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KRISTUS POTREBUJE TUDI VAS
Znanstvenik Louis Pasteur je preživljal počitni-

ce v gorski vasi, kjer je ob večerih hodil k župniku 
igrat šah. Nekega večera je bil župnik vidno ne-
potrpežljiv in gost je opazil, da se ga želi znebiti. 
Pasteur je župnika naravnost vprašal, kaj ga muči.

Duhovnik je priznal: »Jutri bo nedelja in nisem 
se še pripravil na pridigo.«

Znanstvenik se je začudil: »A je tako težko pri-
digati preprostim ljudem? Vedno sem mislil, da je 
to lahko.«

»Prav to je težko,« je vzdihnil župnik. »Poslušajte, gospod profesor, kako bi vi 
tem ljudem razložili, da je Cerkev Božjega izvora?«

Pasteur je za hip pomislil, nato pa dejal: »Takole jim recite. Vzemimo iz svoje 
vasi dvanajst mladeničev in jih dajmo v vajeniško dobo za dve leti. Potem po-

šljimo enega v Pariz, drugega v Rim, 
tretjega v New York in tako vseh dva-
najst po vsem svetu. Po dveh letih 
bomo videli, ali bo še kdo vedel kaj o 
njih.«

Položaj dvanajsterih apostolov, ki 
jih je Kristus poslal oznanjat, ni bil nič 
boljši. Ko so se dali Bogu popolnoma 
na razpolago, je On po njih naredil 
velike reči.

ROMANJE V MEDŽUGORJE
V Jakobovem pismu smo že posredovali sporočilo, da bo po sklepu ŽPS le-

tošnje že dvanajsto romanje k Kraljici Miru v Medžugorje potekalo v času od 

KDAJ MED POČITNICAMI 
LAHKO NAJDETE DUHOVNIKA?

V mesecu juliju in avgustu 
duhovnika zagotovo lahko dobite po 

sveti maši (jutranji ali večerni).
Kadar je g. župnik doma, ste v 

župnišču dobrodošli tudi izven časa 
uradnih ur.
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28. do 30. avgusta. V nadaljevanju posredujemo 
nekaj informacij, ki bodo služile kot pripomoček 
pripravi na romanje.
- Odhod s parkirišča pri cerkvi v Vavti vasi bo v 

petek, 28. avgusta, ob 5. uri zjutraj. Romarji, ki 
bodo vstopali na avtobus še med potjo iz Vavte 
vasi, naj upoštevajo potreben časovni zamik.

- V Medžugorje bomo prispeli zgodaj popoldne, 
se vselili v sobe ter po kosilu in počitku začeli 
predviden romarski program.

- Tudi letos, ob 34. obletnici prikazovanj v Me-
džugorju, bo naše romanje potekalo tako, da 
bomo doživljali mir, veselje in duhovno povezavo z množico romarjev vsega 
sveta. Vse potrebne napotke bomo tekoče posredovali med potovanjem in 
bomo tako kot ena družina lahko doživeli čim več lepega.

- Priporočamo, da za čas vožnje vzamete s seboj osvežilno pijačo, kakšen prigri-
zek … (imejte v mislih, da bo imel želodec kakšne zahteve tudi v petek pozno 
zvečer). Sicer pa je vse, vključno s kavico, možno dobiti tudi na mestih postan-
ka avtobusa in v Medžugorju.

- Ne pozabite na zdravila, ki jih morate redno jemati.
- V dneh našega romanja je običajno pravo poletje, zato se opremite z ustrezno 

garderobo in ne pozabite na pokrivalo. Dobro je imeti v mislih tudi možnost 
slabega vremena. 

- Ne pozabite vzeti s seboj veljavne osebne izkaznice (lahko tudi potni list).
- Za primer kakšne težave z zdravjem je dobro imeti zdravstveno kartico za BiH. 

Naročiti jo je mogoče pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Novo mesto po 
telefonu ali po E-pošti. Kartica je brezplačna.

- V Medžugorju se lahko za vse potrebe kot plačilno sredstvo uporablja EUR. 
- Strošek romanja tudi letos znaša 85,00 EUR in vključuje prevoz z avtobusom 

in dva polpenziona (2X prenočišče, 2X zajtrk, 2X kosilo). Plačilo na avtobusu.
- Domov se bomo vrnili v nedeljo, 30. avgusta, približno ob 20. uri.
- Prosimo tiste, ki ste prijavili romarje iz drugih župnij, da jim skušate posredova-

ti to številko Jakobovega pisma, da bodo seznanjeni z informacijami.
- Za vse potrebno v zvezi z romanjem pokličite: 041 720 032 (g. Miha).

»Dragi otroci! Tudi danes sem z vami in z radostjo vas vse kličem: molite in verujte 
v moč molitve. Odprite svoja srca, otročiči, da vas Bog napolni s svojo ljubeznijo, in 
vi boste radost drugim. Vaše pričevanje bo močno in vse, kar delate, bo prepleteno 
z Božjo nežnostjo. Jaz sem z vami in molim za vas in vaše spreobrnjenje, vse, dokler 
Boga ne postavite na prvo mesto. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.« 
(Sporočilo Marije Kraljice Miru po vidkinji Mariji Pavlović Lunetti dne 25. maja 2015)
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»Sv. krst so prejeli … 
Sv. zakon sta sklenila … 

Odšli so …«
7. JUNIJA JE BIL KRŠČEN:
 LUKA ZUPANČIČ, Potok 2. Luka se je 25. julija 2014 rodil očetu Mitju 

in mami Suzani Zupančič.
20. JUNIJA JE BIL KRŠČEN:
 LEON MIKLAVČIČ, Drganja sela 98. Leon se je 15. septembra 2011 ro-

dil očetu Robertu in mami Nataliji Miklavčič.
21. JUNIJA JE BILA KRŠČENA:
 AJDA KUMELJ, Jurka vas 14. Ajda se je 19. avgusta 2014 rodila očetu 

Ignacu in mami Brigiti Kumelj.

Novokrščence naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.

SVETI ZAKON STA SKLENILA:
 ŽENIN: ROBERT MIKLAVČIČ iz župnije Vavta vas in
 NEVESTA: NATALIJA HROMEC iz župnije Ihan.

Zaupno prosimo Boga, naj blagoslovi novoporočenca.  
Združil ju je v zakramentu svetega zakona,  

naj ju tudi dobrotno podpira s svojo pomočjo.

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + EMO KREGAR, Tomažičeva 42, Ljubljana-Vič:
  rodila se je 8. 5. 1927 v Gorenji Straži
  umrla je 16. 6. 2015

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + VERONO ZORICO BENKOVIČ, Rumanja vas 46, Straža:
  rodila se je 9. 2. 1924 v Rumanji vasi
  umrla je 23. 6. 2015

Našim pokojnim naj Bog da večni mir  
in pokoj in večna Luč naj jim sveti.
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SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Vavta vas, 2., 3. in 4. skupina; Anica Golob, PRA; Ber-

kopec, VV39; Ladislava Besek.
 DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Anica Golob, PRA5; Koncilja, RV; Vovk, 

RV; Marija Muška.
 DAR ZA CERKEV MARIJE, TOLAŽNICE ŽALOSTNIH NA DRGANJIH 

SELIH: Vovk, RV.
 DAR ZA CERKEV SV. TOMAŽA V STRAŽI: družine Kregar in Mihelič.
OB SMRTI EME KREGAR SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za 

svete maše: nečakinja Milena; brat Slavko; nečakinja Majda; nečak Jože.
OB SMRTI EME KREGAR SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI dar 

za Cerkev svetega Tomaža: družine Kregar in Mihelič.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA

OBISK BOLNIH IN STAREJŠIH PO DOMOVIH
Meseca julija bo g. župnik obiskal bolne in ostarele na domu v sredo, 1. julija, 

popoldne (Rumanja vas), in petek, 3. julija, (ostale vasi).

PRIJAVE NA ORATORIJ
Rok za prijavo na letošnji oratorij je že davno mimo. Otroci, ki se nameravate 

udeležiti oratorija in se še niste prijavili, pohitite in se do srede, 1. julija, prijavite, 
da bomo lahko pravočasno poskrbeli za majice in kupi-
li potrebne materiale. Prijave oddajte skupaj s prispev-
kom za stroške oratorija v župnišču.

ORATORIJ V VAVTI VASI
Župnija Vavta vas že 5. leto zapored organizira ora-

torij v Vavti vasi. Letošnje geslo je »Hočem biti svet«. 
Letos obeležujemo 200 let rojstva očeta oratorija, sve-
tega Janeza Boska. Zgodba Oratorija 2015 govori o nje-
govem najbolj vzornem varovancu, Dominiku Saviu, 
ki je s svojo igrivostjo, radovednostjo in spoštljivostjo 
poosebljal duh oratorija. 

Oratorij bo letos potekal od 19. do 26. julija. Dragi starši, zahvaljujemo se vam, 
ker nam boste tudi letos v času oratorija zaupali svoje otroke. Zanje bodo skrbeli 
animatorji, ki s svojim navdušenjem želijo polepšati poletne dni vašim otrokom.



5

NAŠE CERKVE PRAZNUJEJO
V času poletnih počitnic praznujejo žegnanje vse naše cerkve; župnijska in 

podružnici. Žegnanje je nekaj tako pomembnega, kot sta rojstni dan ali god v 
človekovem osebnem praznovanju. Spodobi se, da praznujemo skupaj s svojimi 
prijatelji, ki nas vabijo, naj se z njimi poveselimo ob njihovem osebnem prazniku.

Spodobi se tudi, da dolžno čast izkažemo župnijski cerkvi. Ob žegnanju VA-
BIJO zvonovi domače cerkve še bolj mogočno in veselo 
kot običajno. Bom prisluhnil vabilu in se mu odzval? 
Ker smo ponosni na zavetnike svojih cerkva, skupaj 
praznujmo pri sveti maši in s svojimi sorodniki in prija-
telji ob domači mizi.

POMOČ PRI PRAZNOVANJU ŽUPNIJSKEGA 
ŽEGNANJA

Za pomoč pri pripravi župnijskega praznovanja se 
z velikim zaupanjem obračamo na gospodinje iz Ru-
manje vasi. Naj nas poveže priprava peciva, s katerim 
bomo postregli prisotnim. 

Po maši ste vsi lepo vabljeni, da se zadržite pred cerkvijo. Animatorji ora-
torija pripravljajo srečelov. Izkupiček srečelova bomo namenili kritju stro-
škov oratorija.

ŽEGNANJE PRI SVETEM TOMAŽU V GORNJI STRAŽI
V nedeljo, 5. julija, bomo praznovali žegnanje v Straži. Zelo pomembno se je 

udeležiti praznovanja cerkve in nanj povabiti tudi sorodnike in prijatelje. Lepo 
povabljeni k slovesni sveti maši ob 17. uri, v cerkev sv. Tomaža v Stražo. Veseli 
bomo, če si boste vzeli nekaj časa tudi za klepet in druženje po maši.

ŽEGNANJE PRI SVETEM JAKOBU V VAVTI VASI
Ne spreglejte, da bo slovesna žegnanjska sveta maša pri svetem Jakobu v Vavti 

vasi, ki jo bo letos vodil moj sošolec msgr. Mitja Leskovar, že ob 8.30 dopoldne. 
Po maši nam bodo otroci in animatorji oratorija odstrli nekaj oratorijskega do-
gajanja. Animatorji bodo po sveti maši pripravili srečelov. Zbrana sredstva bomo 
namenili za oddih animatorjev na Krku. V kolikor je kdo pripravljen prispevati 
kakšen zadetek na srečelovu, ga bomo z veliko hvaležnostjo sprejeli v tednu pred 
žegnanjem v župnišču.

»MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI«
Na Krištofovo nedeljo, 26. julija, Cerkev na Slovenskem zaznamuje misijonska 

akcija Miva. Po župnijah je blagoslov vozil in prostovoljna nabirka za misijonska 
vozila. V akciji »Miva« vozniki sodelujejo tako, da za vsak srečno prevoženi ki-
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SVETE MAŠE
PON. – 29. 6. Peter in Pavel 20.00 + Albin Sajovec, obl.
TOR. – 30. 6. Oton 20.00 + Pavle Vidic, st.
SRE. – 1. 7. Estera, sp. žena 20.00 + Miha Kužnik in Šuštaršič
ČET. – 2. 7. Frančišek, red 20.00    za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 3. 7. Tomaž, ap 20.00    v spravo za bogokletje
SOB. – 4. 7. Uroš, šk 19.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 5. 7. 14. MED LETOM

IZSELJENSKA
Ciril in Metod

8.30 + starši Katarina in Mijo Kostanjevec, obl.
17.00 S + Gregor Dolšak
17.00 S + Ida Erjavec roj. Košir
17.00 S + Ana Marija Tisovec
17.00 S + Ema Kregar

lometer darujejo cent oziroma en evro za tisoč kilome-
trov. Z blagoslovom vozil kličemo priprošnjo svetega 
Krištofa za blagoslov in odgovornost na cestah. Tisti, 
ki se odločijo za blagoslov avtomobila ali dar, prejmejo 
spominsko podobico in nalepko. Z akcijo »Miva« ver-
nike vabijo k poživitvi solidarnosti s tistimi, ki jim da-
rovi za misijonska vozila posredno lahko rešijo življenje 
ali vrnejo zdravje. »Miva« tako pomaga graditi obče-
stvo »mladih cerkva«.

SREČANJE BOLNIH,  
STAREJŠIH IN OSAMLJENIH

Župnijska Karitas pripravlja srečanje bolnih, starejših 
in osamljenih naše župnije v nedeljo, 9. avgusta, ob 17. 
uri. Nekateri boste prejeli vabila na dom. To pa ne po-
meni, da niste povabljeni vsi, ki si želite druženja. Sveto 
mašo bo vodil g. župnik, med mašo pa vas bo nagovo-
rila Slovenka leta, ga. Sonja Pungertnik.

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.

URADNE URE MED POČITNICAMI
V poletnih mesecih, juliju in avgustu, duhovnika 

dobite po sveti maši. Kadar je g. župnik doma, ste v 
župnišču dobrodošli tudi izven časa uradnih ur.
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PON. – 6. 7. Marija Goretti 20.00 + Irena Krašovec, rd.
TOR. – 7. 7. Vilibald, šk 20.00 + starši Šporar
SRE. – 8. 7. Gregor, šk 20.00 + Jože Rebselj, obl.
ČET. – 9. 7. Avguštin, muč 20.00 + Ivan in Klara Čutura, god.
PET. – 10. 7. Amalija, red 20.00 + Franc Kren in starši Knafelj
SOB. – 11. 7. Benedikt, op 18.00 S za žive in umrle župljane

19.00 DS po namenu
NED. – 12. 7. 15. MED LETOM

Mohor in Fortunat
8.30 + Jože in Franc Vovk, obl.

PON. – 13. 7. Henrik, kr 20.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
TOR. – 14. 7. Božidar, šk 20.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
SRE. – 15. 7. Bonaventura, šk 20.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
ČET. – 16. 7. Karmen 20.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
PET. – 17. 7. Aleš, sp 20.00 + Pepca Vintar, obl.
SOB. – 18. 7. Elij, muč 18.00 S + Ema Kregar, 30. dan

19.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 19. 7. ŽUPNIJSKO 

ŽEGNANJE
8.30 + župnik Franc Ambrožič, obl.
8.30 + župnik Gregor Dolšak
8.30 + Valčka in Rozalija Petan, obl.

PON. – 20. 7. Marjeta, muč 20.00 + Ivan Šporar
TOR. – 21. 7. Lovrenc, duh 20.00 + Franc Menart
SRE. – 22. 7. Marija Magdalena   7.30 + Frančiška Brozovič
ČET. – 23. 7. Brigita, red 20.00 + Marija Taljat
PET. – 24. 7. Krištof, muč 20.00 + Milena Krašovec
SOB. – 25. 7. Jakob Starejši,

apostol
18.00 S za žive in umrle župljane
19.00 DS  po namenu
20.00    po namenu

NED. – 26. 7. Joahim in Ana 8.30 + Jože in Valčka Šetina, obl.
PON. – 27. 7. Gorazd in Kliment 20.00 + Albina in Karel Lukan
TOR. – 28. 7. Viktor, pp 20.00 + Ana Šiška in Stane
SRE. – 29. 7. Marta, Lazarjeva 20.00 + Ana Tomič, obl.
ČET. – 30. 7. Peter, šk 20.00 + Frančiška Drobnič in družina Šporar, RV, 

obl.
PET. – 31. 7. Ignacij Lojolski 20.00 + Jože in starši Kočman, obl.
SOB. – 1. 8. Alfonz, šk 18.00 S + Ana Marija Tisovec

19.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 2. 8. Evzebij, šk 8.30 + Janez Vintar, obl.



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 4. julij:
Potok, 2. skupina
SOBOTA, 11. julij:
Potok, 3. skupina
SOBOTA, 18. julij:
Skupina Prapreče  
in Mraševo
SOBOTA, 25. julij:
Rumanja vas, 1. skupina
SOBOTA, 1. avgust:
Rumanja vas, 2. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 5. julij:
Martina Kopina
Anica Kren
NEDELJA, 12. julij:
Marinka Kregar
Anamarija Taljat
NEDELJA, 19. julij:
Lučka Berkopec
Julijan Taljat
NEDELJA, 26. julij:
Zala Kren
Anica Žagar
NEDELJA, 2. avgust:
Tjaša Tavčar
Janez Dular

Gospod je moj pastir,
nič mi ne manjka.

Na zelenih pašnikih  
mi daje ležišče;

k vodam počitka me vodi.
Mojo dušo poživlja,

vodi me po pravih stezah
zaradi svojega imena.

Tudi če bi hodil po globeli 
smrtne sence, 

se ne bojim hudega,  
ker si ti z menoj,

tvoja palica in tvoja opora 
me tolažita.

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;

z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.

Le dobrota in milina me 
bosta spremljali

vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši 

Gospodovi
vse dni življenja.

Psalm 23


