
Jakobovo  
pismo

leto XIV. - BOŽIČ - 24. december 2014

En sam božič je v letu,
en sam večer je sveti,
a njegovo sporočilo
naj vse leto vam bo vodilo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROK – ČUDEŽNO BITJE!
TOPLO, ISKRENO, VEDOŽELJNO, IGRIVO,
POLNO SMEHA IN NALEZLJIVE RADOSTI.

Voščimo vam blagoslovljen božič
in veliko veselja v novem letu 2015!

               župnik Jernej s sodelavci
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VESEL BOŽIČ!
»In Beseda je postala meso in se naseli-

la med nami. Videli smo njeno veličastvo, 
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edino-
rojeni Sin, polna milosti in resnice.« (Jn 
1,14)

Danes je dan, ko praznujemo Kristusov 
prihod, to pomeni prihod Luči, ki želi raz-
svetliti vso našo temo. Čeprav se nekateri 
med nami danes zlahka veselimo, je dru-
gim morda teže. Pa vendar resnica ostaja: 
Beseda se je učlovečila za vse nas. Njegova 
milost, resnica in slava so na voljo vsem. Ni 
pomembno, kakšna tema nas obdaja, Bog 
nam kliče: »Pridite v mojo luč! Tema je ni 
premagala in je ne more premagati.« Vsem 
nam govori: »Prišel sem zate.«

»Gospod, zelo me skrbi za otroke.«
»Prišel sem zate – in zanje.«
»Gospod, zaprt sem v zaporniški celici.«
»Prišel sem zate. Rad bi se ti pridružil in ti stal ob strani.«
»Gospod, ne najdem poti iz greha. Počutim se krivega, osramočenega in 

preveč me je strah, da bi šel k spovedi.«
»Ne boj se. Prišel sem, da bi ti razsvetlil pot.«
»Gospod, življenje se zdi prezahtevno in občutek imam, da nimam časa 

zate.«
»Nič hudega, pridi k meni, kadar moreš. Vedno imam čas zate.«
»Gospod, težko verujem, da me imaš rad.«
»Ne skrbi. Dovolj ljubezni imam za naju oba. Položi glavo na mojo ramo.«
»Gospod, ne maram ljudi, ki bodo nocoj z mano večerjali.«
»Pomagal ti bom ljubiti tiste, ki jih je težko ljubiti.«
»Gospod, danes sem čisto sam. Nikogar nimam, s komer bi praznoval.«
»Jaz sem s teboj. Praznujva skupaj, samo ti in jaz.«
Na ta veliki dan prisluhnimo Jezusu, ki kliče: »Prišel sem zate. Zdaj pridi 

ti k meni. S tabo bom hodil, da boš okusil moj mir in mojo ljubezen …«
»Jezus, hvala ti, da si razveselil moje življenje. Hvala, da mi razsvetljuješ pot, 

kadar je težka zaradi teme, Gospod, veselim se v tebi v tej božični noči!«
Vir: Beseda med nami, pripravil: mb
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RECEPT ZA SREČNO NOVO LETO

Vzemi 12 mesecev, jih skrbno očisti zagrenjenosti, zavisti, dlakocepstva in 
strahu. Vsak mesec razdeli na 30 ali 31 delov tako, da bo vse skupaj zneslo na-
tanko eno leto.

Vsak dan posebej pripravi iz enega dela truda ter dveh delov dobre volje in 
humorja. Dodaj k vsemu temu tri zvrhane jedilne žlice optimizma, eno čajno 
žlico strpnosti, zrnce ironije in ščepec taktnosti. Dobljeno maso potem bogato 
prelij z ljubeznijo. Pripravljeno jed okrasi še s šopki drobnih pozornosti in jo 
vsak dan serviraj z vedrino.

Vir: Božo Rustja, Zgodbe za advent in božič

UMRLI ŠKOF EDWARD PEVEC
V večernih urah na tretjo adventno nedeljo, 14. decembra, je v Clevelandu 

umrl upokojeni clevelandski škof dr. Edward Pevec, eden najmarkantnejših Slo-
vencev v Clevelandu. Prav v dneh, ko so se običajno naši rojaki zbrali v tamkaj-
šnjem semenišču na božičnem sprejemu in srečanju z njim, je odjeknila žalostna 
novica o njegovi smrti.

Dr. Edward Pevec se je 
rodil 16. aprila 1925 v Cle-
velandu Antonu in Franči-
ški Pevec, priseljencema s 
Kranjskega: oče je bil doma 
iz Šentlovrenca, mama pa 
iz Vavte vasi. (Po podatkih, 
ki so navedeni na internetni 
strani clevelandske škofije, 
je dekliški priimek matere 
Darovec. Žal po podatkih 
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župnijske knjige status animarum še nismo uspeli identificirati Vavtovčanke Fran-
čiške Darovec.) Po maturi je vstopil v bogoslovje v Detroitu. V duhovnika je bil 
posvečen 29. aprila 1950. Kot kaplan je služboval najprej dve leti v župniji Mate-
re božje v Elyriji, nato v slovenski župniji sv. Lovrenca v Clevelandu, kjer je živel 
in deloval po prihodu v ZDA tudi ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman. Leta 1953 
je začel poučevati na Visoki bogoslovni šoli sv. Karla Boromejskega v Wickliffu. 
Leta 1956 je magisterij opravil na univerzi John Caroll v Clevelandu, leta 1964 pa 
doktorat na univerzi Western Reserve. Leta 1975 se je vrnil za župnika v domačo 
župnijo sv. Vida. Štiri leta pozneje je postal rektor bogoslovnega semenišča za 
clevelandsko škofijo. Dne 13. aprila leta 1982 ga je papež Janez Pavel II. imenoval 
za clevelandskega pomožnega škofa in vikarja za območje z 52 katoliškimi žu-
pnijami in okoli 200.000 prebivalci. V škofa je bil posvečen 2. julija 1982. Njegovo 
škofovsko geslo je: Prihajam, da izpolnim Tvojo voljo. Zaradi starosti se je 3. 
aprila 2001 upokojil.

V polstoletnem delovanju se je številnim ljudem priljubil s svojo veliko 
ponižnostjo, prijaznostjo in ljubeznijo. Leta 2003 je bil v Clevelandu izbran 
za osebnost leta. Šestdeset let duhovništva je praznoval v nedeljo, 2. maja 
2010, v svoji rojstni župniji pri sv. Vidu v Clevelandu. Škof Pevec je bil zelo 
priljubljen ne le med slovenskimi, ampak tudi drugimi verniki v clevelandski 
škofiji. Pokop pokojnega škofa je bil na 4. adventno nedeljo, 21. decembra.

KO OTROŠKA ROKA ZAPIŠE MOLITEV  
ALI ZAHVALO

Jezus, prosim, pomagaj vsem bolnim in trpečim. (Eva, 4. razred)

Prijazni Bog ozdravi vse bolne in trpeče ljudi; stoj jim ob strani in jim pomagaj, 
ko bodo v stiski. Podpiraj jih. (Ema, 4. razred)

Jezus, pomagaj bolnim in trpečim, da bodo lahko prenašali svoje težave. 
(Žana, 4. razred)

Dragi Jezus, pomagaj vsem ljudem, ki trpijo in so bolni. (Vid, 4. razred)

Dobri Jezus, ozdravi bolne in jim olajšaj trpljenje. (Tim, 4. razred)

Dobri Jezus, pomagaj tistim, ki so bolni in ki trpijo. Pomagaj jim, ko bodo ža-
lostni. Če grešijo, odpusti jim. (Katarina, 4. razred)

Jezus, prosim, ozdravi vse bolne ljudi. (Ajda, 4. razred)
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Jezus, prosim te za svojo mamo in očeta. Blagoslovi ju in jima vrni za vse do-
bro, kar sta storila. Obljubljam Ti, da jima bom pomagal. Hočem biti hvaležen 
otrok. Jezus, daj, da bomo srečna družina. (Sven, 4. razred)

Dobri Bog, hvala, ker si mi dal zelo dobre starše. Hvala! (Larisa, 4. razred)

Tisti ki trpijo, se jim bo povrnilo kot dobro. (Lara, 4. razred)

Jezus, hvala za starše, brate in sestre. Prosim, pomagaj mi, da bom tudi jaz 
prijazna do drugih, tako, kot so drugi do mene. (Karmen, 4. razred)

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
DAROVI ZA OGREVANJE

Zopet smo v letni dobi, ko naši domovi za udobno bivanje kličejo, da jih ogre-
jemo. Enako velja za našo farno cerkev, župnišče, učilnico in druge skupne pro-
store v stari šoli. Župnijska gospodarska komisija tako tudi letos prosi vse farane, 
pa tudi podjetnike, da s prispevki omogočite pokriti stroške za nabavo peletov. 
Darove že zbiramo in jih bomo sprejemali vse do konca kurilne sezone, saj na ta 
način lažje razporedite svoje izdatke čez več mesecev.

Darove za ogrevanje lahko oddate enkratno ali v več obrokih osebno v žu-
pnišču ali v posebni ovojnici z navedbo: ZA OGREVANJE. Lahko pa dar za ogre-
vanje nakažete na TRR SI56 0297 5009 1884 334 Župnija Vavta vas. Kot namen 
pripišite: »Prostovoljni dar za ogrevanje«. Imena darovalcev z zahvalo bomo kot 
vedno, objavili v Jakobovem pismu.

Priporočamo in zahvaljujemo se za odziv v obsegu, ki bo omogočal nemote-
no ogrevanje naših skupnih prostorov.

Župnijska gospodarska komisija

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!
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KOLEDAR DOGODKOV ŽUPNIJE VAVTA VAS  
ZA LETO 2015:

Kratek opis prireditve Kraj izvajanja Datum

1. Ogled živih jaslic – Škocjan Škocjan 25. 12. 2014

2. Koncert Mešanega pevskega zbora 
sv. Jakob KD Straža 27. 12. 2014

3. Predstavitev slovenske Jakobove poti Učilnica župnišča 16. 1. 2015

4. Celodnevno čaščenje Svetega 
Rešnjega Telesa Župnijska cerkev 24. 2. 2015

5. Blagoslov in raznosi velikonočnega 
ognja Župnija Vavta vas 4. 4. 2015

6. Velikonočna procesija skozi Vavto vas Župnijska cerkev 5. 4. 2015

7. Maša na Vzletišču Peter Vzletišču Peter 6. 4. 2015

8. Romanje družin prvoobhajancev na 
Brezje Svetišče na Brezjah 19. 4. 2015

9. Šmarnično srečanje bolnih in 
starejših Župnijska cerkev 10. 5. 2015

10. Shod pri Mariji Tolažnici žalostnih 
na Drganjih selih

Cerkev na Drganjih 
selih 17. 5. 2015

11. Slovesnost prvega svetega obhajila Župnijska cerkev 31. 5. 2015

12. Zahvalna sv. maša ob zaključku 
veroučnega leta Župnijska cerkev 7. 6. 2015

13. Srečanje zakonskih jubilantov Župnijska cerkev 14. 6. 2015

14. Maša za domovino Župnijska cerkev 25. 6. 2015

15. Žegnanje pri sv. Tomažu v Straži Cerkev sv. Tomaža v 
Straži 5. 7. 2015

16. Župnijsko žegnanje Župnijska cerkev 19. 7. 2015

17. Oratorij 2015 Župnija Vavta vas 20. 7. – 
26. 7. 2015

18. Župnijsko peš romanje po slovenski 
Jakobovi poti

Slovenska vas – 
Vavta vas

3 dni v 
poletnih 
mesecih
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19. Prireditev ob zaključku oratorija Župnijska cerkev 26. 7. 2015

20. Srečanje s sv. mašo za starejše in 
bolne Župnijska cerkev 9. 8. 2015

21. Žegnanje s procesijo pri Mariji 
Tolažnici žalostnih na Drganjih selih

Cerkev na Drganjih 
selih 15. 8. 2015

22. Župnijsko romanje v Medžugorje Medžugorje 28. – 30. 8.
2015

23. Maša pod šotorom v sklopu Straške 
jeseni Straža 6. 9. 2015

24. Maša za blagoslov novega 
veroučnega in šolskega leta Župnijska cerkev 16. 9. 2015

25. Birma Župnijska cerkev 26. 9. 2015

26. Župnijsko romanje na Trsat Trsat 10. 10. 2015

27. Zahvalna nedelja Župnijska cerkev 8. 11. 2015

28. Nedelja Karitas Župnijska cerkev 29. 11. 2015

29. Miklavževanje KD Straža 5. 12. 2015



8

OBVESTILA

POLNOČNICI bosta v Vavti vasi dve – ob 18. uri in ob polnoči. Na Drganjih 
selih ob 20. uri. Pred mašama v Vavti vasi bo izvajan uvod v božično bogoslužje 
– božičnica. Vabimo vas, da se v cerkvi zberemo 20 minut pred začetkom 
božične maše.

SVETI DAN, BOŽIČ, obhajamo z vso slovesnostjo in spoštljivostjo. 
Udeležimo se božične maše in poskrbimo za praznično vzdušje doma. Ne 
pozabimo razveseliti osamljenih in bolnih ljudi.

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT ŽUPNIJSKEGA ZBORA
Mešani pevski zbor sv. Jakob Vavta vas in Otroški pevski zbor Osnovne šole 

Vavta vas prisrčno vabita na božično-novoletni koncert, ki bo v soboto, 27. de-
cembra 2014, ob 18. uri v Kulturnem domu v Straži.

VEROUKA za šolarje in mladino do ponedeljka, 5. januarja, ne bo. Veroučenci, 
ki obiskujete verouk ob torkih, na praznik sv. Treh kraljev, 6. januarja, pridete 
namesto k verouku k večerni praznični maši ob 18h.

VEROUKARJE LEPO VABIMO, DA SE UDELEŽIJO SV. MAŠE NA 
PRAZNIK SVETIH TREH KRALJEV, V TOREK, 6. januarja, ob 18. uri.
S seboj naj prinesejo darove, ki so jih zbrali v adventni akciji, namenjeni 
otrokom v misijonih. Darove bomo nakazali Misijonski pisarni v Ljubljani, 
ki jih bo posredovala slovenskim misijonarjem v deželah tretjega sveta. Z vso 
zanesljivostjo lahko zagotovimo, da darovi pridejo v prave roke.

OGLED ŽIVIH JASLIC V ŠKOCJANU
Vabimo vas na ogled predstavitve »živih jaslic« na božič, dne 25. decembra 

2014, v Škocjanu na Dolenjskem. Fantje iz skupnosti Cenacolo bodo v naravi 
predstavili jaslice; obiskovalci pa bomo imeli možnost podoživeti, kako sta pred 
tisočletji Marija in Jožef iskala prenočišče ter kaj se je dogajalo ob rojstvu Jezusa. 
Ogled predstave je brezplačen; plačali bomo samo prevoz z avtobusom.

Če bo dovolj prijav in bo vremenska napoved ugodna, nas bo avtobus s par-
kirišča v Vavti vasi (izpred cerkve) odpeljal ob 15.45. Lepo povabljeni vsi, ki si 
želite »žive jaslice« ogledati. Predstava traja 25 minut. Prijave na tel. št. 031 720 
609 (ga. Anica).
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MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU se k molitvi zbira vsak 
prvi in tretji ponedeljek v mesecu.

BIBLIČNA SKUPINA se srečuje zadnji petek v mesecu, po sveti maši.

VERSKI TISK
Konec leta vas vabimo, da obnovite naročnino za verski tisk. Verski tisk pred-

stavlja pomembno vlogo v življenju kristjana. Zavedamo se, da je ravno v me-
secih proti koncu leta veliko izdatkov. Vendar, naj vam ne bo žal nameniti nekaj 
denarja tudi za časopise in revije, ki hranijo tudi našega duha.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja Župnijske gospodarske komisije bo v torek, 13. januarja, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek, 15. januarja, po večerni sveti 

maši.

PREDSTAVITEV SLOVENSKE JAKOBOVE POTI IN POVABILO NA 
ROMANJE

V petek, 16. januarja, po maši lepo vabljeni k predstavitvi slovenske Jakobove 
poti v učilnico župnišča. Po predstavitvi bomo izbrali datum prvega dela župnij-
skega romanja po slovenski Jakobovi poti. 

»OFER« ZA JAKOBOVO PISMO
Vsako leto imamo »ofer« za Jakobovo pismo. Letošnje leto bo tretjo nedeljo 

v januarju, 18. januarja. Hvala za vaš dar!

V ČASU BOŽIČNO-NOVOLETNIH POČITNIC se bo g. župnik udeležil 
ignacijanskih duhovnih vaj. Odsoten bo od 26. do 31. decembra. Dosegljiv ne 
bo niti na mobilni telefon. V tem času v župnišču ne bo uradnih ur.

OBISK BOLNIH IN OSTARELIH NA DOMU bo opravljen na prvi petek 
v februarju.
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SVETE MAŠE

Pridi, Gospod, in prebivaj pri meni
Pridi, Gospod, da bo božič 
v hiši mojega življenja.
Toliko jih je prebivalo v njej, 
zate pa ni bilo prostora.
Odpiral sem vrata gostom, 
ki so jo umazali in opustošili.
In včasih sem izgubil veselje do tega, 
da bi še živel v hiši svojega lastnega življenja.
Vseli se v te zapuščene prostore, 
napolni mojo hišo z lučjo in svojo prisotnostjo 
in pojdi v vse, 
tudi v skrite kotičke greha.
Pridi s čudežem svojega miru 
in za vedno ostani pri meni.
Amen.

SRE. – 24. 12. SVETI VEČER
Adam in Eva

18.00 + Eva Lovše
20.00 DS + Anica Gorše
24.00 + Ana in Stane Šiška, obl.
24.00    za žive in umrle župljane

ČET. – 25. 12. BOŽIČ   9.00 + Albin Sajevec
PET. – 26. 12. Dan samostojnosti

Štefan, muč
  9.00 + Janez in Dušan Podržaj in
             Ivanka in Tone Zupančič, obl.

SOB. – 27. 12. Janez, ap-ev 17.00 S + sorodniki, prijatelji in znanci
18.00 DS + Bogdan Avsenik, ml. in st.

NED. – 28. 12. SV. DRUŽINA
Nedolžni otroci

  7.00 + starši Lah in Grace Weaver
10.00 + starši Kržan, obl.

PON. – 29. 12. Tomaž Becket, šk 18.00 + Marjeta in vsi Jerele
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TOR. – 30. 12. Evgen, šk 18.00 + Martin in Ana Božič
SRE. – 31. 12. Silvester, pp 18.00 + Jože Kos, obl.

SPOMIN: za umrle v iztekajočem se letu
ČET. – 1. 1. MARIJA MATI C.   9.00    za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 2. 1. Gregor, šk 18.00    v spravo za bogokletje
SOB. – 3. 1. Jezusovo ime 17.00 S za žive in umrle župljane

18.00 DS po namenu
NED. – 4. 1. 2. BOŽIČNA

Angela, red
  7.00 + starši in Janez Podržaj, obl.
10.00 + Ana in ostali Vovk, obl.
10.00 + Jože Kestnar, obl.

PON. – 5. 1. Milena, dev 18.00 + Franc Kren, obl.
TOR. – 6. 1. TRIJE KRALJI 18.00 + Anica Blažič, obl.
SRE. – 7. 1. Rajmund, duh   7.00    po namenu

18.00 + Ivan in Jožefa Počervina, obl.
ČET. – 8. 1. Severin, op 18.00 + Drago, Majda in sin Drago Kren
PET. – 9. 1. Julijan, muč 18.00 + Rudi Zupančič, POT, obl.
SOB. – 10. 1. Gregor, šk 17.00 S + Kristina Vidmar

18.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 11. 1. JEZUSOV KRST

Pavlin Oglejski, šk
  7.00    Mariji v zahvalo za srečen potek 
operacije
10.00 + Roman in Jože Kavšček, obl.

PON. – 12. 1. Tatjana, muč 18.00 + Veronika Nose in starši Pucelj, god.
TOR. – 13. 1. Radovan, šk 18.00 + Franc Ivanetič, obl.
SRE. – 14. 1. Oton, prior   7.00 + Ana Bojanc
ČET. – 15. 1. Pavel, puš 18.00 + Cvetko Golob, st. in ml.
PET. – 16. 1. Marcel, pp 18.00 + Ivan Šporar, obl.
SOB. – 17. 1. Anton, puš 17.00 S za žive in umrle župljane

18.00 DS + Mirko in družina Zupančič, obl.
NED. – 18. 1. 2. MED LETOM

Marjeta, dev
  7.00 + Jože, Andrej in Slavko Drobnič
10.00 + Jože Berdavs, obl.

PON. – 19. 1. Makarij, op 18.00 + Jože Kren, obl.
TOR. – 20. 1. Boštjan, muč 18.00 + Cveto in Anica Rebolj
SRE. – 21. 1. Neža, muč   7.00 + Ana Bojanc
ČET. – 22. 1. Vincenc, dia 18.00 + Milena Krašovec, obl.
PET. – 23. 1. Henrik, mistik 18.00 + Franc in starši Golob, god.
SOB. – 24. 1. Frančišek, šk 17.00 S + Jože Košale

18.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 25. 1. 3. MED LETOM

Pavlovo spre.
  7.00 + Franc Kren, god.
10.00 + Ivan in starši Šporar



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 27. december:
Vavta vas, 4. skupina

SOBOTA, 3. januar:
Potok, 1. skupina

SOBOTA, 10. januar:
Potok, 2. skupina

SOBOTA, 17. januar:
Potok, 3. skupina

SOBOTA, 24. januar:
Skupina Prapreče in 
Mraševo

BRALCI BERIL:
SVETI VEČER ob 18h:
Primož Zore
Brina Kren

SVETI VEČER ob 24h:
Mojca Makovac
Martina Kopina

BOŽIČ OB 9h:
Livia Plut
Anica Kren

NEDELJA, 28. december:
Marinka Kregar
Anamarija Taljat

NEDELJA, 4. januar:
Lučka Berkopec
Julijan Taljat

NEDELJA, 11. januar:
Urška Žagar
Zala Kren

NEDELJA, 18. januar:
Anica Žagar
Tjaša Tavčar

NEDELJA, 25. januar:
Janez Dular
Teja Tavčar


