Jakobovo
pismo
leto XIV. - številka 7 - 29. junij 2014

APOSTOL PETER –
NAVDIH LETOŠNJEGA ORATORIJA
Apostol Peter je oznanjal evangelij in pričeval o Kristusovem vstajenju v Jeruzalemu, v Antiohiji in drugih krajih Male Azije, potem pa v Rimu.
Njegovo oznanjevanje odseva iz Lukovih pripovedi v Apostolskih delih in iz
Petrovih dveh Pisem. Bil je poln gorečnosti in je z jasno in močno besedo očividca pričal o Jezusu, križanem in vstalem, velikem »čudodelniku« in edinem
Odrešeniku človeštva.
Zavedal se je svoje vodilne odgovornosti, ki mu jo je izročil Kristus, in je zavzeto skrbel za rast in edinost Cerkve. Vse je vabil k spreobrnjenju, k prejemu krsta
v imenu Svete Trojice in k odprtosti za darove Svetega Duha ter k medsebojni
ljubezni.
Na prvem zboru Cerkve v Jeruzalemu (leta 49) je v soglasju s sv. Pavlom in z
drugimi apostoli ter starešinami Cerkve odločal o smernicah in življenju krščanske skupnosti.
Kot prvi rimski škof Peter – Skala, kakor ga je imenoval sam Kristus, stoji na
čelu svojih naslednikov – papežev vseh prihodnjih stoletij.
Apostol Peter, ribič, ki je na Jezusovo osebno vabilo postal eden izmed dvanajsterih apostolov, je tudi glavni junak letošnjega oratorija. Svojo ljubezen in
zvestobo Bogu je na koncu izpričal s pogumnim darovanjem življenja za vero.
Apostol Pavel, veliki potujoči
KDAJ MED POČITNICAMI LAHKO
misijonar po pokrajinah takraNAJDETE DUHOVNIKA?
tnega Rimskega cesarstva, je ostal
zgled vsem prihodnjim oznanjeV mesecu juliju in avgustu
valcem evangelija s svojo podobo
duhovnika zagotovo lahko dobite
požrtvovalnega učitelja in predpo sveti maši (jutranji ali večerni).
vsem s svojimi teološko poglobljeKadar je g. župnik doma,
nimi spisi – Pismi. Kakšen vodnjak
ste v župnišču dobrodošli
Božje modrosti je to za vse, ki iščetudi izven časa uradnih ur.

jo Boga in smisel življenja. To je en sam klic k veri, upanju, ljubezni in edinosti.
Svoj vrh doseže to pisanje v hvalnici ljubezni: »Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni
brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se
krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine.« (1 Kor 13,4–8). V teh vrsticah je zajeto bistvo evangelija. Iz
njih nam po besedah apostola Pavla govori sam Kristus in vabi ter kliče na pot
za seboj.
Vir: Stanko Janežič

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Damjana Fink; Sela, 1. in 2. skupina; Jurka vas, 1. in 2.
skupina; Vavta vas, 1. in 2. skupina; Marija Rustja, Srobotnik 43; Franc Zupančič,
POT; Šetina; Štukelj.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: družina Menart; Gačnikova, STR; Šetina; Štukelj; Štrumbelj; Nose, Pod Srobotnikom 50; Vida Marija Stanojevič; Melita Selakovič; Doroteja Goljevšček; Marjeta Marija Petkovič;
DAR ZA OBNOVO CERKVE DEVICE MARIJE, TOLAŽNICE ŽALOSTNIH,
NA DRGANJIH SELIH: vaščani DS.
BOG POVRNI VSEM!

S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!
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OBVESTILA
SPREMEMNJEN TERMIN ŽUPNIJSKEGA ŽEGNANJA
Po sklepu Župnijskega pastoralnega sveta bo na dan župnijskega žegnanja v nedeljo, 20. julija, ena sama sveta maša ob 9h.

KONCERT SKUPINE VOCABELLA
Kulturno umetniško društvo Straža vas vabi na koncert vokalne skupine VOCABELLA, ki bo v petek, 4. julija 2014, ob 19. uri v cerkvi sv. Tomaža v Straži.
Zbrane prostovoljne prispevke organizator namenja za vzdrževanje cerkve sv.
Tomaža v Straži.

NOČNO PEŠ ROMANJE NA ZAPLAZ
V noči iz petka, 4. julija, na soboto, 5. julija, bo potekalo letošnje škofijsko peš romanje na Zaplaz. Začetek z romarskim blagoslovom bo ob 2. uri
ponoči pred stolnico v Novem mestu, v vsakem vremenu. Romarska maša na
Zaplazu bo ob 12. uri. Po maši bo organiziran avtobusni prevoz do Novega mesta. Lepo vabljeni!

ROMANJE V MEDŽUGORJE
Dragi romarji, na Župnijskem pastoralnem svetu smo se dogovorili, da tudi
letos, že enajstič zapored, poromamo k Mariji Kraljici Miru v Medžugorje. Farni
zavetnik Župnije Medžugorje je, tako kot v Vavti vasi, sv. apostol Jakob Starejši.
V nadaljevanju želimo posredovati nekaj podatkov, ki naj služijo kot pomoč pri
pripravi na romanje.
• Odhod s parkirišča pri cerkvi v Vavti vasi bo v petek, 22. avgusta, ob 6. uri
zjutraj.
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• V Medžugorje bomo prispeli zgodaj popoldne, se vselili v sobe, imeli kosilo
ter krajši oddih pred začetkom našega romarskega programa.
• Tudi letos, ob 33. obletnici začetka prikazovanj v Medžugorju, bo naše
romanje potekalo tako, da bomo lahko doživljali mir, veselje in duhovno
povezavo z množico romarjev vsega sveta. Vse potrebne napotke bomo tekoče posredovali med potovanjem, tako da bomo tudi letos kot povezana
skupina doživeli čim več lepega.
• Priporočamo, da za čas vožnje vzamete s seboj osvežilno pijačo, kakšen prigrizek … Vse, vključno s kavico, pa je mogoče dobiti tudi na mestih postanka avtobusa. Ne pozabite na zdravila, ki jih morate redno jemati.
• V času našega romanja je pričakovati poletne vremenske razmere, zato naj
bodo v naši prtljagi letnemu času ustrezna oblačila, obutev, pokrivalo. Mislite tudi na možnost poslabšanja vremena.
• Ne pozabite vzeti s sabo veljavne osebne izkaznice.
• Za primer kakšnega zdravstvenega posega je dobro imeti zdravstveno kartico za BiH. Naročiti jo je mogoče pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Novo mesto po telefonu ali po E-pošti. Kartica je brezplačna.
• V BiH se lahko za vse potrebe kot plačilno sredstvo uporablja EUR.
• Cena romanja je 85 EUR, v kar je vključen prevoz z avtobusom in dva polpenziona (2x prenočišče, 2x zajtrk, 2x kosilo). Plačilo na avtobusu.
• Domov se bomo vrnili v nedeljo, 24. avgusta, približno ob 20. uri.
»Dragi otroci! Vidite, slišite, občutite, da v srcih mnogih ljudi ni Boga. Ne želijo
ga, ker so daleč od molitve in nimajo miru. Vi, otročiči, molite in živite po Božjih
zapovedih. Vi bodite molitev, vi, ki ste od samega začetka rekli »Da« mojemu klicu.
Pričujte za Boga in mojo prisotnost in ne pozabite, otročiči, jaz sem z vami in vas
ljubim. Iz dneva v dan vas vse izročam svojemu Sinu Jezusu. Hvala vam, ker ste se
odzvali mojemu klicu.« (Sporočilo 25. februarja 2014)

OBISK BOLNIH IN STAREJŠIH PO DOMOVIH
Meseca julija bo g. župnik obiskal bolne in ostarele na domu v sredo, 2. julija,
popoldne (Rumanja vas) in petek, 4. julija (ostale vasi).
Meseca avgusta bo obisk bolnih in ostarelih na domu v sredo, 6. avgusta, po4

poldne (Rumanja vas) in petek, 8. avgusta (ostale vasi).
Če še kdo želi obisk duhovnika na domu, naj sporoči
v župnišče.

PRIJAVE NA ORATORIJ
Rok za prijavo na letošnji oratorij, torek, 1. julij, se
naglo bliža. Otroci, ki se nameravate udeležiti oratorija
in se še niste prijavili, pohitite s prijavo, da bomo lahko
pravočasno poskrbeli za majice in kupili potrebne materiale. Prijave oddajte skupaj s prispevkom za stroške
oratorija osebno v župnišču.

ŽEGNANJE PRI SVETEM TOMAŽU V GORNJI
STRAŽI
V nedeljo, 6. julija, bomo praznovali žegnanje v Straži. Zelo pomembno se je
udeležiti praznovanja cerkve in nanj povabiti tudi sorodnike in prijatelje. Lepo
povabljeni k slovesni sveti maši ob 17. uri, v cerkev sv. Tomaža v Stražo. Ker je
g. župnik ta dan povabljen na novo mašo v rojstno župnijo, bo slovesnost vodil
letošnji zlatomašnik, msgr. France Dular. Veseli bomo, če si boste vzeli nekaj časa
tudi za klepet in druženje po maši.

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

BLAGOSLOV VOZIL
V nedeljo, 27. julija, bo tako imenovana Krištofova nedelja, ki je namenjena
blagoslovu vozil. Kdor želi, lahko daruje dar v zahvalo za srečno prevožen kilometer. Zbrani darovi bodo namenjeni za nakup vozil našim misijonarjem.

SREČANJE BOLNIH, STAREJŠIH IN OSAMLJENIH
Župnijska Karitas pripravlja srečanje bolnih, starejših in osamljenih naše župnije v nedeljo, 10. avgusta, ob 17. uri. Nekateri boste prejeli vabila na dom. To
pa ne pomeni, da niste povabljeni vsi, ki si želite druženja. Sveto mašo bo vodil
g. Jože Lap, župnik ljubljanske stolne župnije.
Za pomoč pri pripravi srečanja se obračamo na pridne gospodinje. V nedeljo,
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10. avgusta, bomo v sobi Karitas zbirali pecivo. Prav tako bomo hvaležni za sok
in vino.

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

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

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se sreča v ponedeljek, 30. junija, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v sredo, 2. julija, po sveti maši.

SVETE MAŠE
PON. – 30. 6.
TOR. – 1. 7.
SRE. – 2. 7.
ČET. – 3. 7.
PET. – 4. 7.
SOB. – 5. 7.

Prvi mučenci
Estera, sp. žena
Frančišek, red
Tomaž, ap
Uroš, šk
Ciril in Metod

NED. – 6. 7.

14. MED LETOM
Marija Goretti
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20.00 + Štefan Može
20.00 + Marija in Karel Kren, obl.
20.00 + Bruno Puhar in starši Štrumbelj, obl.
20.00 za duhovniške poklice
7.00 v spravo za bogokletje
18.00 S + starši in stari starši Kregar
19.00 DS za žive in umrle župljane
7.00 + Ciril in stari starši Kum, obl.
10.00 + Jožef Škrjanec

PON. – 7. 7.
TOR. – 8. 7.
SRE. – 9. 7.
ČET. – 10. 7.
PET. – 11. 7.
SOB. – 12. 7.
NED. – 13. 7.
PON. – 14. 7.
TOR. – 15. 7.
SRE. – 16. 7.
ČET. – 17. 7.
PET. – 18. 7.
SOB. – 19. 7.
NED. – 20. 7.
PON. – 21. 7.
TOR. – 22. 7.
SRE. – 23. 7.
ČET. – 24. 7.
PET. – 25. 7.
SOB. – 26. 7.
NED. – 27. 7.
PON. – 28. 7.
TOR. – 29. 7.
SRE. – 30. 7.
ČET – 31. 7.
PET. – 1. 8.
SOB. – 2. 8.
NED. – 3. 8.

Vilibald, šk
Gregor, šk
Avguštin, muč
Amalija, red
Benedikt, op
Mohor in Fortunat

20.00 + Jože Papež
20.00 + starši Šporar in brat Ivan
7.00 + Jože Rebselj, obl.
20.00 + starši Klara in Ivan Čutura, god
20.00 + Valentin Zupančič in + Zupančič in Piletič
18.00 ZA SREČEN ZAKON
18.00 S + Ana in Franc Tisovec
19.00 DS za žive in umrle župljane
15. MED LETOM
7.00 + Milka Faleskini
Henrik, kr
10.00 + Rozalija in Franc Petan, obl.
Božidar, šk
20.00 + Pepca Vintar, obl.
Bonaventura, šk
20.00 + Ana Tomič, obl.
Karmen
19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Aleš, sp
20.00 + starši Koncilja in Karel, obl.
Elij, muč
20.00 + Gabrijel in starši Berkopec, obl.
Ambrozij, op
18.00 S + Anica Gorše
19.00 DS za žive in umrle župljane
16. MED LETOM
9.00 + Jože in Andrej Drobnič
Marjeta, muč
+ župnik Franc Ambrožič, obl.
Lovrenc, duh
20.00 + Milena Krašovec
Marija Magdalena 20.00 + Karel in Urška Kolenc, obl.
Brigita, red
20.00 + Šuštaršič in Miha Kužnik, obl.
Krištof, muč
20.00 + Ivan in starši Golob, obl.
Jakob Starejši, ap 20.00 + Frančiška Drobnič in družina Šporar, RV, obl.
Joahim in Ana
18.00 S + Ana Šenica
19.00 DS za žive in umrle župljane
17. MED LETOM
7.00 v spravo za bogokletje
Gorazd in Kliment 10.00 + Jože in France Vovk, obl.
Viktor, pp
19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Marta, Lazarjeva 19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Peter, šk
19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Ignacij Lojolski
19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Alfonz, šk
19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Evzebij, šk
18.00 S za žive in umrle župljane
19.00 DS po namenu
18. MED LETOM
7.00 po namenu
Lidija, sp. žena
10.00 + Stane in Ana Šiška, obl.
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MOLITEV ZA VOZNIKE
Jezus moj, blagoslovi vse voznike in tiste,
ki s svojimi vozili pomagajo ljudem priti tja,
kamor so namenjeni.
Rada bi se ti zahvalila za neštete taksiste in pilote,
ki so mi pomagali in so bili prijazni z menoj.
Hvala za vse te ljudi.
Vodi jih, varuj jih, zravnaj pred njimi pot,
daj, da bodo njih pota varna in, Gospod, daj jim vero,
da bodo v svojem srcu čutili, da jih ljubiš
in da je njihov cilj eden od sedežev v Očetovi hiši.
blažena Mati Terezija


CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 5. julij:
Sela, 2. skupina
SOBOTA, 12. julij:
Vavta vas, 4. skupina
SOBOTA, 19. julij:
Potok, 1. skupina
SOBOTA, 26. julij:
Potok, 2. skupina
SOBOTA, 2. avgust:
Potok, 3. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 6. julij:
Eva Petruna
Marija Šenica
NEDELJA, 13. julij:
Miha Tavčar
Teja Košmerl
NEDELJA, 20. julij:
Ana Šenica
Mateja Davidović
NEDELJA, 27. julij:
Mojca Makovac
Martina Kopina
NEDELJA, 3. avgust:
Anica Kren
Marinka Kregar

