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In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli,
ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. (Lk 2,7)

Videl je bisere morskih školjk, 
skrite diamante, zlato in kamen 
oniks, a šel je mimo njih. Videl je 
velika mesta, marmornate palače, a 
šel je mimo njih. Lahko bi se rodil 
v razkošni zibelki rimskih cesarjev, 
v zibelki, okrašeni z dragimi kamni: 
jaspis, safir, kalcedon, smaragd ... 
Lahko bi se rodil v Atenah, v Filipih 
ali Rimu.

Odpovedal se je vsem človeškim 
zakladom, le enemu se ni hotel 
odreči. Ob sebi je hotel imeti 
Jožefa in Marijo, MAMO IN 
OČETA - SKRBNIKA. DRUŽINO.

Božji Sin, prihajaj za vsakega člana naših družin. Vsem družinam naj božična 
resnica prinese mir, spravo in tisto veselje, ki ga svet ne more dati. To želimo 
predvsem bolnim, ostarelim, osamljenim in tistim, katerih zemeljska družina je 
že v onstranstvu.

Blagoslovljen božič in vsak dan v novem letu 2016!
Župnik Jernej s sodelavci
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ZAKAJ SE UDELEŽITI NEDELJSKEGA 
REFERENDUMA IN GLASOVATI PROTI?

Nasprotniki novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih opo-
zarjajo pred posledicami omenjene novele. Med drugim govorijo o teoriji 
spola, ki je že močno na pohodu v državah, kjer so podobno zakonodajo 
sprejeli. Čeprav se zagovorniki zakona sprenevedajo, da teorija spola skoraj 
ne obstaja, pa dejstva govorijo drugače.

Gre za teorijo, ki govori, da je 
spol le družbeno pogojen in da ni 
biološko določen. Tako potem tudi 
učijo otroke v vrtcih in šolah. To se 
že dogaja na Norveškem, v Franciji, 
v Latviji, na Danskem in v nekate-
rih drugih državah. Otroke oblačijo 
v oba spola, jim ponujajo raznovr-
stne igrače in jih prepričujejo, da si 
lahko spol izberejo, kot si želijo.

Če vas šokira, da učitelji tehnike in telovadbe lahko pridejo v šolo v krilu, naliče-
ni in v visokih petah, in da učiteljica matematike pride v šolo v moških hlačah, 
z umetno brado, potem to pomeni, da ste zaostali. LGBT aktivisti so prepričani, 
da je dojenček spolno nedefiniran – ‚neuter‘. Zato se lahko pozneje odloči, kdo 
bi rad bil – on, ona ali ono. Tako otroci postajajo nekakšna nevtralna vrsta, bitja, 
ki ne vedo, kdo so - moški ali ženska. 

Max je star 2 leti. Njegova angleška starša ga oblačita v deške hlače in de-
kliško krilce. Dejstvo, da se je Max rodil kot normalen deček, je za njegova starša 
nepomembno. Dokler se za spol ne bo odločil sam, ga starša usmerjata v igro 
tako z avtomobilčki kot s punčkami. Mamica mu nalakira nohtke in spne lase 
s sponkami za punčke. In očka mu pokaže, kako sestaviti robota. Pravita, da to 
počneta zaradi Maxa. Lisa, Maxova 23-letna mamica, meni, da spolno nevtralna 
vzgoja otroku daje potrebno svobodo, da se bo lahko odločal med stereotipski-
mi pojmovanji moško – ženskih oblačil in igrač. On se bo oblačil in igral tako, 
kot bo sam hotel. Od malega torej so Max, ki je vzgajan kot bogsigavedi kdo, 
njegovi starši in na sto tisoče Evropejcev žrtve teorije spola, ki spreminja ljudi v 
spolno nevtralna bitja.

Vrtec EGALIA deluje od leta 2010 v Stockholmu. Otroci so v tem vrtcu obrav-
navani, kot da nimajo spola. Namesto HAN in HON, kar pomeni ON ali ONA, so 
otroci HEN – ONO. To nevtralno besedo so pedagogi dodali svoji zakladnici be-
sed iz besednjaka spolnih manjšin. Zaradi tega verjetno vodja vrtca meni, da je 
to najbolj demokratično: »Ne bomo spremenili deklic v fantke in fantkov v de-
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klice. Ne počnemo tega. Vsem ljudem bi 
radi dali enake pravice, enake možnosti 
in enako odgovornost. In to je stvar de-
mokracije!«

Takole ta demokracija deluje: otroci 
se igrajo s spolno nedefiniranimi lutka-
mi in berejo o dečku, ki ima rad roza bar-
vo in oblekico z belimi pikicami. Fantki 
se igrajo v kuhinjici z deklicami in dekli-
ce gradijo mesta z lego kockami. Tako je 

tudi v Franciji, kjer so predstavniki oddelka za vzgojo obiskali enega od vrtcev. 
Prisostvovali so uri, kjer so vzgojitelji otrokom pomagali »premagovati predsod-
ke«. Podobe deklic in dečkov so na tabli. Naloga otrok je, da jih oblečejo na 
način, ki ne bo nakazoval ne ženske, ne moškega.

Nemški 14. letniki so prejeli nenavaden vprašalnik »Ali pripadaš pravemu 
spolu?« Poglejmo nekaj vprašanj: Kdaj in zakaj si se odločil, da boš heteroseksua-
len? Je to le faza, ki jo boš prerasel? Se ti zdi možno, da je heteroseksualnost zgolj 
posledica nevrotičnega strahu ljudi enakega spola, kot je tvoj? Morate priznati, 
da je na taka vprašanja težko odgovoriti odraslemu, kaj šele sedmošolcu.

Poskušajo narediti nevtralne otroke, ki so žrtve 
doktrine iz leta 1995. Takrat se je začela preobra-
zba človeka v skrivnostni »ONO«. Med konferen-
co ZN v Pekingu so pojem »spol« (sex) spremenili 
v »gender«, da bi se tako približali tudi netradicio-
nalnim spolnim usmeritvam. Takrat se to ni zdelo 
nič posebnega. Danes mnogi sociologi in psiho-
logi menijo, da to lahko vodi v propad človeštva.

Kako je prišlo do tega, da je konservativna Evro-
pa, ki je spoštovala tradicionalno družino in tradicionalne vrednote, začela spre-
jemati diktat obrobnih skupin in uzakonila škodovanje otrokom v vrtcih? Dej-
stvo je, da imajo danes mnogi, ki sledijo temu modnemu pojmovanju vrednot, v 
rokah moč odločanja. Auduun Lysbakken, norveški politik in milijonar, ne skriva 
svoje usmerjenosti. Nedolgo nazaj je vodil ministrstvo za razvoj otrok in družine. 
Zdaj vodi eno od levo usmerjenih norveških strank. Ko je odšel z ministrstva, je 
doniral 30 milijonov kron za promocijo netradicionalne spolne vzgoje v norve-
ških vrtcih in šolah.

Hočete, da so vaši otroci »nevtralni«? Hočete, da berejo pravljice o lju-
bezni med dvema princesama in dveh srečno poročenih bradatih princih? 
Prav. Nadaljujete in podpirate istospolne poroke. V tem primeru bodo v 
nekaj desetletjih vse vrednote družine verjetno uničene.

Vir: internet
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PAPEŽ FRANČIŠEK:  
»PRAZNOVANJE BOŽIČA JE FARSA!«

Papež Frančišek je že večkrat presenetil s 
svojimi izjavami, tokrat so te usmerjene v ble-
ščeča praznovanja božiča.

Na nedeljo Kristusa Kralja je pri nedeljski 
sveti maši v baziliki svete Marije v Rimu priso-
tne nagovoril: »Približuje se božič. Spet bo 
ogromno lučk, zabav, okrašenih drevesc, 
jaslic. Vse bo okrašeno, medtem ko po 
svetu divjajo vojne. Vse to je farsa! Svet ni 

razumel poti miru. Ves svet je v vojni. Vojno lahko opravičujejo iz številnih 
razlogov, vendar ko je ves svet v vojni, kot se dogaja danes, ni opravičila,« 
je rekel papež.

Namesto k praznovanjem je pozval k sočutju z žrtvami terorističnih napadov. 
»Kaj bo ostalo po tej vojni, sredi katere smo? Ruševine, tisoče otrok brez 
izobrazbe, ogromno nedolžnih žrtev in polni žepi denarja tistih, ki trgujejo 
z orožjem.«

TEBI, SVETA DRUŽINA …
Tiho, mirno in predano sto-

pam k jaslicam, kjer se najprej 
zazrem v Jezusa, Marijo in Jo-
žefa. Tiha govorica ljubezni me 
prevzame, zato se ustavim, po-
kleknem in tiho molim. Beseda 
molitve se ustavi, nastopi bese-
da poslušanja. 

Gospod mi govori: »Poglej 
me! Poglej mojo ljubezen, ki se 
je sklonila k tebi! Ali jo sprej-
meš? Ali jo hočeš živeti?«

»Hočem,« si tiho drznem reči, toda v istem hipu pristavim »Gospod, pomagaj 
mi!«

Ko si dušo napolnim s predanostjo, se ustavim pri Mariji in Jožefu. Sveta dru-
žina mi spregovori: »Ali prosiš blagoslova, da bi bila v tvoji družini navzoča čista, 
iskrena in zaupna ljubezen?«

»Da, Gospod, s Teboj želim iti na pot še bolj pogumno in predano. S teboj, 
sveta družina, hočem vse storiti, da bi bile naše družine srečne in da bi te pos-
nemale v ljubezni!«
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Praznik svete družine je priložnost, da izročimo vse naše družine v var-
stvo sveti družini. Zato izročamo tebi, sveta družina: 

• vse naše družine, da bi živele srečno,
• noseče matere, ki pričakujejo otroka, da bi čutile sprejetost, toplino in var-

nost moža ali fanta,
• družine, ki se srečujejo z boleznimi in preizkušnjami, da bi z Božjo pomočjo 

ozdravele,
• vse družine, ki krvavijo v nerazumevanju, razbitosti in v materialnem po-

manjkanju, da bi našle Božjo bližino in mir.
Sveta družina. Prosi za nas!

SPOROČILO JASLIC
Rojstvo je vedno središče jaslic, zato 

ga jasličarji postavljajo v naravno ali na-
videzno središče pokrajine. Osrednji liki 
so mali Jezus, Božja mati Marija in sv. Jo-
žef; te tri figure so običajno najskrbnej-
še izdelane in so pogosto tudi ogledalo 
časa, v katerem so nastale.

Med motivi stalnih prizorov so angel 
miru, ki nad betlehemsko votlino ozna-
nja besede »Slava Bogu na višavah in 
na zemlji mir ljudem« (prim. Lk 2,14), 
pastirji, kot predstavniki poljedelske 
kulture, ter modri z Vzhoda, ki simbolizirajo poklon vladarjev in znanstvenikov 
novorojenemu Kralju.

Sveto pismo o prisotnosti živali v hlevu ob Jezusovem rojstvu sicer ne govori, 
toda ravno poročilo o pastirjih in jaslih je dalo ljudski domišljiji pobudo, da je 
začela upodabljati tiste živali, ki so bile blizu kmečkemu človeku: vol, krava, ovce, 
osel …

Jaslice so znamenje odrešenja, ker so simbol resničnosti Kristusovega rojstva v 
mrazu in trdoti, uboštvu in odrinjenosti. Nagovarjajo nas z znamenji in simboli, 
za katerimi živi celotno Božje sporočilo človeku in vabilo k miru v ljudeh in med 
njimi.
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
PRAZNE DLANI

Tako prazne dlani imam, moje dete,
da te ne morem sprejeti vanje,
ker niso lovile solz, ko je kdo jokal,
niso nudile objema, ko je bil kdo osamljen,
in se ne premikale v bližino,
ko se je kdo smejal.
Tako prazne dlani imam, moje dete,
zato nabiram slamo v svoje dlani,
da z njo polnim praznino, ki boli,
in jo plačujem z ljubeznijo, ki deli.
Tako prazne dlani imam, moje Dete,
zato nabiram mah za pašnike lačnim ovcam,
za vzglavnik trudnega popotnika,
za odejo nikogaršnjega berača
in za preprogo najvišjega gosta.
Tako prazne dlani imam, moje Dete,
zato zajemam vodo za potok žejnega osliča,
za namakanje razpokane volje zasvojenega,
za rodnost vina in kruha
in za dušo, ki se ji kri suši.
Tako prazne dlani imam, moje Dete,
zato lovim zvezde za pastirje v temi,
da bi našli vse izgubljene ovce,
da bi jih pripeljali na sočne pašnike
in bi bili pripravljeni za sijem narediti korak srca.
Tako prazne dlani imam, moje Dete,
zato sprejemam angele za pot miru.
Kako naj te sicer sprejme roka,
ki v strahu drhti?
Kako naj te vidi oko, ki s pogledom beži?
Kako naj te vzljubi srce, ki le sebe želi?
Tako prazne dlani imam, moje Dete,
pa te vseeno vzamem vanje,
saj ne prihajaš zaradi mojih darov,
ampak Ti postaneš dar zame.
In jaz,
ki sem tako bogat zaradi uboštva svojih dlani,
lahko postanem dar za bogastvo drugih dlani.
Vir: p. Pavle Jakop, Naša družina; pripravil: mb
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LUČ MIRU IZ BETLEHEMA (LBM)
Luč miru je dobrodelna akcija. Prav letos bo pla-

men miru v Sloveniji že petindvajsetič!

Luč miru oznanja veselo sporočilo miru, poveza-
nosti med narodi, sprejemanje različnosti. V današ-
njem svetu je to sporočilo pomembno ne le sprejeti, 
marveč tudi živeti.

Najvišji predstavniki države plamen prejemajo 
prav od začetka. V preteklem letu je plamen praske-
tov v skoraj 100.000 domovih. Letos nam bodo LMB 
skavti izročili 4. adventno nedeljo, 20. decembra, po obeh mašah v Vavti 
vasi. Akcijo že od samega začetka zaznamuje dobrodelni namen z zbiranjem 
prostovoljnih darov.

Geslo letošnjega sporočila je »SE SAMO ZDI ALI RES GORI?« 
Poslanica: »Imam majhen problem. Tvoj dar še vedno gori, a se bojim, da brez 

prave strasti.« »Pomisli, ni vse odvisno samo od tvoje moči. Pomembno je, da je 
tvoje dejanje dejanje ljubezni. To šteje, to greje.«

Namen LMB je, da mir živimo: »Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne 
more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na 
podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo 
videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,14-16).

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

Odšli so …«
6. DECEMBRA JE BILA KRŠČENA:
 KAROLINA JENKO MOŽE, Seidlova cesta 34, Novo mesto - Stolnica. 

Karolina se je 23. septembra 2015 rodila očetu Anžetu in mami Jerci.

6. DECEMBRA JE BIL KRŠČEN:
 ERIK SUŠNIK, Vavta vas 84a. Erik se je 15. maja 2015 rodil očetu Davi-

du in mami Mateji.

Novokrščence naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.
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SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA

PRISPEVEK ZA KURJAVO
Zima je čas, ko je treba ogrevati župnišče, župnijsko cerkev in pastoralne pro-

store stare šole (prostori Karitas, mladinska soba, pevska soba). Ogrevanje za 
župnijsko skupnost pomeni velik finančni zalogaj. Številni vsako leto namenite 
svoj dar za ogrevanje. Zavedamo se, da mnogi sami težko plačujete položnice, 
kljub vsemu je vaš čut za župnijo hvalevreden. Zato se vam za dar za ogrevanje 
vnaprej iskreno zahvaljujemo. Prispevajte po svoji presoji.

Dar oddajte v ovojnici, na katero napišite ime in priimek darovalca in daro-
vano vsoto. Darove za ogrevanje lahko oddate enkratno ali v več obrokih tudi v 
župnišču ali nakažete na transakcijski račun Župnije Vavta vas: SI56 0297 5009 
1884 334. Kot namen pripišite: »Dar za ogrevanje«. Imena darovalcev bomo ob-
javili v Jakobovem pismu. Kdor ne želi biti objavljen, naj to izrecno izrazi.

Za stroške ogrevanja župnija letno potroši med 5 in 6 tisoč evrov. Žal se šte-
vilni ne čutijo vabljene h kritju stroškov za ogrevanje. Bolj kot višina daru je po-
membna zavest, da pripadam skupnosti, in pripravljenost, da jo po svojih mo-
čeh podpiram. Vsi smo veseli, da je cerkev ogrevana, četudi jo obiščemo le za 
božič, veliko noč ali na pogrebu ob slovesu od svojih dragih. Priporočamo in 
zahvaljujemo se za odziv v obsegu, ki bo omogočal nemoteno ogrevanje naših 
skupnih prostorov.

Do zdaj se je za ogrevanje zbralo 1.400 evrov. Hvala za vaš dar!
Župnijska gospodarska komisija

IMENA DAROVALCEV: Lukšič, VV; Štefka Avguštin; družini Može in Jurišič, 
POT; Urška Grubar; družina Avbar, VV; Vavta vas, 3. in 4. skupina; Gričar-Medic, 
RV; Zalka Stopar.

DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Slavko Kregar; Turk, VV; Marija Urbančič; Joži-
ca Kužnik; Gričar-Medic.

DAR ZA OGREVANJE: Lukšič, VV; Tolar, VV; Pavel Vidic; Štefka Avguštin; 
Franc Petan, POT13; Slavko Kregar; Marica Vurušič, STR; Matjaž Tisovec; Majda 
Tavčar; Turk, VV; Jerman-Zupančič, POT; Nose, Pod Srobotnikom; Janez Kolenc; 
Martina Picelj; Tončka Šali, VV; Antonija Kočman; Marija Šenica, Drča; Jožica 
Kužnik; Gričar-Medic, RV.

DAR ZA KARITAS: Slavko Kregar.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!
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KOLEDAR DOGODKOV ŽUPNIJE VAVTA VAS
     6. 1. 2016 ob 18.00: trikraljevska sveta maša za otroke celotne veroučne šole
    15. 1. – 17. 1. 2016: duhovne vaje za birmance 7. razreda v Šmarjeti
    7. 2. 2016 ob 10.00: predstavitev birmancev župnijski skupnosti
  10. 2. 2016 ob 18.00: pepelnična sveta maša za otroke veroučne šole
    24. 2. 2016 ob 8.00: dan celodnevnega češčenja in obletna maša za  
  pokojnega župnika Gregorja Dolšaka
  18. 3. 2016 ob 18.30: predavanje za starše; spec. pedagog Marko Juhant
  28. 3. 2016 ob 10.00: sveta maša na Straškem hribu – Vzletišče Peter  
  in blagoslov jadralnih padalcev in padal
 1 0. 4. 2016 ob 13.00: romanje družin prvoobhajancev na Brezje 
    15. 4. – 17. 4. 2016: duhovne vaje v Šmarjeti za birmance 8. razreda
    8. 5. 2016 ob 17.00: šmarnična pobožnost s sveto mašo za starejše,  
  bolne in osamljene
  15. 5. 2016 ob 17.00: shod pri Mariji Tolažnici žalostnih na Drganjih selih 
  26. 5. 2016 ob 19.00: podelitev spričeval 1.–3. razred veroučne šole
  29. 5. 2016 ob 10.00: prvo sveto obhajilo
   5. 6. 2016  ob 10.00: podelitev spričeval 4. – 9. razred veroučne šole
  12. 6. 2016 ob 10.00: župnijski praznik zakonskih jubilejev, mašuje  
  p. Ivan Platovnjak
    25. 6. – 28. 6. 2016: župnijsko peš romanje po Jakobovi poti; 2. etapa,  
  od Vavte vasi do Vrhnike
    3. 7. 2016 ob 17.00: žegnanje pri sv. Tomažu v Straži
    17. 7. – 24. 7. 2016: oratorij v Vavti vasi
    24. 7. 2016 ob 8.30: župnijsko žegnanje
 1 5. 8. 2016 ob 19.00: žegnanje pri Mariji, Tolažnici žalostnih na  
  Drganjih selih; procesija po vasi
 21. 8. 2016 ob 17.00: srečanje starejših in osamljenih v organizaciji  
  Župnijske Karitas
    26. 8. – 28. 8. 2016: župnijsko romanje v Medžugorje
    4. 9. 2016 ob 10.00: Straška jesen, maša pod šotorom v Straži
                 27. 11. 2016: nedelja Karitas; slovesna maša; občni zbor  
  Župnijske Karitas Vavta vas
 4. 12. 2016 v popoldanskih urah: sprejem sv. Miklavža v dvorani v Straži

MARIJA – OKNO UPANJA 
Tretji milostni obisk fatimske Marije v Sloveniji

Bližamo se stoletnici fatimskih dogodkov. Devica Marija se je v Fatimi na Por-
tugalskem trem pastirčkom prikazovala od 13. maja do 13. oktobra 1917. Ma-
rijin klic k pokori in molitvi rožnega venca je vedno znova aktualen. Mnogi ro-
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majo k Mariji v Fatimo in tam molijo. Fatimsko svetišče pa kip Marije Romarice 
pošilja tudi po svetu. Slovenijo je obiskal leta 1997 in 2008. 

V pripravi na stoletnico fatimskih dogodkov so naši škofje zaprosili fatimsko 
svetišče, da bi Slovenijo ponovno obiskal milostni kip Marije Romarice. Med 
nami bo od 13. maja do 13. oktobra 2016. Škofje nas vabijo, da se po vzoru 
naših prednikov na ta obisk pripravimo s prvosobotno pobožnostjo in z zavzeto 
molitvijo rožnega venca.

Devica Marija je sestro Lucijo v samostanu Pontevedra povabila obhajati pet 
prvih sobot na fatimski način. Kaj to pomeni? 

Petkrat zaporedoma na prvo soboto v mesecu v zadoščevanje Marijine-
mu brezmadežnemu Srcu:

• Obhajamo zakrament sprave (spoved). Lahko tudi več dni prej ali pozneje, 
a ob prejemu sv. obhajila moramo biti v posvečujoči milosti.

• Prejmemo zadostilno sv. obhajilo, kar je osrednje dejanje pri obhajanju 
prvih sobot.

• Zmolimo del rožnega venca.
• Petnajst minut delamo družbo Marijinemu Srcu s premišljevanjem ene ali 

več skrivnosti rožnega venca.

Vabljeni smo, da se na prihod Marije Romarice iz Fatime lepo pripravi-
mo. Možnosti je več: 

• Posebej obhajanje petih prvih sobot in sicer od januarja do maja 2016.
• Vsakodnevna molitev rožnega venca.
• Obnovitev in poživitev družinske molitve.
• Obhajanje prvih petkov.
• Priprava na posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu ali obnovitev te 

posvetitve.

Iz upravičenih razlogov lahko naštete pogoje izpolnimo tudi na nedeljo 
po prvi soboti. V naši župniji bomo izbrali to možnost in obhajali nedelje 
po prvi soboti. Če bo le mogoče bo na izbrane nedeljo na voljo spovednik 
od drugod (3. januar; 7. februar; 6. marec; 3. april; 8. maj).

OBVESTILA

ANKETA O TERMINU NEDELJSKIH MAŠ
Prejšnji številki Jakobovega pisma je bil priložen vprašalnik o redu nedeljskih 

svetih maš v Vavti vasi. Na farane smo se obrnili s prošnjo, da odgovorite na 
vprašanje, ali so novi termini za vas ustrezni. Izrecno je bilo povedano, da bodo 
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odločevali le izpolnjeni in pravočasno oddani vprašalniki. Vrnjenih je bilo sto 
pet (105) vprašalnikov.

Po analizi oddanih anket sta vidni dve težnji. Obiskovalci jutranje maše ste 
spremenjeni termin maše sprejeli. Velika večina odgovorov izraža strinjanje, da 
jim termin prve maše ustreza, oziroma so se mu prilagodili.

Drugačen trend je zaznati pri anketirancih, ki obiskujete drugo mašo. Večina 
obiskovalcev te maše je izrazila željo, da se termin maše vrne na deseto uro. 
Delež teh je tako velik, da ga je treba upoštevati. Ob zadnjem štetju nedeljnikov 
se je pokazalo, da se je zelo zmanjšalo število otrok, ki obiskujejo drugo mašo 
in se nenavadno povečalo število otrok, ki obiskujejo sobotno nedeljsko mašo 
v Straži. 

Po novem letu bomo termin druge nedeljske maše vrnili na deseto uro. Hvala 
za razumevanje!

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.

Zaradi praznikov verouka ne bo do 11. januarja. V prvem tednu novega 
leta SE VEROUKARJI NAMESTO VEROUKA v sredo, 6. januarja, ob 18. uri, 
udeležijo svete maše. S seboj naj prinesejo darove, ki so jih zbrali v adventni 
akciji, namenjeni otrokom v misijonih.

Na nedeljo Svete Družine, 27. decembra, bo sveta maša z BLAGOSLOVOM 
OTROK ob 9.30 uri. K tej sveti maši posebej vabimo vse starše z otroki.

Na zadnji dan v letu ste lepo vabljeni, da se Bogu zahvalimo za vse dobrote, ki 
smo jih prejeli v tem letu. ZAHVALNA SVETA MAŠA bo v četrtek, 31. decem-
bra, ob 18. uri. Na NOVO LETO, ko po liturgičnem koledarju praznujemo 
praznik Marije Božje Matere, bo sveta maša ob 9.00 uri.

Na prvi petek v januarju ne bo obiskov bolnikov in ostarelih po domovih. 
Naslednji obiski bodo v februarju.

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU se k molitvi zbira vsak prvi in 
tretji ponedeljek v mesecu.
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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, 5. januarja, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek, 7. januarja, po večerni sveti 

maši.

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

v januarju, 17. januarja. Hvala za vaš dar!

Avgusta si je g. župnik na počitnicah z animatorji oratorija poškodoval kole-
no. Izkazalo se je, da bo potrebna operacija kolena. Opravljena bo januarja ali 
februarja prihodnje leto. O odsotnosti boste obveščeni pravočasno.

FATIMSKA PESEM

PRIŠLA JE MARIJA IZ SINJIH NEBES,
VSA SVETLA STOPILA JE V VEJE DREVES.

»MOLITE, MOLITE,« NAROČA GOSPA, 
»SAJ V ROŽNEM JE VENCU REŠITEV SVETA.«

»RESNIČNE POKORE PRINAŠAJTE SAD 
IN JEZUS BO GREHE ODPUSTIL VAM RAD.«

»PREJEMAJTE JEZUSA REŠNJE TELO, 
DARUJTE GA V SPRAVO ZA ZEMELJSKO ZLO.«

NAJ GANEJO, MATI, TE NAŠE PROŠNJE
PRISLUHNI JIM, SPREJMI JIH V SVOJE SRCE.

BREZMADEŽNO SRCE, LE PROSI ZA NAS, 
NAJ SLUŽIMO BOGU IN TEBI VSAK ČAS.
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PSALM 81
Pesem ob prazniku

Zborovodju, po »Gitít«. Asáfov psalm.
Vriskajte Bogu, naši môči,
vzklikajte Jakobovemu Bogu.
Dvignite pesem, dajte boben,
milo doneče citre skupaj s harfo.
Trobite na rog ob mlaju,
ob polni luni na dan našega praznika.
Zakaj to je zakon za Izraela,
pravo za Jakobovega Boga.
Kot pričevanje ga je postavil v Jožefu,
ko je nastopil zoper egiptovsko deželo.

Jezik, ki ga nisem poznal, sem slišal:
»Odtegnil sem njegovo ramo od bremena,
njegove roke so se odmaknile od košare.
V stiski si klical, pa sem te rešil,
odgovoril sem ti v skrivališču grmenja,
preizkušal sem te pri vodah Meríbe. Sela.
Poslušaj, moje ljudstvo, pričeval bom zoper tebe;
o Izrael, ko bi me poslušal!
Naj ne bo tujega boga pri tebi,
ne padaj na kolena pred drugim bogom.
Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog,
ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele;
široko odpri usta, da jih napolnim.

Toda moje ljudstvo ni poslušalo mojega glasu,
Izrael ni maral zame.
Zato sem jih prepustil zakrknjenosti njih srca:
naj hodijo po svojih načrtih.
O, da bi me moje ljudstvo poslušalo!
Izrael, naj hodijo po mojih potih.
Skoraj bi ponižal njihove sovražnike,
zoper njihove nasprotnike bi obrnil svojo roko.
GOSPODOVI sovražniki bi pred njim klečeplazili,
njihov čas bi bil končan za vedno.
Hranil bi ga s srčiko pšenice,
nasičeval bi ga z medom iz skale.«
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SVETE MAŠE

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

18.00 + Eva Lovše
20.00 DS + Jože Šenica, obl.
24.00    za žive in umrle župljane

PET. – 25. 12. BOŽIČ   9.00 + starši Petruna, obl.

SOB. – 26. 12. Štefan, muč-dia
  9.00    v dober namen
17.00 S + starši Bedenčič in Lado Okorn, obl.
18.00 DS za žive in umrle farane

NED. – 27. 12. Janez, ap-ev   7.30 + Nose, Malenski
  9.30 + Jure Turk

PON. – 28. 12. Nedolžni otroci 18.00 + Kristina Vidmar
TOR. – 29. 12. Tomaž Becket, šk 18.00 + Franc Avsec
SRE. – 30. 12. Evgen, šk 18.00 + Gregor Dolšak
ČET. – 31. 12. Silvester, pp 18.00    za umrle v iztekajočem se letu
PET. – 1. 1. MARIJA MATI   9.00    v spravo za bogokletje

SOB. – 2. 1. Gregor, šk 17.00 S za zdravje (KR)
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 3. 1. 2. BOŽIČNA
Jezusovo ime

  7.30 + starši in ostali Drobnič
10.00 + Jože Kestnar, obl.

PON. – 4. 1. Angela, red 18.00 + Sajevec in Murn
TOR. – 5. 1. Milena, dev 18.00 + Franc Kren, obl.
SRE. – 6. 1. TRIJE KRALJI 18.00 + Ana Blažič, obl.
ČET. – 7. 1. Rajmund, duh 18.00    za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 8. 1. Severin, op 18.00 + Franc Ivanetič, obl.

SOB. – 9. 1. Julijan, muč 17.00 S Ana in Franc Tisovec
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 10. 1. JEZUSOV KRST
Gregor, šk

  7.30 + Jožefa in Ivan Počrvina, obl.
10.00 + Ana in ostali Vovk, obl.

PON. – 11. 1. Pavlin Oglejski 18.00 + Jure Turk
TOR. – 12. 1. Tatjana, muč 18.00 + Albin Foršček, obl.
SRE. – 13. 1. Radovan, šk   7.30    v dober namen
ČET. – 14. 1. Oton, prior 18.00 + Veronika Nose, god in starši Pucelj
PET. – 15. 1. Pavel, puš 18.00 + starši Štrumbelj in starši Puhar

SOB. – 16. 1. Marcel, pp 17.00 S + Tomaž Kregar in pok Trunkelj
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 17. 1. 2. MED LETOM
Anton, puš

  7.30 + Ada Drobnič
10.00 + Roman in Jože Kavšček, obl.

PON. – 18. 1. Marjeta, dev 18.00 + Jožica Vidmar
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TOR. – 19. 1. Makarij, op 18.00 + Janez, Dušan in starši Podržaj, obl.
SRE. – 20. 1. Boštjan, muč 18.00    v dober namen
ČET. – 21. 1. Neža, muč 18.00 + Franc Kren in starši Knafelj, god
PET. – 22. 1. Vincenc, dia 18.00 + Milena Krašovec, obl.

SOB. – 23. 1. Henrik, mistik 17.00 S za žive in umrle župljane
18.00 DS v dober namen

NED. – 24. 1. 3. MED LETOM
Frančišek, šk

  7.30 + s. Lilioza Zafran in starši Zafran, obl.
10.00 + Gregor Dolšak

PON. – 25. 1. Pavlovo spre. 18.00 + Frančiška Darovic, obl.
TOR. – 26. 1. Timotej, šk 18.00 + Ana Antončič in Nežka Mrvar
SRE. – 27. 1. Angela, red   7.30    v dober namen
ČET. – 28. 1. Tomaž Akvinski 18.00 + Jože Kren, obl.
POT. – 29. 1. Valerij, šk 18.00 +Franc in starši Golob, god.

SOB. – 30. 1. Martina, muč 17.00 S v dober namen
18.00 DS za žive in umrle farane

NED. – 31. 1. 4. MED LETOM
Janez Bosko

  7.30 + Jože Zupančič, obl.
10.00 + Stanko in Ana Šiška, obl.

POBARVANKA za male in velike otroke



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 23. december:
Potok, 3. skupina
SOBOTA, 2. januar:
Skupina Prapreče in Mraševo
SOBOTA, 9. januar:
Rumanja vas, 1. skupina
SOBOTA, 16. januar:
Rumanja vas, 2. skupina
SOBOTA, 23. januar:
Rumanja vas, 3. skupina
SOBOTA, 30. januar:
Rumanja vas, 4. skupina

BRALCI BERIL:
SVETI VEČER:
18.00:
Maša Košmerl
Primož Zore
24.00:
Marija Muška
Brina Kren
BOŽIČ:
9.30:
Livia Plut
Larisa Podržaj
NEDELJA, 27. december:
Eliza Štupar
Zala Tavčar

NEDELJA, 3. januar:
Tajda Štupar
Jasmina Kramaršič
NEDELJA, 10. januar:
Katarina Breznik
Ajda Burgar
NEDELJA, 17. januar:
Patricija Breznik
Mojca Makovac
NEDELJA, 24. januar:
Martina Kopina
Anica Kren
NEDELJA, 31. januar:
Marinka Kregar
Anamarija Taljat


