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leto XV. - 25. januar 2015

PREGLED VERSKEGA ŽIVLJENJA
ŽUPNIJE VAVTA VAS V LETU 2014
Na začetku leta po župnijah presojamo versko statistiko, ki nam v številkah
kaže utrip in življenje župnije v minulem letu. Namen statistike je, da bi ob številkah razmišljali o svoji župniji in svojem mestu v njej. Poglejmo, kaj nam povedo
nekatere številke.

KRSTI
V naši župniji smo preteklo leto krstili 10 otrok, 3 deklice in 7 fantov. 8 otrok
je bilo krščenih v prvem letu življenja, 2 pa v starosti do dveh let. 4 otroci so iz
zunajzakonskih skupnosti, 4 izhajajo iz družin, kjer imajo starši sklenjen cerkveni
zakon, 2 pa iz zgolj civilne zakonske skupnosti.

V dekaniji Novo mesto smo se duhovniki odločili, da pripravimo skupno, dekanijsko pripravo staršev in botrov na zakrament svetega krsta. Polovico priprave na krst predstavlja obisk enega od skupnih predavanj, drugo polovico priprave pa obisk domačega župnika, kjer posredujejo starši podatke za krstno knjigo
in se pogovorimo o obredu krščevanja.
Skupne dekanijske priprave se starši udeležijo pred krstom prvega in drugega
otroka, za naslednje otroke dekanijska priprava ni več obvezna. Botri so na skupni dekanijski pripravi zelo zaželeni, ne pa obvezno prisotni.
Otroke Cerkev krščuje na željo njihovih staršev in to je pri krstnem obredu in
pripravi nanj močno poudarjeno. Starši, ki nimajo vere, pa kljub temu prinesejo
otroka h krstu, bodo zelo težko izpolnili, kar ob tem obljubijo. Prav tu so jim lahko v veliko pomoč botri, ki jih je treba skrbno izbrati. Vsak boter mora pridobiti
potrdilo o tem, da je primeren za botrstvo. To pomeni, da je prejel vse potrebne
zakramente (krst, obhajilo, birmo in ne živi v zunajzakonski skupnosti) in da svoje krščanstvo tudi živi (redno hodi k maši in zakramentom). Žal je takega botra
vedno težje najti – ne samo, da jih vedno več živi brez sklenjenega cerkvenega
zakona, pač pa večina tudi na svoje versko življenje ne da prav veliko.

OBHAJILO
Prvo obhajilo je prejelo 21 otrok. 18 izmed njih v tretjem razredu devetletke,
trije so obhajilo prejeli v petem oz. šestem razredu.
V letu 2014 je bilo podeljenih tudi 17.500 svetih obhajil (leto prej 18.000).
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POROKE
Preteklo leto so sveti zakon sklenili štirje pari. Pogosto slišimo mnenje, kako
velika rana naše družbe je družina, oziroma, neodločenost mladih, da bi skupno
življenje potrdili tudi pred Bogom in Cerkvijo. Naj se sliši vabilo k ureditvi zakonske zveze, ki je za nas kristjane zakrament in posebno znamenje ljubezni in
zvestobe.
Zaročenci naj tudi v prihodnje pred poroko obiskujejo tečaj za zaročence, ki
je redna in obvezna oblika priprave na skupno življenje. V Novem mestu je ta
oblika priprave na zakon pogosta, datumi so objavljeni na oglasni deski. Priporočamo, da si čas za obisk priprave par vzame že leto ali več pred poroko.

POGREBI
Tudi smrt je del našega življenja, v veri upamo celo več: je krona zemeljskih
prizadevanj, saj nas povede pred obličje Njega, v katerem živimo, se gibljemo in
smo. Na njivo božjega počitka smo pospremili 13 pokojnih, 7 žensk in 6 moških.
Bila sta tudi dva civilna pogreba in en pravoslavne vere. Najstarejša pokojna je
umrla v 93. letu življenja, najmlajši pokojni pa v 49. letu življenja. Vsem pokojnim
je bilo podarjenih skupaj 1020 let življenja, povprečna starost vseh umrlih je 78,5
let. Povprečna starost umrlih žensk je 87,5 let, umrlih moških pa 67,5 let. Le 5
pokojnih je prejelo sveto bolniško maziljenje. Naj vsi počivajo v miru!
Čudim se, da toliko ljudi umre neprevidenih (prevideni so umrli, ki so v letu
pred smrtjo prejeli sveto bolniško maziljenje, obhajilo in spoved). Na koncu navadno ugotovimo, da izgovor, da »še nismo mislili, da bo umrl«, da je »bilo tako
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na hitro«, ne zdrži, ker ti rajni praviloma več mesecev ležijo v bolniški postelji!
Imejmo pred očmi, da je zakrament bolniškega maziljenja duhovna pomoč,
ki lahko pomaga bolnikom, da lažje prenašajo bolezen in ozdravijo; hkrati pa je
tolažba in milost za tiste, ki umirajo in se pripravljajo na srečanje z Bogom. Zato
je zelo pomembno, da pokličete k bolniku tudi duhovnika. Sedaj, ko so na voljo
tudi bolnišnični duhovniki in duhovniki po domovih za starostnike, to res ne
more biti težava.
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NEDELJNIKI
Dvakrat letno – spomladi in jeseni – vsaka župnija opravi štetje nedeljnikov.
Povprečen obisk nedeljskih maš v naši župniji je naslednji: moški – 75, ženske –
150, otroci – 100. Obisk nedeljskih maš tako znaša 325 vernikov. Vštete so tudi
sobotne nedeljske maše na podružnicah.

ŽUPNIJSKI SODELAVCI
Z veroukom za prvi, drugi in tretji razred devetletke se trudi sestra Pia, katehistinja Anica poučuje četrti razred, katehistinja Tanja peti razred, druge župnik.
Pohvaliti je treba pevce in pevke ter njihove organiste in zborovodje in druge
skupine: molitvene, Župnijski gospodarski svet, bralce, ministrante, pritrkovalce, Župnijski pastoralni svet, ključarje … Zelo aktivna je Župnijska Karitas, ki jo
vodi ga. Anica Tolar. Hvala vsem, ki se trudite z urejanjem in čiščenjem župnijske
cerkve in podružnic, s prostovoljnim delom in darujete svoje materialne darove
za župnijo. Bog povrni za vsako molitev in žrtev, ki jo darujete za Božji blagoslov
pri našem delu. Hvala tem in vsem drugim, ki kakorkoli pomagate v življenju
župnije. Naj nas povezuje zavest odgovornosti za skupno dobro.

GOSPODARSTVO
Preteklo leto smo s pomočjo Občine Straža v cerkev namestili steklena vrata,
ki omogočajo, da je župnijska cerkev odprta tudi čez dan.
Večnamenski prostor smo opremili z okni in vrati in vrnili del posojila. Zaradi
večjih naložb v zadnjih letih: večnamenske stavbe, nove kotlovnice na pelete, ki
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je namenjena ogrevanju vseh župnijskih zgradb, in zgraditve zvonjenja, ima župnija 25.000 evrov dolga. Večji del denarja nam je posodila Škofija Novo mesto.

ZAHVALA
Za vse, kar dobrega storite župniji in župniku, se najlepše zahvaljujem. Hvala vsem župnijskim sodelavcem, pa tudi skritim molivcem in tistim, ki darujejo
svojo osamljenost, stiske in težave v dobro našega oltarnega občestva. Hvala
vsem, ki materialno podpirate delovanje župnije in z darovi skrbite tudi, da vašemu duhovniku ničesar ne primanjkuje.

ŠKOFJELOŠKI PASIJON – VABILO
Na tiho nedeljo, 22. marca 2015, se
bomo udeležili ogleda največje predstave na prostem, in sicer veličastne uprizoritve Škofjeloškega pasijona, ki je najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v
slovenskem prostoru.
Uprizoritev Jezusovega trpljenja sega
daleč nazaj v srednji vek. Zato predstavlja
pasijon največjo dragocenost srednjeveške Škofje Loke. Več stoletij je bil prepovedan in konec 20. stoletja je ponovno
zaživel. Projekt uprizoritve Kristusovega
trpljenja povezuje več kot 1000 prostovoljcev iz dolin ob reki Sori (Selške in
Poljanske) in samega mesta Škofja Loka.
Dramska uprizoritev pasijona poteka kot procesija na prostem, na določenih
trgih srednjeveškega mesta.
Vse, ki bi se radi udeležili uprizoritve, vabimo, da se čim prej prijavite na tel. št.
031 720 609 (ga. Anica). Vstopnice bodo v predprodaji cenejše. Cena je odvisna
od števila prijavljenih, zato bo znana kasneje. Če ne bo dovolj prijav, se prireditve
ne bomo udeležili.

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
KOLIKO LETNIH ČASOV IMA CERKVENO LETO
Cerkveno leto je praznovanje Jezusovih praznikov, ki so porazdeljeni čez vse
leto. Začenjamo ga na prvo adventno nedeljo, lansko leto smo jo obhajali 30.
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novembra 2014. To je pomembna razlika od »civilnega« leta, ki ga začenjamo
1. januarja.
Cerkveno leto, imenujemo ga tudi bogoslužno leto, sestavljajo:
Adventni čas (advent – po latinski besedi adventus, ki pomeni prihod) je čas
štirih nedelj (simbolizirajo jih štiri sveče na adventnem vencu) pred Božičem.
Verniki se spominjamo prvega Kristusovega prihoda ob začetku našega štetja,
pripravljamo pa se tudi na njegov »drugi« prihod ob koncu sveta. Predvsem pa
se v tem času pripravljamo na božič, praznik Kristusovega rojstva.
Božični čas se začne z mašo na božični večer, konča pa se z nedeljo po prazniku razglašenja Gospodovega (sveti trije kralji), ko obhajamo praznik Jezusovega
krsta.
Čas med letom (takrat imamo nedelje »med letom«) se začenja po prazniku
Jezusovega krsta. Prekine ga obhajanje postnega in velikonočnega časa, nadalju-
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je pa se po binkoštnem prazniku in traja do prve advente nedelje. Zadnja nedelja v cerkvenem letu se imenuje nedelja Kristusa, kralja vesoljstva.
Postni čas začenjamo na pepelnično sredo in traja do večerne maše velikega
četrtka, s katero se začne najpomembnejše obdobje cerkvenega leta, to je velikonočno tridnevje, ki je skrivnost trpečega (petek), umrlega (sobota) in vstalega
(nedelja) Gospoda. Nedelja pred velikonočnim tridnevjem se imenuje tudi cvetna nedelja, spomin na Kristusov slovesni vhod v Jeruzalem.
Velikonočni čas pa se začne v ponedeljek po velikonočni nedelji in ga sklenemo na Binkošti (praznik prihoda Svetega Duha), ki jih obhajamo 50 dni po
Veliki noči.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
PEPELNICA
Začetek postnega časa je blagoslovljen dan, je dan, ki ima za
kristjana izreden pomen. Zakaj?
Pokrižanje na čelu s pepelom, ki ga
po pridigi opravi duhovnik, pretresljivo postavi človeka v pravi odnos
z Bogom, ki iz prahu ustvarja in
dviga ubožca in siromaka, kakršen
je človek. Pepelnica je začetek kratkega časovnega intervala v teku
enega leta, za katerega moremo
reči: »Zdaj je čas milosti, zdaj je čas
rešitve!«
Prav je, da si za postni čas, ki ga
začenjamo na pepelnico, izberemo
neko spokorno vajo, ki nam bo pomagala, da se bomo spreobrnili in
bolj verovali evangeliju.
Želimo, da tudi postni čas preživimo srečni? Storimo vse, kar moremo, da bodo srečni vsi, s katerimi
pridemo v stik. Bodimo sonce, kakor je sonce on, ki nas je v življenje poklical in ki nas bo ob svojem času poklical
nazaj, ko bomo spet postali le prah.
Če bomo sonce za druge, bomo prav gotovo ogrevali, osrečevali tudi sebe.
Vir: Bogoslužno leto B – Pepelnica
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PRED VRATI JE VALENTINOVO
Glej, da to ne postane praznik materializma. Če že izbiraš darilo na ta dan, podari nekaj od naslednjega: svoj čas, lepo izkušnjo (organiziraj skupno doživetje),
napiši pismo …
Vsekakor nikoli ne pozabi, da se je treba za pristno in polno ljubezen truditi
vsak dan!

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
DRUŽINSKA SREČA
Podarjena mi je bila družinska sreča. Ne mislim na družinsko srečo, ki jo doživljam v svojem
domu. Mislim na preprosto rastlinico z imenom
družinska sreča. Polna drobnih lističev se je razraščala in polnila v lončku vse kotičke svojega domovanja. V preobilju je kipela celo čez robove, ko
mi je bila podarjena.
Razveselil sem se je in jo postavil na sredino
mize v dnevni sobi. Več dni sem jo hodil občudovat in negovat. Potem pa … Saj veste, za
družinsko srečo ni bilo več časa. Preobilje skrbi,
pomembni opravki, neodložljive poti, srečanja,
daleč od skupne mize in sobe in družinske sreče,
ki je vedno bolj hirala brez nege. Brez pozornosti,
brez ljubezni.
Nekega dne sem vstopil v dnevno sobo in moj
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pogled se je ustavil na družinski sreči – umirala je. Prej kipeče preobilje življenja je venelo in prebudilo je očitek: »Zakaj si me zapustil? Kje si bil? Vse ti je
pomembnejše od mene!« Grešnik sem stal pred krhko stvarco in vedel sem, da
se moja krivda imenuje nepozornost, brezbrižnost, zanemarjenje … Bilo me je
sram. Ali ni zapisal pesnik: »Če pozabiš na cvet, boš pozabil človeka; če spregledaš rožo, boš spregledal brata.« Prilil sem vodo in upal, da bo sreča oživela. Pa
ni – bilo je prepozno!
Skupna miza je postala pusta in hladna. Nobena stvar ni mogla nadomestiti
družinske sreče. Nekega dne sem vstopil v cvetličarno. »Družinsko srečo bi rad!«
Cvetličarka mi je izbrala najlepšo. »Koliko stane?« sem hotel vedeti. Žena živahnih oči se je nasmehnila: »Družinska sreča se ne prodaja. Podarjena vam je!« Presenečen sem se zahvalil, in ko sem hotel oditi, mi je rekla v naročilo: »Družinsko
srečo morate zalivati vsak dan. Zelo občutljiva je. Ne pozabite na to tudi, ko imate veliko skrbi in opravkov!«»Vem,« sem tiho odgovoril in jo ponesel v življenje.
Karl Gržan

JESEN ŽIVLJENJA
KAKO SPREJEMAMO BOLEZEN
Telesno smo zdravi, če nas
nič ne boli, se dobro počutimo
in smo sposobni opravljati svoje
delo. Če zbolimo, nam pomaga
zdravnik, ki je strokovno usposobljen. Duševno smo zdravi, če
normalno doživljamo svet, smo
učljivi, sposobni čustvenih ravnovesij. Tudi zdravje je Božji dar.
Ljudje iščemo svojo dopolnitev v
različnih naravnih in drugih razlagah smisla življenja, pojmovanja vrednot in človekovega dostojanstva. Notranji pogled nam
razodeva globino vere. Vemo, da
človek ni nikoli tako dober, da ne bi mogel biti še boljši.
Včasih se je dobro obrniti nazaj in ugotoviti, česa smo se že naučili. Čuteče bližine sočloveku se moramo naučiti. Poslušati človeka večinoma znamo, ga
znamo tudi slišati, pa je drugo vprašanje.
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Nekateri takoj obupajo in že ob najmanjši težavi vržejo puško v koruzo. Ob
iskanju smisla trpljenja se pojavlja vprašanje »zakaj prav jaz«? Prav po tem vprašanju trpljenje postane v pravem pomenu človeško trpljenje. Samo človek postavlja to vprašanje sebi, bližnjemu in Bogu. Vse življenje iščemo, kaj bi bilo za
nas prav in po kateri poti bi šli. Ko najdemo pravo pot, se počutimo dobro in
smo srečni.
Spomnimo se besed apostola Pavla, ko pravi, da je ljubezen potrpežljiva in
iznajdljiva. Kako lepo je, če take spodbude znamo uresničevati v vsakdanjem
življenju.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
1. februar – 4. NEDELJA MED LETOM: Jezus mu je zapovedal: »Umolkni in
pojdi iz njega!« In nečisti duh ga je stresel in zavpil z močnim glasom ter šel
iz njega. In ostrmeli so vsi, tako da so se med seboj spraševali: »Kaj je to? Nov
nauk, nauk z oblastjo? Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni!« (Mr
1,25–27)
8. februar – 5. NEDELJA MED LETOM: Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo,
so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence in vse mesto je bilo zbrano pri vratih. Ozdravil je mnogo takih, ki so trpeli za različnimi boleznimi, in mnogo hudih
duhov izgnal, toda branil jim je o tem govoriti, ker so ga poznali. (Mr 1,32–34)
15. februar – 6. NEDELJA MED LETOM: In k njemu pride gobavec in ga na
kolenih prosi: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Jezus se ga usmili, iztegne svojo
roko in se ga dotakne ter mu reče: »Hočem, bodi očiščen.« In takoj je gobavost
izginila in je bil očiščen. (Mr 1,40–42)
22. februar – 1. POSTNA NEDELJA: Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo.
Bil je v puščavi štirideset dni in satan ga je skušal. Živel je med zvermi in angeli
so mu stregli. (Mr 1,12–13)
1. marec – 2. POSTNA NEDELJA: In naredil se je oblak ter jih obsenčil, iz
oblaka pa je prišel glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Ko so se takoj
nato ozrli okoli sebe, niso videli nikogar razen Jezusa samega. (Mr 9,7-8)

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
KAKŠNIH MEDIJEV SI ŽELIM?
In mimogrede človek pade v zasvojenost od besed in od slik, da hlasta za njimi od jutra do noči. Vidim okna v velikem bloku, pozno v noč sijejo televizijsko
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svetlobo: Kaj ljudje spravljajo vase, za kaj darujejo svoje življenje, saj je čas edino
življenje, ki ga imamo!?
Če bi me kdo vprašal, kakšne medije bi rada? Vem: Dobre. Tople. Prijazne.
Resnične, a s poudarkom na upanju.
Ker se na svetu zgodi toliko hudih in žalostnih reči, o katerih poročajo, nujno
potrebujemo še nov profil novinarja: takega, ki bo po svetu iskal spodbudne
novice in nam jih veselo sporočal z ekrana. Z nasmejanim obrazom. Da bomo šli
vsak večer spat polni upanja, da na svetu le ni vse tako slabo in da bo jutri bolje.
Pravijo, da se tak sončni medij ne bi prodajal, ljudje hočejo le kri in adrenalin!
To vleče, baje. Ne vem, če je res, nočem verjeti.
Dobre novice so, le poiskati jih je treba. Ker so raztresene po skritih kotičkih sveta in medijev, se je pač treba napotiti za njimi in kot jalovino odrivati vse
hudo in grdo, kar preplavlja medijski prostor. Ko najdeš zaklade dobre besede,
na jalovino zlahka pozabiš – in v tvojem času se čudežno naredi svetla čistina, v
katero potem lahko lepoto dodajaš in dodajaš. Ko človek pride na okus čistega, umazanije ne prenese več. Tako nastajajo ljudje, ki se za medije skoraj ne
brigajo več.
Vir: M. D. v Naši družini
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»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ CIRILO ZLATKO NOVINEC, Vavta vas 68:
		
rodila se je 22. 8. 1923 v Straži
		
umrla je 26. 12. 2014
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ ALBIN FORŠČEK, Prapreče 17:
		
rodil se je 6. 7. 1929 v Praprečah
		
umrl je 27. 12. 2014
Našim pokojnim naj Bog da večni mir
in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
V razmerju med Bogom in človekom ni in ne sme biti nobene »trgovine«. Tu
se računi nikoli ne »izidejo«, tu smo vedno obdarovani. (Bogdan Dolenc)
Nebeški oče ima za vsak dan in za vsako uro v novem letu pripravljene milosti,
take in tolikšne, ki so nam potrebne, da bomo mogli vse storiti in vse prenesti po
Božji volji. (Gregorij Rožman)
Resnično suveren in duhovno močan narod je vedno sestavljen iz močnih
družin, ki se zavedajo svoje poklicanosti in svojega poslanstva v zgodovini. (sv.
Janez Pavel II.)
Bodimo ljudje hrepenenja in molitve. Ničesar ne imejmo za nemogoče: Bog
zmore vse! (b. Charles de Foucauld)
Prvi dokaz ljubezni je verovati v ljubljeno osebo. Prvi dokaz ljubezni je verovati v Božjo navzočnost. Če ne verujemo v njegovo navzočnost, kako bi lahko bili z
njim v stiku? (Carlo Carretto)
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Nikoli nisem iskala Boga kje daleč, ampak v svoji notranjosti; v globini svojega
bitja se družim s svojim Bogom. (sv. Favstina Kowalska)
Pritoževati se čez slabe čase in hudobne ljudi je lahko. Ali popraviti jih je težko, če sami pri sebi ne začnemo. (bl. Anton Martin Slomšek)
Ne v strahu in trepetu, temveč z ljubeznijo in dobroto in z velikim razumevanjem moramo vzgajati in se zavedati: dobrota je sonce, ki daje rast. (Anton
Trstenjak)
O mnogih stvareh se lahko pogovarjam samo z Bogom. (Johann Wolfgang
Goethe)
Nad vsem našim trudom in delom, nad boji, zmagami in porazi je on s svojimi
večnimi zakoni. Človek lahko ruši Božje zakone, pa ruši s tem le samega sebe in
pravi red v človeštvu. (Andrej Gosar)
Srce je najbolj pravičen sodnik. Uglašeno je na naš notranji glas. Pove nam, ali
smo ravnali prav ali ne. Ne le žalost, pravo telesno bolečino lahko občutimo ob
spoznanju, da smo sočloveku prizadejali gorje. (Berta Golob)
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ZA DOBRO VOLJO
POROČNO POTOVANJE – Dva Škota se srečata v Berlinu. »Kaj pa ti tukaj?«
vpraša prvi drugega. – »Sem na poročnem potovanju.« – »Ja, kje pa imaš ženo?«
– »Ja, ona je že bila v Berlinu!«
PLAŠČ – Ovca vpraša svojega jagenjčka: »Ali si zadovoljen, da imaš tako lep
volnen plašč?« – »No, če povem čisto po pravici, bi ob toplejših dnevih imel raje
plašč iz bombaža …«
ŽENA – Med prijateljskim pogovorom pri omizju Karel zaupa Tinetu: »Moje žene
ne morem več prenašati. Vedno me prekine sredi stavka.«– Tine na to:»Kaj, tebi uspe
priti do srede stavka?«
TELIČEK – Kmeta se pogovarjata.»Zdaj že tri noči spim v hlevu, ker bo ena od krav
telila. Krava pa noče in noče teliti. Kaj praviš na to?« – »Jaz se ne čudim,« pravi drugi
kmet, »ko krava vidi tebe, ki ležiš ob njej, misli, da je že telila!«
KRIŽARJENJE – Skupina prijateljev se odpravi na križarjenje. Nekega večera, ki ga
zaznamuje močna burja, Albert vidi prijatelja Roberta oblečenega v žensko nočno
haljo. »Kaj pa je zdaj to?« ga vpraša. – »Počutiti se hočem čim bolj varno; če bi se ladja
potopila, bodo namreč najprej reševali otroke in ženske.«

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Gačnikova, STR; Lukšič; skupina Hruševec; Vavta
vas, 1., 2., 3. in 4. skupina; Danica Kren, STR; Gričar-Medic; Tončka Šali; družina
Kocmut, DP40; družine Novinec in Jankovič; Zalka Stopar; Novinec Marija s.p.;
Lavrič, STR.: Silvester Može; Marolt, PRA14; družini Dusper in Nose; Štefka Irt,
PRA; Potok, 1. in 2. skupina; Mihelič; Jože Počervina, JV12; Berkopec, RV17; Marija Okleščen.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Marija Ivančič; Gačnikova, STR; Saje STR; Volkovi, RV; Danica Kren, STR; Gričar-Medic; družina Kocmut DP40; K.M., STR; Marica Boh; Marjan Seničar; Kapš, RV; Jože Palčič, RV; Turk, VV; Andrejčevi; družina
Golob, VV43a; Avbar, STR; Štefka Irt, PRA; Marija Ivanetič; Pepca Hrovat; družina Rudolf, STR; Jože Počervina, JV12; Štefka Avguštin. Pri »ofru« za Jakobovo
pismo se je zbralo 620 evrov.
DAR ZA OGREVANJE: družina Papež; M. Blažič; Ladislava Besek; Šporar, Ob
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Krki; Alojz Krašovec; Saje, STR; Lukšič; Tolar; Vurušič; Amalija Kren; Gačnikova,
STR; Volkovi, RV; Danica Kren, STR; Marjetka Dular; Gričar-Medic; Silva Kavšček;
Barbič, Resa; Kulovčevi, VV81; Marica Boh; Zupančič-Kolenc, VV; Filip Jožef Lukan; Zupančič, VV14; Jože Palčič, RV; Turk, VV; Lavrič, STR; družina Muška; Martina Picelj; Avbar, STR; družini Dusper in Nose; Štefka Irt, PRA; družina Berkopec,
VV; ZD Krašovec; Mihelič; Pepca Hrovat; družina Rudolf, STR; Jože Počervina,
JV12.
Za ogrevanje župnijskih stavb (cerkev, župnišče in Stara šola) smo do zdaj
zbrali okoli 2.000 evrov darov. Stroški ogrevanja so odvisni od zimskih razmer. V kurilni sezoni znašajo od 5.000 do 7.000 evrov. Vsi, ki lahko s svojim
darom pomagate pokriti stroške ogrevanja lepo povabljeni k pomoči pri
zbiranju sredstev.
ODDANI MAŠI: Cirila Novinec, 7. dan; Albin Foršček, 7. dan.
OB SMRTI CIRILE NOVINEC JE NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVAL
za Cerkev in dve sveti maši Brane Dular.
OB SMRTI CIRILE NOVINEC STA NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALA za Cerkev Marjan in Jelka Seničar.
OB SMRTI CIRILE NOVINEC SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI
za sveto mašo Lavričevi iz Straže.
OB SMRTI ALBINA FORŠČKA SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za sveto mašo Golobovi, VV.
BOG POVRNI VSEM!

S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA
PRAZNIK CELODNEVNEGA ČAŠČENJA NAJSVETEJŠEGA
Na dan celodnevnega čaščenja, ki SPORED ČAŠČENJA
ga bomo obhajali na dan sv. Matije, t. 10.00
SVETA MAŠA
j. 24. februarja, bomo častili Jezusa v 11.00
dekanijski duhovniki
Svetem Rešnjem Telesu. Vabimo vas,
12.00
Rumanja vas
da se udeležite molitev pred NajsveVavta vas
tejšim. V podobi kruha je Jezus med 13.00
14.00
Jurka vas, Potok
nami resnično navzoč. Kdor more, naj
Prapreče, Mraševo
se udeleži čaščenja po razporedu, ki je 15.00
16.00
Sela, Hruševec, Drganja sela
objavljen. Sklepno sveto mašo bo voSVETA MAŠAZ LITANIJAMI
dil župnik iz Stopič, g. Tadej Kersnič. 17.00
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POSTNI ČAS PRIPRAVE NA VELIKO NOČ
Postni čas je spokorni čas – kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem
življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na
križu. Naše notranje prizadevanje se na zunaj izraža v poglobljeni molitvi, postu
in dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset
dni postil v puščavi, o čemer pišejo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1, 12–13,
Lk 4, 1–13).
Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi
pa vsak petek. Namen posta ni prvenstvo v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe
bližnjega ter v večji edinosti z Bogom in ljudmi.
Posebno mesto v postnem času ima ljudska pobožnost, ki nas duhovno pripravlja na praznike. Zato še posebej vabimo h križevemu potu ob petkih pol ure
pred večerno sv. mašo.
KRIŽEV POT bomo v molitvi premišljevali tudi zadnje tri nedelje postnega časa.
Četrto postno nedeljo, 15. marca, se bomo ob 14.00 zbrali v Marijini cerkvi na Drganjih selih. Peto postno nedeljo, 22. marca, se bomo ob istem času
zbrali v straški cerkvi sv. Tomaža. Na cvetno nedeljo, 29. marca, pa ob 14.00 v
župnijski cerkvi v Vavti vasi.
SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
V petek, 30. januarja, po sveti maši bo srečanje biblične skupine. Lepo vabljeni!
MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU
Se k molitvi zbira vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu.
ZAČETEK PRIPRAV NA ORATORIJ
Oratorij bo tudi letos v Vavti vasi. Prvi pripravljalni sestanek za animatorje
bomo imeli v nedeljo, 1. marca, ob 17.00. Vabimo mlade, srednješolce in starejše
animatorje, da se nam pridružite. Zaželena je predprijava animatorjev na e-naslov: jernej.marenk@rkc.si ali po telefonu: 041 650 620. Na prvem srečanju se bomo
dogovorili, kako in kdaj bo potekala priprava oratorija. Zato je zelo pomembno,
da se ga udeležite vsi mladi, ki želite sodelovati kot animatorji oratorija.
SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Tokratno srečanje ŽGK bo potekalo skupaj s škofom Andrejem v četrtek, 5.
februarja, ob 15.00.
SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 5. februarja, po sveti maši. Člane ŽPS naprošamo, da se
srečanja zagotovo udeležite.
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SVETE MAŠE
PON. – 26. 1. Timotej, šk
TOR. – 27. 1. Angela, red
SRE. – 28. 1.

Tomaž Akvinski

ČET. – 29. 1.

Valerij, šk

PET. – 30. 1.

Martina, muč

18.00 + družine Zupančič, obl.
18.00 + France Saje, god
18.00 + Cirila Novinec, 30. dan
18.00 + Alojz in starši Gričar
18.00 + Jože Zupančič, obl.

17.00 S + Marijan Krštinc in Angela in Martin Medic
18.00 DS za duhovniške in redovniške poklice
4. MED LETOM 7.00 za žive in umrle župljane
NED. – 1. 2.
Brigita, op
10.00 + Dunja Kovačič roj. Knez, obl.
18.00 + Ciril Modic
PON. – 2. 2. SVEČNICA
SOB. – 31. 1. Janez Bosko

TOR. – 3. 2.

Blaž, šk-muč

SRE. – 4. 2.

Gilbert, red

ČET. – 5. 2.

Agata, dev-muč

PET. – 6. 2.

Pavel Miki, muč

18.00 + Alojz Počervina, obl.
7.30 za zdravje in Božje varstvo
18.00 + Albin Foršček, 30. dan
SPOMIN: za duhovniške in redovniške poklice
18.00 v spravo za bogokletje

17.00 S za žive in umrle župljane
18.00 DS +Franc in družine Gorše in Avsenik
5. MED LETOM 7.00 + Verona in Martin Dular, obl.
NED. – 8. 2.
Hieronim, red 10.00 + starši Petruna, obl.
18.00 + starši Medved
PON. – 9. 2. Polona, muč
SOB. – 7. 2.

Nika, red

TOR. – 10. 2. Sholastika, red
SRE. – 11. 2.
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Lurška Mati
Božja

18.00 + Kristina Vidmar, obl.
7.30 + Ana Bojanc

ČET. – 12. 2.

Erna

PET. – 13. 2.

Kristina, vd

18.00 + Turk in Pene
18.00 + Milka in ostali Faleskini

17.00 S + Danijela Kavšček
18.00 DS + Dore in Pepca Kren, obl.
6. MED LETOM 7.00 + družin Šali in Jerele
NED. – 15. 2.
Klavdij, red
10.00 + Anica in Janez Kolenc, obl.
18.00 + Ciril Bukovec, obl.
PON. – 16. 2. Julijana, muč
SOB. – 14. 2. Valentin, muč

TOR. – 17. 2. Aleš, spok
SRE. – 18. 2.

Flavijan, šk

ČET. – 19. 2.

Bonifacij, šk

PET. – 20. 2.

Leon, šk

18.00 v dober namen (BA)
18.00 + sestra Lilioza Zafran, obl.
18.00 + Bruno Puhar in starši Štrumbelj, obl.
18.00 v dober namen (BA)

17.00 S + Marija Medic, obl.
18.00 DS + Zvonka Bradač in starši Saje, obl.
1. POSTNA
7.00 za žive in umrle župljane
NED. – 22. 2.
Sedež ap. Petra 10.00 za zdravje in zdravo pamet v družini
18.00 + starši in stari starši Kregar
PON. – 23. 2. Polikarp, šk-muč
SOB. – 21. 2. Peter, šk-c.uč

TOR. – 24. 2. Matija, ap
SRE. – 25. 2.

Kalist, muč

ČET. – 26. 2.

Branko, šk

PET. – 27. 2.

Gabrijel, red

SOB. – 28. 2. Ožbolt, šk
NED. – 1. 3.

2. POSTNA
Albin, šk

10.00 po namenu: v čast Sv. Rešnjemu Telesu
17.00 + Franc in Dragica Mirtič, MRA, obl.
17.00 + Franc in Cveta Berkopec, obl.
7.30 + Ana Bojanc
18.00 + Gabrijel in starši Berkopec, obl.
18.00 + starši Kren in Zalka Vovčko, obl.
17.00 S + Danica Sečen, obl.
18.00 DS + Anica Gorše, obl.
7.00 + Jože Fink, ml. in st., obl.
10.00 + Pavla in družina Šporar, RV, obl.
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ŽUPNIJSKO ROMANJE PO SLOVENSKI JAKOBOVI POTI
Na predstavitvenem srečanju Slovenske Jakobove
poti smo se dogovorili, da bomo prvi del romanja
pripravili od 25. do 27. junija 2015. Podrobne informacije bodo objavljene kasneje.
OBISKAL NAS BO MISIJONAR JANEZ MESEC
Na pepelnično sredo, 18. februarja, bo v naši župniji
maševal župnikov sošolec g. Janez Mesec, misijonar
na Madagaskarju. Darove, ki se bodo ta dan zbrali pri
sveti maši, bomo namenili njegovemu misijonskemu
delu. Med sveto mašo nas bo nagovoril in predstavil
svoje misijonsko delo.

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 31. januar:
Rumanja vas, 1. skupina
SOBOTA, 7. februar:
Rumanja vas, 2. skupina
SOBOTA, 14. februar:
Rumanja vas, 3. skupina
SOBOTA, 21. februar:
Rumanja vas, 4. skupina
SOBOTA, 28. februar:
Rumanja vas, 5. skupina

BRALCI BERIL:

NEDELJA, 1. februar:
Štefka Vidic
Zdenka Petruna
NEDELJA, 8. februar:
Eva Petruna
Marija Šenica
NEDELJA, 15. februar:
Miha Tavčar
Tea Košmerl
NEDELJA, 22. februar:
Ana Šenica
Mateja Davidović
NEDELJA, 1. marec:
Maša Košmerl
Primož Zore

