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POLETJE – ČAS ZA BOGA
Poletje je pred vrati. Boga lahko damo na stranski 

tir ali pa se odločimo narediti nekaj zase – z njegovo 
pomočjo.

Potrebujemo dve osnovni sestavini:
• skupnost: Jezus nam svetuje, da poiščemo druž-
bo: »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem 
imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20) Dobro 
izhodišče je skupnost ljudi, ki iščejo odgovore na 
podobna vprašanja. Poletni dogodki so priložnost, 
da utrdimo svojo vero, poiščemo odgovore, pa tudi 
pomagamo oddaljenim kristjanom najti nov smisel, 
znova prižgati lučko vere. V sproščenem vzdušju in 
sprejemajoči skupnosti je lažje začutiti Boga!

• čas: Preveč imam vsega. Ne sledim dnevom, izgubljam se v hitenju, zvečer 
pa se kar zvrnem v posteljo. Ponudba in potrošnja dejavnosti se zdita neo-
mejeni in čisto vse moram poskusiti! Ne gre. Včasih se je treba ustaviti in si 
izboriti čas za dušo, za Boga. 

Poleti otroci in mladi kar izginejo iz cerkva. Veroučno leto je zaključeno 
in do septembra Jezusa pošljemo na oddih. Poletje je res čas za zabavo, za nove 
dogodivščine – Jezus pa se zdi pravo nasprotje, na njem na videz ni nič presene-
tljivega in razburljivega, vse je že znano, vse že zdavnaj zapisano in ničkolikokrat 
prebrano … Pa vendar čutimo, da ga potrebujemo, da se izplača vzeti čas zanj.

Čas za Boga si moraš vzeti sam. Ljudi, ki si želijo in iščejo isto kot ti, pa najdeš 
na duhovnih vajah, srečanjih in festivalih za mlade. Pobrskaj po spletu – »stric 
Google« pozna ponudbo duhovnih ponudb. Poletje je polno prireditev, tudi 
cerkvenih. Izberi nekaj zase in povabi še prijatelje!

Vir: Marjetka Pezdir Kofol, Ognjišče 6/2011
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE

VSI POTREBUJEMO PRIJATELJE

Vsak človek potrebuje drugega človeka, s katerim se lahko skupaj veseli in 
prenaša težave. V prijateljskem odnosu zori in se uči živeti v veselju in težavah, ki 
jih prinaša življenje. Preberi modre nasvete, ki jih je o prijateljstvu zapisal avtor 
Sirahove knjige, ki jo najdemo v Stari zavezi Svetega pisma.

PRAVO IN LAŽNO PRIJATELJSTVO
Prijazna beseda pridobi veliko prijateljev, ljubezniv jezik pridobi veliko naklo-

njenost. Naj bo veliko takih, ki s teboj žive v miru, tvoj svetovalec pa naj bo le 
eden izmed tisočih. 

Če pridobivaš prijatelja, ga pridobivaj v preizkušnji in mu nikar ne zaupaj prehi-
tro. Marsikdo je namreč prijatelj v njemu ustreznem času, a ne ostane pri tebi na 
dan tvoje stiske. Je tudi prijatelj, ki se sprevrže v sovražnika, ki bo v tvojo sramoto 
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razkrival vajine prepire. Je tudi prijatelj, ki sede za tvojo mizo, a ne ostane pri tebi 
na dan tvoje stiske. Dokler boš imel srečo, bo eno s teboj, zaupen bo s tvojimi 
domačimi; če pa boš ponižan, bo proti tebi in se bo skrival pred tvojim obličjem. 
Drži se daleč od svojih sovražnikov in bodi previden do svojih prijateljev.

Zvesti prijatelj je močna zaščita, kdor ga je našel, je našel zaklad. Zvestega prija-
telja ni mogoče poplačati, za njegovo lepoto ni tehtnice. Zvesti prijatelj je čarodej-
ni napoj življenja, našli ga bodo tisti, ki se bojijo Gospoda. Kdor se boji Gospoda, 
sklepa pravo prijateljstvo, kakršen je sam, takšen bo tudi njegov bližnji. (Sir 6,5-17)

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

POGLEJTE GOR
Ste se kdaj vprašali, kolikokrat na dan pogledate navzgor? Sploh kdaj pogle-

date navzgor? Saj tisto, kar jaz vidim, je le gledanje navzdol. Vse, kar vidim, so 
sklonjene glave, ki strmijo v svetleče se telefone. 

Sploh veste, kaj vse zamudite, medtem ko gledate v svoje telefone? Mogoče se 
je ravno mimo vas sprehodila ljubezen vašega življenja, a vi ste le tiho strmeli v 
svoj telefon. Mogoče je šel mimo vas prijatelj, ki ga že dolgo niste videli, in bi bili 
veseli, če bi ga srečali. A oba strmita v svoja telefona in ne opazita drug drugega. 

Zakaj je to tako? Kaj je tako zanimivega na tistih majhnih ekranih? Se dopisujete s 
kom? Kaj, ko bi ga raje poklicali in se zmenili, da se srečate? Gledate svoje slike? Raje 
poglejte navzgor in naredite nove fotografije. Igrate igrice? To lahko delate doma.

Telefon je super iznajdba. In seveda je super, da ga uporabljate. Navsezadnje s 
pomočjo telefona lahko ohranite stike, si pošiljate sporočila in še mnoge druge 
stvari. A naj bo omejeno. Naj telefon ostane pripomoček, ne pa naše življenje. 

Zato poglejte gor. Poglejte, kakšno vreme je danes, ne da bi na telefonu pogle-
dali vremensko napoved. Poglejte, kaj ljudje počnejo okoli vas. Nasmehnite se, 
ko vidite koga, ki ga poznate. Poglejte proti Bogu in ga poiščite. Obrnite se nanj, 
ko vam bo najtežje, in ne pozabite nanj, ko bo vse lepo. Prosite ga za pomoč in se 
zahvalite za dobljeno pomoč. Zahvalite se za to, da ste pogledali navzgor.
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In nikakor ne poglejte nazaj dol. Saj je škoda. Škoda je vseh lepih trenutkov, ki 
jih lahko doživite z gledanjem navzgor. In zato vam to polagam na roke: Pustite 
kdaj telefon doma in raje glejte gor, proti Bogu!

Erika Kum

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

PET ZNANIH OSEBNOSTI, KI SE SKORAJ NE BI RODILE
Kaj imajo skupnega Steve Jobs, Celine Dion, Jack Nicholson, Andrea Bo-

celli in papež Janez Pavel II.?
Vsi (in še mnogo, mnogo drugih) bi skoraj končali svoje življenje v postop-

ku umetne prekinitve nosečnosti, če se njihove matere v nekem ključnem 
trenutku ne bi odločile drugače. Poglejmo si nekaj zgodb znanih oseb, katerih 
matere so pogumno izbrale življenje.

CELIN DION
Mama slavne kanadske pevke je pri štiridesetih 

letih izvedela, da je ponovno noseča. Že štirinaj-
stič! Zato in tudi zaradi revščine, v kateri je druži-
na Dion živela, ni nenavadno, da je obupana mama 
resno razmišljala o splavu. A kot katoličanka je svo-
je dvome in strahove zaupala duhovniku, ki jo je 
od splava odvrnil. Odločila se je torej za življenje 
in Celine sama pravi, da je imela srečno otroštvo, 

glasba pa jo je spremljala že od malega. Le kako bi zvenela glasba iz filma Titanik, 
če njena mama ne bi bila tako pogumna?

ANDREA BOCELLI
Drugi znani glas, ki ga morda ne bi nikoli slišali, 

pripada italijanskemu tenoristu Andrei Bocelliju. 
Njegova mama je zavrnila nasvete zdravnikov, 
naj splavi sina, ker so mu napovedovali zdravstve-
no prizadetost. Andrea se je res rodil napol slep 
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in je vid popolnoma izgubil v nezgodi z nogometno žogo pri dvanajstih letih, 
vendar se svoji mami na koncertih rad zahvali za dar življenja.

STEVE JOBS
Inovator in genij, ki je pognal Apple na mesto najuspe-

šnejših podjetij na svetu, je bil kmalu po rojstvu oddan v 
posvojitev. Svoja posvojitelja je imel rad in zanju sta bila 
to edina prava oče in mama. Želel pa je tudi odkriti, kdo 
je njegova biološka mama, saj ji je bil hvaležen, da ni 
končal v postopku umetne prekinitve nosečnosti. V 
nasprotnem primeru ne bi nikoli izkusil ljubezni staršev, 
ki sta ga vzgajala, kot da bi bil njun.

JACK NICHOLSON
Bil je že odrasel, ko je izvedel, da je ženska, za katero je 

mislil, da je njegova sestra, v resnici njegova mama, za 
mamo pa je imel svojo babico. Njegova prava mama je 
zanosila kot najstnica in pritiskali so nanjo, naj naredi 
splav, vendar je izbrala življenje za svojega sina, ki je po-
zneje postal svetovno znan ameriški igralec. Za svoje življe-
nje zato čuti le hvaležnost.

PAPEŽ JANEZ PAVEL II.
Mama svetega Janeza Pavla II. je izvedela, da je ponovno noseča, kmalu zatem, 

ko je rodila hčerko Olgo, ki je po rojstvu umrla. 
Mati je namreč zbolela za nevarno revmatično 
vročico in ginekolog ji je svetoval, naj reši svo-
je življenje in sedanjega otroka splavi, saj naj bi 
mu njena bolezen tudi poškodovala srce. Toda 
mati malega Karola (poznejšega papeža) je volji 
zdravnika kljubovala in svet obogatila za izje-
mnega človekoljuba, čigar teologija telesa od-
stira svež pogled na kulturo življenja, pravo ljubezen in izpolnjujočo spolnost.

DAR ŽIVLJENJA
Prav vsak se lahko zahvali svoji mami, da mu je dala življenje. Zagotovo pa po-

sebno hvaležnost občutijo tisti, katerih matere so bile tako pogumne, da so klju-
bovale nasvetom ali pritiskom zdravnikov, okolice ali bližnjih, naj otroka splavijo. 
Takšnih močnih žensk je veliko in ni potrebno, da bi njihovi otroci pomenili nekaj 
celemu svetu. Pomembno je le to, da nekomu pomenijo vse na svetu.

VIR: www.iskreni.net 
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JESEN ŽIVLJENJA

PRIJATELJSTVO
Beseda prijatelj nam pove veliko. Bolniku z neozdravljivo boleznijo prijatelj, ki 

stoji ob strani, pomeni še veliko več. Vsak, ki je srečal zelo bolne ljudi, ve, kako 
trpljenje človeka oblikuje in spodbuja k osebnostni rasti. Ne želijo, da jih pomi-
lujete. Med njimi je veliko smeha in dobre volje, izražajo hvaležnost za drobne 
stvari in majhne pozornosti.

Ob tem se lahko vprašam, 
koliko znam biti jaz hvale-
žen Bogu za darove, ki sem 
jih prejel. Prevečkrat imamo 
pred očmi le težave vsakda-
njega življenja. Če bi se nam 
odprle oči za vse bogastvo, ki 
nam je podarjeno, bi znali bolj 

ceniti darove, še zlasti zdravje. Kako malo smo hvaležni Bogu, dokler se še lahko 
gibljemo in skrbimo zase. Bodimo veseli, če imamo ob sebi tudi dobre prijatelje, 
spoštujmo jih, kadar nam pomagajo postoriti tisto, kar sami ne zmoremo več.

Za naše medsebojne odnose gre. Ti krojijo naše počutje. Vsi potrebujemo 
prijatelje. Prijateljstvo nam bo olajšalo marsikatero stisko. Prijateljstvo je dar, ki 
ga lahko sprejmeš ali ne. Ko ga sprejmeš, ga podarjaš naprej. K takšnemu prija-
teljstvu nas vabi Jezus. Revija Prijatelj, verski list bolnikov, invalidov in njihovih 
prijateljev, je zavezana k spodbujanju iskrenega in zaupnega prijateljstva. Kadar 
imate možnost vzeti revijo v roke, jo preberite. Tam boste našli resnično preiz-
kušene prijatelje.

BESEDA ŽIVEGA BOGA

4. junij: SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Pri večerji je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil in razlomil, jim ga dal in rekel: »Vze-

mite, to je moje telo.« In vzel je kelih, se zahvalil in jim ga dal in so vsi iz njega 
pili, in rekel jim je: »To je moja kri, kri zaveze, ki bo kmalu za mnoge prelita.« (Mr 
14,22–24)

7. junij: 10. NEDELJA MED LETOM
Sedela pa je okoli njega množica, ko so mu rekli: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje 

so zunaj in te iščejo.« Odgovoril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In 
ozre se po tistih, ki so sedeli okoli njega, in pravi: »Glejte, moja mati in moji bratje! 
Kdor namreč spolni Božjo voljo, ta mi je brat in sestra in mati.« (Mr 3,32–35)
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14. junij: 11. NEDELJA MED LETOM
In govoril je: »Čému naj primerjamo Božje kraljestvo ali v kakšni priliki naj ga 

ponazorimo? Kakor gorčično zrno je, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od 
vseh semen na zemlji; ko pa se vseje, raste in postane večje kot vsa zelišča in naredi 
velike veje, tako da morejo ptice neba prebivati v njegovi senci.« (Mr 4,30–32)

21. junij: 12. NEDELJA MED LETOM
In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: »Utihni, umíri se!« In veter je ponehal 

in nastala je velika tišina. In rekel jim je: »Kaj ste tako boječi? Kako, da še nimate 
vere?« In velik strah jih je prevzel in so govorili med seboj: »Kdo neki je ta, da sta 
mu pokorna veter in morje?« (Mr 4,39–41)

28. junij: 13. NEDELJA MED LETOM
Prime deklico za roko in ji ukaže: »Talíta kum« – kar pomeni: »Deklica, rečem 

ti, vstani!« In deklica je brž vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Obšla 
jih je silna groza. In ostro jim je zabičal, naj tega nihče ne zve; in rekel je, naj ji 
dajo jesti. (Mr 5,41–43)

29. junij: SVETI PETER IN PAVEL, APOSTOLA
Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« Jezus mu je 

odgovoril: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, zakaj meso in kri ti nista tega razodela, am-
pak moj Oče, ki je v nebesih. Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter (Skala) in na to skalo 
bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.« (Mt 16,16-18)
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA

BLAGOSLOV NA TVOJO MLADOST
Kličem blagoslov nate:
ki vstopaš v življenje,
ki se podajaš na ceste sveta,
ki boš moral čez smetišča zemlje,
čez vsa minska polja laži, 
čez plevel in osat nezaupanja
in čez vse tržnice pokorjenih src.

Kličem blagoslov nate:
ki boš moral izbirati
med poštenostjo in prodanostjo,
med Bogom in hudičem,
med blagoslovljenim kruhom in drogo;
ki boš slišal vabilo iz beznic,
da bi za ognjišče zatajil Kristusa,
za skledo leče prodal prvorojenstvo,
za srebrnike izdal narod in domovino
in pijano srce prepustil mrhovinarjem.

Kličem blagoslov nate,
ki ti bodo dopovedovali,
da življenje ni sveto,
da zvestoba ni vredna truda,
da si lahko kupiš in privoščiš,
da moraš biti tak, kot drugi hočejo,
in imeti to, kar drugi potrebujejo.

Kličem blagoslov nate!
Naj bodo tvoje sanje seme za resničnost,
da boš po ljubezni velik človek,
ki peče kruh iz pšenice in ne iz kamna,
ki ne neha iskati lepote
in se nikoli ne naveliča moliti.

Vir: p. Pavle Jakop, Naša družina
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»Sv. krst so prejeli … 
Sv. zakon sta sklenila … 

Odšli so …«

24. MAJA JE BILA KRŠČENA:
 NEŽA ZUPANČIČ, Hruševec 1. Neža se je 16. decembra 2014 rodila 

očetu Benjaminu in mami Branki Zupančič.

Novokrščenko naj v življenju spremlja
Bog s svojim blagoslovom.

SVETI ZAKON STA SKLENILA:
 ŽENIN: DRAGO STANIŠA iz župnije Podgrad in
 NEVESTA: LEA KOLEGAR iz župnije Vavta vas.

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:
 + ANO MARIJO TISOVEC, Pod Srobotnikom 20, Straža:
  rodila se je 7. 9. 1936 v Dol. Gradišču
  umrla je 8. 5. 2015

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

MISEL ZA LEPŠI DAN
Učimo svoje otroke, da bodo videli lepoto in resnico, ki je v vseh bitjih. Malčki 

so blizu tej resnici, čudovito jo bodo dojeli. (Marcelle Auclair)

Vsakdanjost naj nam bo molitev! Prosimo za to veliko umetnost krščanskega ži-
vljenja, ki je zaradi tega tako težka, ker je tako preprosta. (Karl Rahner)

Rad imeti ljudi pomeni ne zadoščati le samemu sebi, marveč odpreti srce in 
v njem narediti prostor za druge. Ljudje trpimo zaradi ljudi. Zato glej s čistimi 
očmi in čistim srcem. (Phil Bosmans)
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Neponovljivo srečo sem doživel, ko sem spoznal, da Bog ni samo sodnik, am-
pak tudi ljubeči Oče, ki mi želi vse odpustiti. (France Špelič)

Vsak človek meni, da nima dovolj denarja, pameti pa da ima v izobilju. (he-
brejski pregovor)

Domovina je naša ljuba mati. Bodimo si med seboj kakor dobri otroci in po-
magajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca. (bl. Anton Martin 
Slomšek)

Ljudje smo po naravi takšni, da neradi dajemo. Mnogo rajši jemljemo. Jezus je 
drugačen: daje in se daje. Postaja med nami kruh in ga ponuja, naj ga vzamemo, 
razlomimo in jemo. (Franc Cerar)

ZA DOBRO VOLJO
Stoji debeli policist pri otroškem vrtcu.
Vzgojiteljica, ki pride iz vrtca, ga prijazno vpraša: »A vi čakate otroka?« – »Ne, 

to imam od piva« odgovori policist ...

»Poslušajte, soseda!« ponosno reče Kovačeva. »Naš sin je star sedem mesecev 
pa že sedi!« – »Ježeš, kaj je pa naredil?«

Lovec se je pohvalil: »Včeraj sem za vasjo ustrelil tri race.« – »So bile divje?« – 
»Race ne, lastnik pa kar precej.«

Družina pride domov od slovesne maše na veliko noč. – Oče takoj začne ner-
gati, da je bila pridiga zanič, da so na koru slabo peli in tudi orgle so bolj škripale. 
– Potem se oglasi sinek: »Čuj, očka, za en evro vstopnine za štiri osebe, ki si ga 
vrgel v košarico, je bil spored v cerkvi kar v redu.«

»Končno je moj mož prenehal gristi nohte!« – »Kako mu je pa to uspelo?« – 
»Skrila sem mu zobe!«

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: France Saje; Jakše – Glavan; skupina Hruševec; Nose, 

Pod Srobotnikom; Zlata Rebselj; Darovec, STR; Šiška; Ivana Šetina; Sela, 2. skupi-
na; Jurka vas, 1. in 2. skupina; Vavta vas, 1. skupina.

 DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Marjetka Dular, VV39; Antonija Kočman; 
Roman Parovel; Kolenc, RV48; Poglajen, DS; Roman Parovel; Ludvik Kocmut; 
Marinka Kavšček; Tatjana Marešič.

 DAR ZA OGREVANJE: Antonija Kočman.
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 DAR ZA CERKEV MARIJE, TOLAŽNICE ŽALOSTNIH, NA DRGANJIH 
SELIH: Marija Gerbajs; vaščani Drganjih sel in Ljubna. 

 ODDANE MAŠE: sedem (7) maš po namenu za + Ano Marijo Tisovec.
 OB SMRTI ANE MARIJE TISOVEC SO NAMESTO CVETJA NA GROB 

DAROVALI za svete maše: Tisovec, Košnica pri Celju (2); Miha Tisovec (2); Da-
rinka Šenica z družino (2); vaščani; Darovec in Bele; družina Šiška; družina Bu-
kovac; Ivanka Šetina z družino; Meri Tisovec z družino; Vladka z družino; Jožko 
Kocjančič iz Vrhpolja z družino; Antonija Mohorko.

 OB SMRTI MARIJE TALJAT JE NAMESTO CVETJA NA GROB DARO-
VALA za sveto mašo za pokojne starše Taljat: Gašperšič.

 OB SMRTI MARIJE TALJAT SO NAMESTO CVETJA NA GROB DARO-
VALI za Cerkev: družina Barbič.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA

PRIJAVA OTROK NA ORATORIJ
Oratorij bo tudi letos v Vavti vasi. Dogajal se bo v tednu od 19. do 26. julija. 

Otroci bodo na začetku maja prijavnice prejeli pri verouku, na voljo pa bodo 
tudi na internetni strani župnije. Dragi starši, priprave nam boste zelo olajšali, 
če boste svoje otroke pravočasno prijavili. Zaradi naročila oratorijskih majic 
moramo prijave zbrati do 1. junija. Hvala za vaše zaupanje. Dodatne informa-
cije lahko poiščeš na e-naslovu: jernej.marenk@rkc.si ali po telefonu: 041 650 620.
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ROMANJE ZA SODELAVCE ŽUPNIJE VAVTA VAS
Župnijsko občestvo sooblikujejo številni prostovoljci in sodelavci, še zlasti ve-

lja omeniti krasilce in čistilce naših cerkva, pevce, pritrkovalce, bralce … Tudi le-
tos bomo pripravili romanje za župnijske sodelavce. Kam se bomo odpravili, naj 
letos ostane skrivnost. Naj velja, da bo to romanje v neznano. Da ne bo pomote, 
organizator ima pred seboj jasen cilj. Romarjem se bo odkrival po poti. Povablje-
ni vsi, ki kakorkoli pomagate pri življenju in delu župnije. Romanje bo vodil naš 
stari znanec, mag. Jože Kukman. Prispevek za sodelavce znaša 10 evrov. Drugi, ki 
niste aktivno udeleženi v župnijskem prostovoljnem delu, se tudi lahko prijavite. 
Vaš prispevek bo znašal 20 evrov.

Na romanje se bomo odpravili v nedeljo, 14. junija, ob 13. uri iz Vavte vasi. 
Da bomo lahko kar najbolje pristopili k organizaciji romanja, vas prosimo, da se 
takoj prijavite na tel. 040 731 626 (ga. Lidija).

V KOLIKOR G. ŽUPNIJA NI DOMA
Je stik duhovnika, ki ga nadomešča, objavljen na oglasni deski pred cerkvijo. 
Od ponedeljka, 1. junija, do srede, 3. junija, imamo dekanijski duhovniki ro-

manje. Od ponedeljka, 8. junija, do četrtka, 11. junija imamo sošolci srečanje 
letnika v Rimu.

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU se k molitvi zbira vsak 
prvi in tretji ponedeljek v mesecu.

VPIS V PROGRAME KONSERVATORIJA ZA GLASBO
Vabljeni k vpisu v programe Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja v Novem 

mestu za šolsko leto 2015/16. Na voljo so programi od predšolskega, osnovno-
šolskega, srednješolskega do izobraževanja odraslih. Poseben poudarek Konser-
vatorija je na programih za vzgojo liturgičnih organistov in zborovodij. Spreje-
mni preizkusi bodo v soboto, 13. junija 2015, ob 9. uri. Rok prijave je 4. junij 2015. 
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Vabljeni, da se o možnostih vpisa in sprejemnih preizkusih pozanimate neposre-
dno na sedežu konservatorija. Naslov: Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto (Bara-
gov zavod v Šmihelu-NM); tel.: 07 38 44 426; e-naslov: konservatorij@gmail.com. 

OBISK BOLNIH IN OSTARELIH NA DOMU
G. župnik bo bolne in ostarele obiskal v petek, 5. junija, in soboto, 6. junija, 

dopoldne (Rumanja vas). 

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v petek, 12. junija, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v torek, 16. junija, po sveti maši.

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
Pred osmimi leti smo v Župniji Vavta vas začeli s srečanji zakonskih jubilantov. 

Zakon in družina sta veliki vrednoti. Človeku prinašata srečo in polnost življenja. 
Zato je potrebno, da zastavimo vse svoje moči za graditev osnovne človeške 
skupnosti. Vsi zakonci, ki v tem letu slavite 5, 10, 15, 20, ... 50, 55, 60 let ali 
morda celo več let poroke, ste lepo povabljeni v nedeljo, 14. junija, ob 10. 
uri na srečanje zakonskih jubilantov v župnijsko cerkev sv. Jakoba v Vavti 
vasi. Mašo bo daroval jezuit p. dr. Ivan Platovnjak.

SPRAVNA SLOVESNOST PRI KAPELI POD KRENOM V 
KOČEVSKEM ROGU

V nedeljo, 14. junija, ob 11-ih se bomo pri kapeli pod Krenom spomnili 70. oble-
tnice konca druge svetovne vojne in v povezavi s tem povojnih pobojev. Kapela 
v Kočevskem rogu je redno odprta od 1. maja do 1. novembra, vsako soboto in 
nedeljo, med 11. in 16. uro. V tem času je tam nekdo (običajno g. Andrej Podkori-
tnik), ki predstavi žalostne povojne dogodke in razloži Rupnikov mozaik.

PREDSTAVITEV BIRMANCEV ŽUPNIJSKI SKUPNOSTI
V nedeljo, 21. junija, pri deseti sveti maši, se bodo župnijski skupnosti predsta-

vili mladi, ki želijo septembra prejeti zakrament svete birme.

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. Prijave in dodatne 
informacije so na voljo pri g. Tonetu Komljancu, ki je dosegljiv na številki mobil-
nega telefona 041 752 788.
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SVETE MAŠE

PROSTOVOLJNO DELO
V nedeljo, 28. junija, bodo 

pri obeh svetih mašah (ob 
7-ih in 10-ih) z nami prosto-
voljci mednarodnega progra-
ma POTA. Predstavili bodo 
svoj program in po maši zbi-
rali prostovoljne prispevke. Z 
zbranimi darovi bodo poma-
gali pri delovanju filipinskega 
centra Pag-asa (Upanje), ki 
pomaga družinam na poti do 
samostojnosti: z izobraževa-
njem, gmotno pomočjo, varstvom, šolskimi štipendijami, zdravstvom ... Skupina 
sedmih »mladih« se na Filipine odpravlja letos julija. Priporočajo se v molitev in 
podporo.

ŽEGNANJE PRI SVETEM TOMAŽU V GORNJI STRAŽI
V nedeljo, 5. julija, bomo praznovali žegnanje v Straži. Vse farane lepo vabimo 

k slovesni sveti maši ob 17. uri. Veseli bomo, če si boste vzeli nekaj časa tudi za 
klepet in druženje po maši.

PON. – 1. 6. Justin, šk 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

TOR. – 2. 6. Marcelin, 
muč

19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

SRE. – 3. 6. Karel, muč 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

ČET. – 4. 6. Kvirin, muč 19.00    za duhovniške in redovniške poklice

PET. – 5. 6. Bonifacij, šk 19.00    v spravo za bogokletje

SOB. – 6. 6. Norbert, red 18.00 S + Ana in Franc Tisovec
19.00 DS + Darko, Milan in starši Petan, obl.

NED. – 7. 6. 10. med 
letom
Robert, op

  7.00 + Drobnič
10.00 + Danijela Kavšček

PON. – 8. 6. Medard, šk 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
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TOR. – 9. 6. Primož, muč 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

SRE. – 10. 6. Bogumil, šk 19.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA

ČET. – 11. 6. Barnaba, ap 19.00    Mariji v zahvalo
19.00 + Pirc in Saje

PET. – 12. 6. Eksil, muč 19.00 + Rok in starši Dular, obl.

SOB. – 13. 6. Anton Pa-
dova

18.00 S + Karel in Marija Kren
18.00 S + Ana Marija Tisovec, 30. dan
19.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 14. 6. 11. med 
letom
Valerij, muč

  7.00 + Sajevec in Murn
10.00 + Leja in France Lah, obl.

PON. – 15. 6. Vid, muč 19.00 + Anica in Franc Bartolj

TOR. – 16. 6. Gvido, red 19.00 + Cej in Rakoše

SRE. – 17. 6. Albert, duh 19.00 + Milan Petan, obl.

ČET. – 18. 6. Gregor, šk 19.00 + Frančiška Zupančič, obl.

PET. – 19. 6. Nazarij, šk 19.00 + Valentin in ostali Zupančič in Piletič

SOB. – 20. 6. Silverij, pp 14.00    ZA SREČEN ZAKON
18.00 S + Hedvika Hrovat, NM
19.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 21. 6. 12. med 
letom
Alojzij, red

  7.00 + Dušan in Janez Podržaj, obl.
10.00 + Jure Turk

PON. – 22. 6. Janez, Tomaž 19.00 + Jožefa, Albin Novinec in Marija Smrekar, obl.

TOR. – 23. 6. Jožef, red 19.00 + Karel in Marija Kren, obl.

SRE. – 24. 6. Janez Krstnik 19.00 + Milka Faleskini, obl.

ČET. – 25. 6. Viljem, op 19.00 + Pepca Pelko

PET. – 26. 6. Jožef Eskriva 19.00 + Dušan Dular, obl.
19.00 + Stanka Pečjak, obl.

SOB. – 27. 6. Hema Krška 18.00 S    za žive in umrle župljane

NED. – 28. 6. 13. med 
letom
Irenej, šk

  7.00    Jože in Marija Ucman, obl.
10.00 + Stanka Fifolt, obl.



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 6. junij:
Vavta vas, 2. skupina

SOBOTA, 13. junij:
Vavta vas, 3. skupina

SOBOTA, 20. junij:
Vavta vas, 4. skupina

SOBOTA, 27. junij:
Potok, 1. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 7. junij:
Brina Kren
Livia Plut
NEDELJA, 14. junij:
Larisa Podržaj
Eliza Štupar
NEDELJA, 21. junij:
Zala Tavčar
Tajda Štupar
NEDELJA, 28. junij:
Jasmina Kramaršič
Mojca Makovac

Hvaljen bodi, moj Bog, 
da si me osvobodil malikovanja.

Podarjaš mi milost, 
da molim le tebe 

in ne umetnih bogov.
Osvobajaš me ideologij, 

ki služijo same sebi, 
in predstav, ki so izmišljene, 

in virtualnega sveta, 
ki se razglaša za resničnost. 

Vem, da nisi Bog mrtvih, 
ampak živih. 

Hvaljen bodi, moj Bog, 
ki si me rešil iz smrti!
Amen. (Paul Claudel)


