuje odrešenja. Sveti Duh 
spreminja naša kamnita srca v človeška.

Človekovo srce prenovi lahko samo Bog, njegov 
Stvarnik. Mi lahko spremenimo življenje navide-
zno, a samo Bog ga more spremeniti v notranjosti, 
po svojem Svetem Duhu.

Binkošti so izpolnitev Očetove obljube. Apo-
stoli odslej lahko računajo na zagovornika, učitelja 
… Ko je Peter množici govoril o Kristusovo zmagi 
nad smrtjo, so se mnogi čudili in so spraševali, kaj 
morajo storiti, da bi prejeli življenje v obilju. Apo-
stol Peter je odgovoril: »Vsak izmed vas naj se da v 

imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svete-
ga Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, in kolikor 
jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.« (Apd 2, 38-39)

V moči Svetega Duha so Jezusovi učenci postali neustrašni oznanjevalci Go-
spodovega evangelija. Ne samo to. Po njih so se začela uresničevati mogočna 
božja dela in čudeži, tako, kot jim je Jezus obljubil v času svojega oznanjevanja. 
Samo eden od dogodkov: Peter je potoval vsepovsod in tako je prišel tudi med 
svete, ki so prebivali v Lidi. Tam je našel moža z imenom Enej, ki je že osem let ležal 
v postelji, ker je bil hrom. Peter mu je rekel: »Enej, Jezus Kristus te ozdravlja! Vstani 
in postelji si ležišče!« In pri priči je vstal … (Apd 10, 32-35)

Kaj moramo storiti, da bi prejeli dar Svetega Duha? Zadostuje, da verujemo v 
Jezusa, da priznamo svojo žejo po tej živi vodi, ki se imenuje Sveti Duh. Približaj-
mo se Jezusu z vero in ga prosimo, da nas preplavi, potopi vanj. Vsak bo prejel po 
svojih potrebah. Tisti, ki potrebuje več, bo tudi več prejel.
Molitev (molimo jo, ko smo v stiskah in preizkušnjah, ko smo slabi in prazni …):
Sveti Oče, pošlji iz nebes Obljubljenega, ki si ga napovedal po prerokih in o 
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katerem nam je govoril Tvoj Sin. Uresniči besedo, ki si nam jo dal in v katero 
smo verovali, saj nam jo je predal Tvoj Sin Jezus Kristus.
Oče, napolni me s Svetim Duhom, da bi postal deležen novega življenja, ki ga 
je prinesel Tvoj Sin, in da bi mogel živeti kot Tvoj otrok. 
Gospod Jezus, obljubil si, da boš napolnil s Svetim Duhom tistega, ki se ti bo 
približal in priznal, da potrebuje žive vode, ki teče v večno življenje.
Glej, Gospod, jaz potrebujem ta vir večnega življenja, ki priteka iz Tvojega srca.
Pričakujem svoje binkošti. Pričakujem, da bom napolnjen s Svetim Duhom, 
z njegovimi darovi in karizmami in postal močna priča Tvojega vstajenja. 
Opiram se na Tvojo obljubo in trdno verujem Tvoji besedi, saj si Ti Božji Sin, 
zvest in usmiljen. Žejen sem in verujem, da si Ti napolnjen s Svetim Duhom in 
da mi ga boš podelil.
Krsti me v svojem Svetem Duhu, Gospod, in daj mi življenje.
Sveti Duh, v Jezusovem imenu pridi v moje življenje in ga osmisli.

Odpiram Ti vrata, da bi vstopil v največjo globino mojega bitja in usmerjal 
moje življenje. Pridi, Sveti Duh, napolni vse moje bitje, telo, dušo, razum in 
voljo. Amen.

Vir: pater Emiliano Tardif, V ognju Ljubezni; pripravil mb

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

Odšli so …«
18. MAJA JE BIL KRŠČEN:
 KLEMEN BOBNAR, Podbreznik 106, Župnija Prečna.  

 Klemen se je 19. julija 2013 rodil očetu Matjažu in mami Klavdiji.

Novokrščence naj v življenju spremlja
Bog s svojim blagoslovom.

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI + ANICO BUKOVEC, STARA CESTA 19:
 rodila se je 9. 10. 1936 v Meniški vasi
 umrla je 14. 5. 2014

Našim pokojnim naj Bog da večni mir 
in pokoj in večna Luč naj jim sveti.
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MISEL ZA LEPŠI DAN
Da bi mogli ljubiti, se moramo razorožiti. Razorožitev pa pomeni najprej: iz srca 

ljudi izruvati sovraštvo in v njem pripraviti prostor za ljubezen. (Phil Bosmans)

Sreča je v človeku samem ali pa je ni. Od zunaj je v človekovo srce ne pričara 
nobena stvar. (Anton Trstenjak)

Ko vidim moliti človeka, ki mu »nič ne manjka«, imam neoporečen dokaz, da 
je Bog zares neobhodno potreben. (Alessandro Pronzato)

Materinstvo je prvi Božji nasmeh otroku. Ogreval ga bo vse življenje. (Miha Žužek)

Marija Pomočnica ni le zavetje za hudo uro. To je materinsko poslanstvo, da 
se po njej, ki je proseča vsemogočnost, po Svetem Duhu prenovimo v Božje 
otroke. (Franc Sodja)

Velika večina današnjih ljudi se nikdar ne potrudi do zares jasnega in zaokro-
ženega življenjskega nazora, ki bi v njem našli natančen in zadovoljiv odgovor na 
različna pereča vprašanja. (Andrej Gosar)

Najpomembnejši in najučinkovitejši ljudje v tej Cerkvi, ki jo je zbral Bog, niso 
tisti, ki živijo od oznanjevanja, pač pa tisti, ki oznanjajo z življenjem. (John Powell)

Ko se nekdo zaveda, da je grešnik, ki mu je bilo odpuščeno, potem ne bo niti zase 
niti za druge zahteval popolnosti, temveč bo počival v usmiljenju. (Carlo Maria Martini)

Kakor družinski obed najbolj povezuje svoje člane in iz njih napravlja eno sku-
pnost, tako tudi evharistični obed zida cerkveno občestvo. (Vinko Škafar)

KOLEDAR DOGODKOV ŽUPNIJE VAVTA VAS
NEDELJA, 8. junij: zahvalna maša veroukarjev in podelitev spričeval.
NEDELJA, 22. junij: v Vavti vasi ob 10-ih srečanje zakonskih jubilantov; 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.
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NEDELJA, 7. september: maša pod šotorom v okviru straške jeseni ob 10-ih.
NEDELJA, 14. september: sprejem relikvij blaženega Alojzija Grozdeta v žu-
pnijski cerkvi; sveto mašo vodi mag. Igor Luzar, postulator postopka
SOBOTA v oktobru: celodnevno župnijsko romanje.

ZA DOBRO VOLJO
DISKRETNO – »Očka, kaj so to diskretna vprašanja?« – »Sine, to so vpraša-

nja, na katera ne moreš vedno odgovoriti.« – »No, danes mi je učitelj pri fiziki 
postavljal sama diskretna vprašanja …« 

PRI MATEMATIKI – V šoli učiteljica vpraša učenko: »Maja, če imaš v eni roki 
sedem jabolk in v drugi roki sedem hrušk, kaj imaš?« – Maja odgovori: »Ogro-
mni roki, gospodična učiteljica.«

GRAFOLOG – »Vili, slišal sem, da si bil pred kratkim pri grafologu. Kaj ti je 
rekel?« – »Menil je, da sem malo nasilen.« – »In kaj si mu odgovoril?« – »Nič, 
eno sem mu prisolil!«

VIOLINA – Na ograji neki vile v mestu se pojavi list z napisom: »Violina napro-
daj.« Na ograji sosednje hiše se naslednji dan pojavi list z napisom: »Končno!« 

ALKOHOL – Zdravnik bolniku: »Žal ne vem, kaj je z vami narobe. Mogoče je 
to zaradi alkohola.« – »No, prav,« odvrne bolnik, »potem bom prišel pa drugič, 
ko boste trezni.«

NESREČA – »Kaj je za Gorenjca sreča v nesreči?« – »Če ga elektrika strese po 
nižji tarifi.«

OCENE – Oče vpraša Matijo: »Daj, povej mi po pravici, zakaj so tvoje ocene 
vedno tako nizke?« – »Oče, to vsekakor ni moja krivda, ampak posledica tega, 
da sedim v zadnji klopi.« – »Ne razumem, zakaj bi to vplivalo na tvoje ocene …« 
– »Veš, v razredu nas je veliko, in kadar pridem jaz na vrsto za ocene, ostanejo 
samo še tiste nizke.«

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Darka Krašovec; družina Šiška; Fanika K., VV; Glavan-

-Jakše; Marija Podržaj; Rumanja vas, 3., 4., 5. skupina; Straža, 1., 2., 3., 4., 5. in 6. 
skupina; skupina Hruševec; Rudi Irt, PRA1c; Jožica Kopina; Nada Gril; Marija Mi-
helič; Viktor Lukan; Stane Zupančič.

DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Mateja Kavšček; Marinka Kavšček; Mitja Avse-
nik s.p.; Anton Zupan; Martina Picelj; Jože Novak; Martina Zupančič; Marija Še-
nica; Jožica Kužnik; Ana Medic; Osolnik; Stanko Kavšček; Karolina Mrvič; Marjan 
Seničar; Nada Jerman; Avguštin Jurgalič; Gorazd Kovač; Avguštin; Grbajs; Franči-
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ška Gačnik; Mihaela Irt; Vika Molek; Jasna Šiška; Angelca Turk; Anton Komljanec; 
Marija Knez; Albert Mervar; Marija Strabič; Katica Hočevar; Vesna Novinec; Ma-
rija Papež; Bojana Kren; Danijela Kren; Fani Ribič; Nataša Longar; Matija Golob; 
Anica Tisovec; Marija Podržaj; Frančiška Golob, PRA; Besek; Anica Kren; Kolenc, 
RV48; Vovk, RV; Rudi Irt, PRA1c; Jožica Kopina; Nada Gril; Marija Mihelič; Kmet, 
VV; Viktor Lukan; Stane Zupančič; Dragica Avsenik, DS.

DAR ZA OBNOVO CERKVE MARIJE, TOLAŽNICE ŽALOSTNIH NA DRGA-
NJIH SELIH: Poglajen.

OB SMRTI ANICE BUKOVEC SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI 
ZA SVETE MAŠE: Stanka Šporar; Dušanka Faleskini (2); Plutovi iz NM (2).

BOG POVRNI VSEM!

OBVESTILA
PRIJAVA OTROK 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. V prijavnici 
oratorija je navedeno, da se lahko prijavite do konca junija. Dragi starši, 
priprave nam boste zelo olajšali, če boste svoje otroke prijavili do 15. 
junija. Hvala za vaše zaupanje. Dodatne informacije lahko poiščeš na e-na-
slovu: jernej.marenk@rkc.si ali po telefonu: 041 650 620.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se sreča v ponedeljek, 26. maja, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v torek, 27. maja, ob 20-ih.

Praznovanje Grozdetovega godu
V torek, 27. maja, praznujemo god mučenca bl. Alojzija Grozdeta. Osrednje 

praznovanje njegovega godu bo v nedeljo, 25. maja, v romarskem središču no-
vomeške škofije na Zaplazu, kjer so shranjene njegove relikvije. Slovesno sveto 
mašo ob 16. uri bo ob somaševanju škofov in duhovnikov vodil novomeški škof 
msgr. Andrej Glavan. Pri maši nas bo nagovoril celjski škof msgr. dr. Stanislav 
Lipovšek. Po sveti maši bo pred izpostavljenimi relikvijami v Grozdetovi kapeli 
molitev za kanonizacijo in litanije bl. Alojzija Grozdeta.

Ob 15. uri bo v cerkvi potekala molitvena ura, ki jo pripravljajo člani ŽPS no-
vomeške škofije, saj bo to praznovanje obenem tudi letošnje srečanje članov 
ŽPS za novomeško škofijo.
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Vpis v Konservatorij Jurij Slatkonja
Vabljeni k vpisu v programe Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja v 

Novem mestu za šolsko leto 2014/15. Na voljo so programi od predšolskega, 
osnovnošolskega, srednješolskega do izobraževanja odraslih. Poseben poudarek 
Konservatorija je na programih za vzgojo liturgičnih organistov in zborovodij. 
Sprejemni preizkusi bodo v soboto, 31. maja, ob 9. uri. Vabljeni, da se o mo-
žnostih vpisa in sprejemnih preizkusih pozanimate neposredno na sedežu Kon-
servatorija, naslov: Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto (Baragov zavod v Šmihe-
lu-NM); spletna stran: http://www.zavod-baraga.si/; telefon: 07/38 44 426.

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

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 5. junija, po sveti maši.

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA
Otroci bodo veroučna spričevala prejeli v nedeljo, 8. junija, po sveti maši.

NEDELJSKA NABIRKA ZA POMOČ ŽRTVAM POPLAV
Slovenski škofje so sklenili, da bo po vseh slovenskih župnijah namenska nabirka 

za pomoč žrtvam poplav v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. Polovico zbranih fi-
nančnih sredstev bodo slovenske škofije posredovale nadškofiji Sarajevo, drugo po-
lovico pa nadškofiji Beograd. Z omenjenimi sredstvi bosta obe nadškofiji pomagali 
žrtvam poplav. V naši župniji bo nabirka v nedeljo, 8. junija. Zbrana sredstva bodo 
posredovana na naslov škofijskega ordinariata v Novem mestu, ki bo poskrbel, da 
bo denar dosegel ljudi, ki so v poplavah izgubili vse. Darujte po svojih zmožnostih.

ROMANJE KARMELSKE BRATOVŠČINE NA BREZJE
Sestre karmeličanke želijo poživiti življenje karmelske – škapulirske bratovšči-

ne. Prvi korak na tej poti je romanje. Ker je Marija Pomagaj na Brezjah slovensko 
narodno romarsko središče, je primerno, da prvo skupno evharistijo doživimo 
prav tam in tako začutimo bratsko povezanost vseh šestih slovenskih škofij.

Vabimo torej vse člane karmelske bratovščine, njihove družine in prijatelje ter vse, 
ki bi se nam radi pridružili, da se srečamo na Brezjah v soboto, 14. junija 2014. Ob 15-
ih bomo začeli z vódeno adoracijo in glasbo v cerkvi, sledila bo maša, po maši pa bo 
tudi v cerkvi ogled DVD (predstavitev škapulirja). Po tem organiziranem programu 
bo še dovolj časa za prosto druženje pred cerkvijo ob »dobrotah iz popotne torbe«.

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
Pred sedmimi leti smo v Župniji Vavta vas začeli s srečanji zakonskih jubi-

lantov. Zakon in družina sta veliki vrednoti. Človeku prinašata srečo in polnost 
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SVETE MAŠE

življenja. Zato je potrebno, da zastavimo vse svoje moči za graditev osnovne 
človeške skupnosti. 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, 22. junija, 
ob 10. uri na srečanje zakonskih jubilantov v župnijsko cerkev sv. Jakoba v 
Vavti vasi. Mašo bo daroval jezuit p. dr. Ivan Platovnjak.

ROMANJE V MEDŽUGORJE
Letos bomo že desetič zapored v okviru župnije pripravili romanje h Kraljici miru v 

Medžugorje. Romanje bo v dneh od 22. do 24. avgusta. Program romanja bo v okvi-
rih dosedanjih romanj. Podrobnejša obvestila bodo objavljena v prihodnjih izdajah 
Jakobovega pisma. Prenesite obvestilo o romanju sorodnikom in znancem iz naše 
župnije in zunaj meja župnije Vavta vas. Prijavite se telefon 041 720 032 (g. Miha).

ŽEGNANJE PRI SVETEM TOMAŽU V GORNJI STRAŽI
V nedeljo, 6. julija, bomo praznovali žegnanje v Straži. 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.

PON. – 26. 5. Filip, Neri, duh
- prošnji dan

18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Milan Petan, MRA, obl.
19.00    za blagoslov polja in dela za Mraševo

TOR. – 27. 5. Alojzij Grozde, muč
- prošnji dan

18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Stanislav in Marjan Nose
19.00    za blagoslov polja in dela za Prapreče

SRE. – 28. 5. Anton, muč
- prošnji dan

18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Jože in Marija Zemljič
19.00    za blagoslov polja in dela za Sela

ČET. – 29. 5. GOSPODOV  
VNEBOHOD
Maksim Emonski

18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Stane Kavšček, obl.
19.00   za blagoslov polja in dela za Vavto vas

PET. – 30. 5. Kancijan, muč 18.30    ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Karel Stieber
19.00    za blagoslov polja in dela za Potok

SOB. – 31. 5. Obiskanje DM 18.00 S v zahvalo
18.00 S za blagoslov polja in dela za Stražo
19.00 DS za blagoslov polja in dela za Drganja
          sela in Ljuben

NED. – 1. 6. 7. VELIKONOČNA
Justin, šk

  7.00    za blagoslov polja in dela za Hruševec
10.00 + Darko, Milan in starši Petan, JV, obl.
10.00   za blagoslov polja in dela za Jurko vas
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PON. – 2. 6. Marcelin, muč 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
TOR. – 3. 6. Karel, muč 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
SRE. – 4. 6. Kvirin, muč 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
ČET. – 5. 6. Bonifacij, šk 19.00    za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 6. 6. Norbert, red 19.00    v spravo za bogokletje
SOB. – 7. 6. Robert, op 18.00 S MOLITEV ROŽNEGA VENCA

19.00 DS MOLITEV ROŽNEGA VENCA
NED. – 8. 6. BINKOŠTI

Medard, šk
  7.00 + Milka Faleskini, obl.
10.00 + Rok Dular, obl.
10.00    PODELITEV VEROUČNIH SPRIČEVAL

PON. – 9. 6. Primož, muč 19.00 + Antonija Križe Fylypczuk, obl.
TOR. – 10. 6. Bogomil, šk 19.00    v zahvalo
SRE. – 11. 6. Barnaba, ap   7.00 + Kristina Vidmar
ČET. – 12. 6. Eksil, muč 19.00 + Marija Frančiška Jakše
PET. – 13. 6. Anton Padova 19.00 + Jože in Marija Ucman, obl.
SOB. – 14. 6. Valerij, muč 18.00 S + starši Pavšič-Lah

19.00 DS po namenu
NED. – 15. 6. SVETA TROJICA

Vid, muč
  7.00    za žive in umrle župljane
10.00 + Ivo Dražetič

PON. – 16. 6. Gvido, red 19.00 + Anica Bukovec, 30. dan
TOR. – 17. 6. Albert, duh 19.00 + Štefan Može
SRE. – 18. 6. Gregor, šk   7.00    po namenu
ČET. – 19. 6. Nazarij, šk 19.00 + Alojzij in Bojan Pirc, obl.
PET. – 20. 6. Silverij, pp 19.00 + Dušan Podržaj, obl.
SOB. – 21. 6. Alojzij, red 18.00 S brat in starši Gregorčič

19.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 22. 6. 12. MED LETOM

Janez, Tomaž
  7.00    po namenu
10.00 + Katarina in Mijo Kostanjevec, obl.
10.00 + Kristina Vidmar
10.00    ZAKONSKI JUBILANTI

PON. – 23. 6. Jožef, red 19.00 + Marija Dular, obl.
TOR. – 24. 6. Janez Krstnik 19.00 + bratje in starši Plut
SRE. – 25. 6. Viljem, op 19.00 + Janez in Olga Dular
ČET. – 26. 6. Jožef Eskriva 19.00 + Stanka Pečjak, obl.
PET. – 27. 6. Hema Krška 19.00 + Jožefa Počrvina
SOB. – 28. 6. Irenej, šk 18.00 S za žive in umrle župljane
NED. – 29. 6. 13. MED LETOM

Peter in Pavel, ap
  7.00 + Albin Sajovec, obl.
10.00 + Stanka Fifolt, obl.



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 31. maj:
Jurka vas, 1. skupina

SOBOTA, 7. junij:
Jurka vas, 2. skupina

SOBOTA, 14. junij:
Vavta vas, 1. skupina

SOBOTA, 21. junij:
Vavta vas, 2. skupina

SOBOTA, 28. junij:
Vavta vas, 3. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 1. junij:
Julijan Taljat
Urška Žagar
NEDELJA, 8. junij:
Zala Kren
Anica Žagar
NEDELJA, 15. junij:
Tjaša Tavčar
Janez Dular
NEDELJA, 22. junij:
Tea Tavčar
Štefka Vidic
NEDELJA, 29. junij:
Simona Tavčar
Zdenka Petruna

 

RAZSVETLI SVOJE OTROKE
Marija, Mati Odrešenikova in tudi naša Mati, 
vrata nebeška in morska zvezda, pomagaj ljudstvu,  
ki pada, pa se trudi, da vstane. 
Pridi na pomoč Cerkvi, razsvetli svoje zveste otroke, 
utrdi vernike na vseh koncih sveta, 
privabi oddaljene in spreobrni tiste, 
ki jih je zasužnjilo zlo!

In ti, Sveti Duh, bodi vsem počitek v naporih, 
zavetje v pripeki, tolažba v žalosti, 
uteha v bridkosti, upanje večne slave.

sv. Janez Pavel II.


