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POČITNICE V TROJE
Kaj potrebuje človek, ki ga mučita utrujenost in naveličanost
vsakdana? Počitnice in spremembo
okolja, jasno. Najine študentske počitniške izkušnje so bile vedno povezane s spontano izbiro cilja, nato
s kar se da poenostavljeno pripravo
najnujnejše prtljage, odhodu pa je
sledila mešanica konkretnega počitka in bolj pustolovsko obarvanih
dejavnosti. S to izkušnjo sva se kot
novopečena starša podajala tudi na
prve počitnice … v troje. Pričakovanja so bila podobna študentskim, pristanek
na trdnih tleh resničnosti pa nič kaj mehak.
Cilj za prve družinske počitnice sva prilagodila že na samem začetku – sicer
brez vsakršnih izkušenj, a po zdravi pameti. Dan pred odhodom sva se soočila s
pripravo prtljage, kar se je izkazalo za precej zahtevno opravilo in se je zavleklo
pozno v noč … Ko pa je toliko reči, ki jih z majhnim otrokom v resnici potrebuješ in jih kot skrben starš pač moraš vzeti s seboj – za vsak primer. Vedno bolj
sumničavo sva opazovala kup, ki se je bohotil pri vratih, in se spraševala, ali bo
v sicer dokaj prostornem prtljažniku sploh dovolj prostora. Po nekoliko razumnem (samo)prigovarjanju smo navsezadnje polno naloženi le odrinili novim
krajem in novim spoznanjem naproti.
Že prvi počitniški dan sva se soočila z ugotovitvijo, da v vlogi starša ostaneš tudi
na počitnicah. Ob tem moraš pokazati še dobršno mero prilagodljivosti, iznajdljivosti in potrpežljivosti. Nekoliko kasneje sva ugotovila še, da počitnice za starše ne
pomenijo ravno brezskrbnega počitka. To naju je verjetno najbolj presenetilo. Kaj
je zdaj s tistim sproščenim poležavanjem na plaži oz. ob bazenu? In s klepetanjem
ob kavi, dokler se ti zljubi? Da si je lahko vsak od naju privoščil vsaj del tega, kar je

bilo nekoč samoumevno, sva se morala naučiti odkrito izražati želje in načrte, jih
usklajevati in hkrati pokazati dobro mero velikodušnosti. Morda zveni neverjetno,
a brez tega bi se naju zlahka lotila kakšna oblika starševske izgorelosti, slaba volja
bi sicer lepim počitniškim spominom pustila grenak priokus.
Po izkušnji prvih počitnic v troje naju je nekoliko trši pristanek v starševski
resničnosti navsezadnje naredil modrejša, zrelejša. Da se je to lahko zgodilo, pa
se je moral najbolj očiten preskok zgoditi v najinih glavah. Najina pričakovanja
so postala stvarnejša, najina pozornost pa se je od tistega, česar nimava, preusmerila k tistemu, kar imava. Denimo k najinemu otroku, ki je hkrati najin učitelj.
Ta nama z vsem svojim bitjem ponuja lekcijo, ki se v primežu vsakdana včasih
porazgubi, na počitnicah pa dobi nove razsežnosti.
Po: N. P. Vovčko, Ognjišče 7/12

PREDSTAVITEV ORATORIJA
»HOČEM BITI SVET«

V ponedeljek, 20. julija, ni bilo navadno jutro. Otroci niso zaspano ležali v
postelji, temveč so se navdušeno hiteli oblačit. Staršev ni skrbelo, kdo bo danes
pazil na otroke, ko bodo šli v službo. In animatorji smo že sedeli za mizo ter vneto prebirali gradivo. Zakaj? Zato, ker se je v Vavti vasi začel oratorij.
Več kot 70 otrok se je v ponedeljek zjutraj zbralo na dvorišču pred cerkvijo.
2

Kot običajno smo dan začeli z dvigom zastave in s prepevanjem oratorijskih pesmi. Nato je sledila igra, ki je bila celo boljša kot lani. Vsaj tako je rekla večina
otrok. Prav kmalu je sledilo razporejanje v skupine ter kateheze. In čeprav so
kateheze za večino otrok najbolj dolgočasen del oratorija, so se imeli super. Razpravljanje o zgodbi, učenje o svetnikih, razne igrice …, le kdo ne bi bil navdušen
nad tem? V pričakovanju kosila pa bi skoraj pozabili na delavnice. Pa naj bo to
delavnica prve pomoči, kuharska, plesna, frizerska, kemijska, karitas ali pa vlivanje kipcev, povsod je bilo odlično.
Nato pa, končno, kosilo! Prazen želodec in odlična hrana (za kar se moramo zahvaliti Mojci in njeni ekipi), kaj hočeš lepšega. Po kosilu pa še velike igre.
Najbolj divji del oratorija, kjer so se skupine pomerile v iskanju zaklada, igrah
brez meja, vodnih igrah ter kvizu. In čeprav so minile v zelo tekmovalnem duhu,
nismo pozabili na znani rek: »Važno je tekmovati, ne zmagati.« Oratorijski dan
smo zaključili s spuščanjem zastave in s prepevanjem.
Da nam ne bi bilo dolgčas, je bil vsak dan na oratoriju nekaj posebnega. Tako
so bile v torek delavnice krajše, da je lahko potekal raft po Krki, od koder smo
se kljub strogim pravilom vsi vrnili premočeni. Sreda je bila posebna zaradi oratorijske noči. Več kot šestdeset otrok in animatorjev je prespalo pod šotori na
travnatem igrišču poleg župnišča. Koliko smo zares spali, si lahko mislite sami.
Tudi v četrtek smo bili vsi mokri, saj so bile na vrsti vodne igre. Manjkali niso niti
gasilci, ki so nas z veseljem škropili. Namesto, da bi pogasili otroško norenje, so
ga še povečali.
Petek je bil prav poseben dan. Bil je namreč čas za izlet. Z avtobusom smo se
odpeljali v Ljubljano, kjer smo bili, ne boste verjeli, spet vsi mokri. Vendar tokrat
ne zaradi vode, temveč zaradi potu. Ob vsej telovadbi, ki smo je bili deležni, je le
malokdo ostal suh in spočit.
V nedeljo smo zaključili z oratorijem. Sveta maša s posebnim programom,
srečelovom in spust balonov so naredili tudi letošnji oratorij nepozaben. Drobna skrivnost, oglasil se je gospod Slavko s Pleš pri Škofljici, ki je že v nedeljo našel
balon 4. skupine. Zračna razdalja Vavta vas – Pleše znaša dobrih 42 kilometrov.
Ob zaključku nismo videli nobenih solz, ampak vemo, da bo marsikdo pogrešal oratorij. Vendar tukaj je dobra novica: spet se vidimo prihodnje leto!
Erika Kum

NOSIL SEM SPOMINSKI
KRIŽ FARE VAVTA VAS
V soboto, 30. maja, se je Nova Slovenska zaveza s posebno komemoracijo
na Kongresnem trgu v Ljubljani spomnila vseh žrtev genocida ob koncu druge
svetovne vojne. Predstavniki 168 župnij smo nosili spominske križe z imenom
župnije in številom žrtev na njenem področju. Vseh žrtev z nedokončanega se3

znama je 14.196. Na povabilo gospoda župnika Jerneja
Marenka sem v spomin in
opomin dogodkom, ki so se
odvijali maja in junija 1945,
za našo župnijo Vavta vas
križ nosil jaz.
Zadnje dni meseca maja
tistega leta je z balkona tedanjega Deželnega dvorca na
Kongresnem trgu v Ljubljani
maršal Tito razglasil maščevanje vsem, ki niso bili na pravi strani revolucije. Mrtvaški ples slovenskega naroda se je sicer začel že precej prej, še preden so bile ustanovljene prve vaške straže. Tedanji komunisti so že pred formiranjem OF pobili okoli tisoč pripadnikov
slovenske elite. Ko so revolucionarji opravili svojo bratomorno morijo po vojni,
je tedanji šef MNZ Zoran Polič izdal odlok štev. 334/45 o fizičnem izbrisu vseh
grobišč in morišč na naših tleh, kjer so bili nasilno pobiti in pokopani vojaki in
civilisti.
Izvensodnim povojnim pobojem, kot manifestaciji absolutne komunistične
oblasti, so se kasneje pridružili še politično montirani sodni procesi, ki so za sabo
puščali trupla tistih, ki so si upali pokazati drugačen svetovni nazor, ali je oblast
v njih prepoznala morebitno prihodnjo politično opozicijo.
Izprijenost mišljenja in delovanja tedanje oblasti in moralna pohabljenost takratnih komunistov se je dokazala 20. januarja 1952 na železniški postaji Bršljin
v Novem mestu. Takrat so organizirano izvedli napad in sežig ljubljanskega škofa
Antona Vovka. Namenjen je bil v Stopiče, kjer bi moral blagosloviti orgle. Dejanju je asistirala množica hujskačev, ki je vpila »UBIJMO HUDIČA!«. Miličniki v
bližini so dejanje samo opazovali. Močno opečenega škofa niso smeli odpeljati v
bolnišnico. Moral se je z vlakom odpeljati nazaj v Ljubljano. Gospod Vovk je bil iz
istega rodu kot pesnik France Prešern, rojen v isti hiši v Ribčevini na Gorenjskem.
Povabilo sem sprejel, vendar se nisem mogel poistovetiti s tedaj pomorjenimi
v fari Vavta vas. Ko pa sem pomislil na uboj svojega strica, tudi v tistih časih po
končani vojni, me je prevzela moč in ponos, da simbolno nosim ta križ. Vsa moja
otroška leta so bila prežeta z veliko žalostjo stare mame, očeta in drugih sorodnikov. Junija 1945 so razglasili, da se morajo vsi, ki so bili v beli gardi, osebno prijaviti
na določen dan na sodišču v Novem mestu. Tako je moj oče odpeljal svojega brata
v Novo mesto na zbirno mesto. Tam je srečal svojega sorodnika, partizana Alojza
Colariča, ki je bil komandant zbirnega mesta. Oče mu je rekel, da mu izroča brata,
in ga prosil, naj sodijo pravično, saj je bil njegov brat Žan v beli gardi le štirinajst
dni. Sodeloval je le v eni akciji in tedaj rešil zajetega partizana. Sorodnik je očetu
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namignil, naj stopi k njegovi ženi Ani, ki je bila pomembna partizanska aktivistka.
Ker oče ni imel kam privezati svojih konjev, ni mogel poiskati sorodnikove žene. To
se je izkazalo za usodno. Očetov brat se ni več vrnil domov.
To je v očetu sprožilo močan čustven odziv, neizbrisen občutek krivde, ker ni
poiskal tovarišice Ane in rešil brata. To moreče in boleče stanje v naši hiši, ki je
bilo bolj ali manj prisotno vsa leta, je čustveno močno zaznamovalo tudi mene.
Izvedeli smo le, da je bil stric Žan do smrti mučen, še isto noč vržen na kamion
in odpeljan v temno noč kočevskih gozdov. Po nekaj letih sta se njegova sestra in
svakinja oglasili na miličniški postaji in poizvedovali, kje je Žan. Komandir jima
je samo odgovoril, da je nad zvezdami in, če prideta še enkrat vprašat, bosta
tam končali tudi oni. Od tedaj je minilo že 70 let in prosim združenje borcev za
vrednote NOB NM ali državo, da mi (nam) povedo, kje je moj stric? V svetem
pismu je Bog vprašal Kajna: »Kje je tvoj brat Abel?«
Resnico o medvojnih in povojnih grozodejstvih moramo jasno, zgodovinsko
strokovno in javno ovrednotiti; razkriti vsa neznana grobišča in pokopati nepokopane. Priznati in obsoditi bo potrebno vsa krivična dejanja in jih obžalovati.
Ozavestiti bo treba celotno resničnost, kajti le spoznanje resnice o preteklosti
in njeno ozaveščanje osvobaja, omogoča notranje poenotenje naroda in sobivanje različno mislečih. Bistvo človekovega življenja je, da vsak lahko spoštuje
samega sebe. Ne moremo se vrniti v preteklost in začeti znova, vendar pa lahko
začnemo zdaj in skupaj popravimo svojo izkrivljeno pot. Etično ravnanje v sebi
nosi zgodovinski spomin, ki ga moramo odgovorno zapustiti svojim zanamcem.
mag. Otmar Colarič

»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
19. JULIJA JE BILA KRŠČENA:
ŽIVA VIDIC, Dalnji vrh 23, Novo mesto; Župnija Novo mesto-Kamence. Živa se je 20. februarja 2015 rodila očetu Toniju Vidicu in mami Maji
Jerman.
1. AVGUSTA JE BIL KRŠČEN:
ALJAŽ BEDEK, Resa 19a, Straža. Aljaž se je 19. marca 2015 rodil očetu
Andreju Bedeku in mami Marjeti Bedek Turk.

Novokrščence naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.
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NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ ŠTEFANIJO ADO DROBNIČ, Rumanja vas 13:
		
rodila se je 19. 12. 1932 v Vavti vasi
		
umrla je 8. 7. 2015
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ ROBERTA LUCIJANA DULARJA, Potok 6:
		
rodil se je 27. 3. 1926 na Potoku
		
umrl je 9. 7. 2015

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

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Potok, 1. in 2. skupina; Martina Picelj; Stanko Kavšček; skupina Prapreče-Mraševo; Kulovec, JV; Taljat d.o.o.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: France Saje; Gačnikova, STR.
DAR ZA KRITJE STROŠKOV ORATORIJA: Lučka Berkopec; Marjetka
Dular; Anica Žagar.
DONATORJI ORATORIJSKEGA SREČELOVA: Pizzerija Eldorado; Pizzerija Nelli; Pizzerija Rondo; Frizerstvo Ivica Bele; Frizerstvo Marjetka; Frizerstvo
Mateja Uhernik; Vulkanizerstvo Kop Longar; Slaščičarna »POD LIPO«; Slaščičarna Bršljin; RaMar, Marjan Ravbar; Knjižnica Straža; Kmetija Vidic; Atelje lepote, Zdravja in Sprostitve Opal; Gostišče »Na vasi«; Sadje in zelenjava Krnc; KZ
Krka, Tehnična trgovina Straža; GG Novo mesto, Cvetličarna Straža; JURMAR,
proizvodnja in storitve; Kmetija Dular; JOPO, Počervina Jože in številni starši in
župljani. Vsem en velik Boglonaj!
OB SMRTI ALBINA KAVŠČKA SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za svete maše: družina Janc; Kavšček-Beg; vsi Jegličevi; nečakinja Renata in
nečak Tomaž Točaj.
OB SMRTI ALBINA KAVŠČKA JE NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVAL
dar za Cerkev: Tone z družino.
OB SMRTI ZORE BENKOVIČ SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI
za sveto mašo Kapševi iz Rumanje vasi.
OB SMRTI ADE DROBNIČ SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za
svete maše: sestra Marija Lukšič, (2 maši); Majda Čulina; družina Podržaj; družina Rozman, Globodol; družina Vidrih, Smolenja vas; Tončka Šali; družina Lukan,
Rumanja vas; družina Dolinar, Ribnik; družina Berkopec, Brusnice; družina Bojanc, Brusnice; družina Mrak, Brusnice; Gačnikova, STR.
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OB SMRTI ADE DROBNIČ JE NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALA za
Cerkev Mara Drobnič.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA
ZAHVALA
Iskreno zahvalo izrekamo faranom Rumanje vasi, ki so nam pripravili prijazno
in sladko dopoldne na dan župnijskega žegnanja. Hvala tudi Stražanom, ki nas
vsako leto pogostijo ob prazniku svetega Tomaža.

OBISK BOLNIH IN STAREJŠIH PO DOMOVIH
V avgustu bo g. župnik obiskal bolne in ostarele na domu v četrtek, 6. avgusta,
popoldne (Rumanja vas), in petek, 7. avgusta, (ostale vasi).

SREČANJE BOLNIH, STAREJŠIH IN OSAMLJENIH
Župnijska Karitas pripravlja srečanje bolnih, starejših in osamljenih naše župnije v nedeljo, 9. avgusta, ob 17. uri. Vabil na dom letos ne bomo pošiljali.
Sveto mašo bo vodil g. župnik, med mašo pa nas bo nagovorila Slovenka leta
2014, ga. Sonja Pungertnik. Pungertnikova je bila izbrana med desetimi izjemnimi nominirankami za naslov Slovenka leta 2014. »Je neverjetno optimistična in topla ženska, prepričana, da je bila slepa poslana na svet z namenom. Je
svetilnik vsem s podobnimi ovirami, kot jih ima sama. Nikoli ni gledala na to, kaj
bodo drugi naredili zanjo, temveč kaj bo družba z njo pridobila, zato ozavešča o
invalidih, njihovih sposobnostih in talentih – tudi v mesečni oddaji Luč v temi na
radiu Ognjišče, ki jo vodi že sedemnajst let. Med drugim je pomagala pri oblikovanju slovenske zakonodaje za invalide, delala kot defektologinja in sodelovala
pri rehabilitaciji kasneje oslepelih oseb, pripravljala delavnice za slepe in slabovidne otroke ter mladostnike, najraje pa ljudem pomaga osebno. Zaposlena je
pri jezuitih v Ignacijevem domu duhovnosti, kjer s patrom Ivanom Platovnjakom
vodi šolo odpuščanja. Energijo ji dajejo družina, vera in ljudje,« so o zmagovalki,
ki je prejela v dar kipec umetnice Ljubice Kočica, zapisali pri reviji Jana. Vsi
lepo povabljeni k sveti maši!
Za pomoč pri pripravi srečanja se obračamo na pridne gospodinje. V nedeljo,
9. avgusta, bomo v sobi Karitas zbirali pecivo. Prav tako bomo hvaležni za sok
in vino.
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ŽEGNANJE NA DRGANJIH SELIH
V soboto, 15. avgusta, na praznik Marijinega vnebovzetja, vabljeni v svetišče
Marije Tolažnice žalostnih na Drganja sela k praznovanju žegnanja. Sv. maša bo
ob 19. uri, po maši bo procesija z lučkami (svečkami), ki jih prinesete s seboj.

VPIS K VEROUKU
V torek, 1. septembra, začenjamo NOVO VEROUČNO LETO. Otroci se bodo
prvi teden vpisali v veroučno šolo, v nedeljo, 6. septembra, pa se vsi veroukarji
s svojimi starši zberemo v Straži »pod šotorom«. Pri katehetski sveti maši, v nedeljo, 13. septembra, bomo prosili božjega blagoslova za naslednje veroučno in
šolsko leto. Pri tej maši bomo blagoslovili šolske torbe in učne pripomočke, ki
naj jih veroučenci prinesejo s seboj v cerkev. Skupaj bomo prosili Svetega Duha
za pomoč pri učenju in vseh ostalih dejavnostih.
Vpis k verouku bo potekal:
• v torek, 1. septembra, od 8. do 12. ure in od 13.00 do 18. ure za otroke od
5. do 8. razreda,
• v petek, 4. septembra, od 14. do 18. ure za otroke od 1. do 4. razreda,
• v soboto, 5. septembra, od 9. do 11. ure za zamudnike.
SKUPAJ Z OTROKOM K VPISU OBVEZNO PRIDEJO TUDI STARŠI.
Starši, ki vpisujete otroka v prvi razred, s seboj prinesite družinsko knjižico.
Če je nimate, je za otroka, ki ni bil krščen v naši župniji, treba prinesti otrokov krstni list. Dvignete ga v župniji otrokovega krsta. Prosimo vas, da s seboj prinesete
tudi izpolnjen list za družinsko kartoteko. Natisnete si jo lahko z župnijske
internetne strani, obrazci pa so na voljo tudi v zakristiji župnijske cerkve.

Zelo vam priporočamo otroško revijo Mavrica, ki prinaša iz meseca v mesec
otrokom in celi družini zanimivo in poučno branje.
Družinska sveta maša bo v mesecu septembru v nedeljo, 13. septembra, ob
9.30.
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KATEHETSKO PISMO
Namenjeno staršem in veroučencem, bo na voljo na internetni strani župnije
po 20. avgustu.

MAŠA V OKVIRU STRAŠKE JESENI
Tudi letos bo v septembru, v nedeljo, 6. septembra, ob 9.30 maša pod šotorom pri gasilskem domu v Straži. Somaševanje bo vodil prelat Jože Lap, prošt
ljubljanskega kapitlja. Ta vikend v župniji ne bo drugih svetih maš.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA GOSPODARSKEGA SVETA
Seja ŽGK bo v torek, 11. avgusta, po sveti maši.

ODDIH NA KRKU ZA ANIMATORJE ORATORIJA
V nedeljo, 16. avgusta, se animatorji oratorija za tri dni odpravimo na Krk.

»MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI«
Na Krištofovo nedeljo, 26. julija, Cerkev na Slovenskem zaznamuje misijonska
akcija Miva. V naši župniji se je v prostovoljni nabirki za misijonska vozila zbralo
300 evrov. Vsem darovalcem Bog povrni!

LETNI URNIK SVETIH MAŠ
Zadnjo avgustovsko nedeljo se bo red nedeljskih svetih maš vrnil na obdobje
med letom. Po novem bo nedeljska jutranja sveta maša ob 7.30, druga maša v
župnijski cerkvi pa ob 9.30.
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HVALA TI, GOSPOD
Zahvaljujemo se ti, Gospod,
ker si tudi nam
pripravil vnebovzetje.
S svojim vstajenjem
si zagotovil naše vstajenje
in nas iztrgal večni trohnobi.
V svoji materi si se sklonil k zemlji,
da nas po Njej dvigneš v nebo,
v nedosežno modrino
med najčistejše angele.
Zahvaljen za Vnebovzeto
in za čudovito breztežnost,
ki nas čaka
s sijem onstranske zarje.
Berta Golob, Zahvala za Božji kruh

SVETE MAŠE
PON. – 3. 8.
TOR. – 4. 8.
SRE. – 5. 8.
ČET. – 6. 8.
PET. – 7. 8.
SOB. – 8. 8.
NED. – 9. 8.
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Lidija, svetopis. ž.
Janez Vianej, duh
Marija Snežna
Jez. spremenitev
Kajetan, duh
Dominik, red ust

20.00 + Franc in Marija Hočevar
20.00 + Karel in Urška Kolenc, obl.
20.00 + Antonija Žagar, obl.
20.00 + Ada Drobnič, 30. dan
20.00 + Robert Dular, 30. dan
18.00 S za žive in umrle župljane
19.00 DS Roman Doljak, obl.
19. MED LETOM 8.30 za Božje varstvo in pomoč
Terezija Benedikta 17.00 + župnik Gregor Dolšak

PON. – 10. 8.
TOR. – 11. 8.
SRE. – 12. 8.
ČET. – 13. 8.
PET. – 14. 8.
SOB. – 15. 8.

Lovrenc, muč
Klara, dev
Ivana, red
Hipolit, muč
Maksimiljan Kolbe
MARIJINO
VNEBOVZETJE

NED. – 16. 8. 20. MED LETOM
Rok, spok
PON. – 17. 8. Hijacint, Evzebij
TOR. – 18. 8. Helena, ces
SRE. – 19. 8. Timotej, muč
ČET. – 20. 8. Bernard, op
PET. – 21. 8. Zdenko, šk
SOB. – 22. 8. Marija Kraljica
NED. – 23. 8. 21. MED LETOM
Roza, dev
PON. – 24. 8. Jernej, ap
TOR. – 25. 8. Ludvik, kr
SRE. – 26. 8. Tarzicij, muč
ČET. – 27. 8. Monika, mati
PET. – 28. 8. Avguštin, šk
SOB. – 29. 8. Janez Krstnik, muč
NED. – 30. 8. 22. MED LETOM
Feliks, muč
PON. – 31. 8. Pavlin, šk
TOR. – 1. 9. Egidij, op
SRE. – 2. 9.
Marjeta, dev
ČET. – 3. 9.
Gregor Veliki, pp
PET. – 4. 9.
Rozalija, dev
SOB. – 5. 9. Mati Terezija, red
NED. – 6. 9. 23. MED LETOM
STRAŽA
Zaharija, pr

19.00 + Anica Bukovec in Silva Šenica
19.00 + Marija Gnidovec
19.00 + Anton Šporar, obl.
19.00 + Albin Foršček, rd.
19.00 + družin Berdavs in Jakše
8.30 + Alojzij, Bojan in starši Pirc
8.30 za žive in umrle župljane
19.00 DS + Anica Gorše
8.30 + Janez Trlep in Majda Rajer, obl.
8.30 za žive in umrle župljane
19.00 + Ana Šenica
19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
19.00 + Gabrijel Berkopec, obl.
19.00 + Jure Turk
18.00 S za duhovniške in redovniške poklice
19.00 DS v spravo za bogokletje
8.30 + Vladimira Šobar
8.30 za žive in umrle župljane
19.00 + Kristina Vidmar, obl.
19.00 + Franc in ostali Gašperšič, obl.
7.30 po namenu
19.00 + Helena Spreizer, obl.
19.00 + Marija Jakše in Jože Glavan, obl.
18.00 S za žive in umrle župljane
19.00 DS + Marija Kren, obl.
7.30 + Milena Zafran
9.30 + Irena Krašovec, obl.
19.00 + Alojzija Mervar
19.00 + Alojz Gričar
7.30 + Gregor Dolšak, god.
19.00 za duhovniške in redovniške poklice
19.00 v spravo za bogokletje
19.00 DS po namenu
9.30 ŠOTOR + Pavle Vidic, st.
9.30 ŠOTOR za žive in umrle župljane
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BRALCI BERIL:

CERKEV ČISTI:

SOBOTA, 8. avgust:
Rumanja vas, 3. skupina
PETEK, 14. avgust:
Rumanja vas, 4. skupina
SOBOTA, 22. avgust:
Rumanja vas, 5. skupina
SOBOTA, 29. avgust:
Straža, 1. skupina
SOBOTA, 5. september:
Straža, 2. skupina

NEDELJA, 9. avgust:
Teja Tavčar
Štefka Vidic
NEDELJA, 16. avgust:
Zdenka Petruna
Marija Šenica
NEDELJA, 23. avgust:
Miha Tavčar
Tea Košmerl
NEDELJA, 30. avgust:
Maša Košmerl
Primož Zore
NEDELJA, 6. september:
Ana Šenica
Mateja Davidovič

