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BLAŽENI ALOJZIJ GROZDE

V petek, 27. maja 2011, je Cerkev na
slovenskem prvič praznovala god mučenca
Alojzija Grozdeta. Ob tej priložnosti je bila
v cerkvi na Zaplazu zgrajena Grozdetova
kapela, kjer so položene relikvije blaženega
mučenca. Kapelo je z mozaikom opremil
pater Marko I. Rupnik.

27. maja obhajamo god blaženega
mučenca Alojzija Grozdeta.
Bil je nezakonski otrok. Očim ga
ni hotel sprejeti v svojo družino. Zanj
je tako skrbela teta Ivanka. Imel jo je
rad, prav tako tudi deda. A najbolj
je pogrešal mamo, saj jo je mogel le
malokdaj videti. Tudi ona je pogrešala
njega.
Dobrotniki so mu omogočali šolanje na gimnaziji v Ljubljani. Bil je
bolj lačen kot sit, vendar zadovoljen
in čedalje bolj srečen. Bil je odličnjak,
športnik, šahist, pisec, govornik, pesnik, zavzet član verskega gibanja.
Radi so ga imeli sošolci in prijatelji.
Bila je vojna in manjkalo je tudi kruha. Toda Lojze je svoj kos rad delil s

kom, ki se mu je zdel še bolj lačen.
Kot dijak je bil vsak dan pri sveti maši in obhajilu. V marijanišču, kjer je stanoval, je v kapelo zahajal tudi čez dan. Mnogi gojenci tega zavoda so se mu čudili
in ga iskreno spoštovali.
Na dan novega leta 1943 se je vračal od svete maše v Stični. Partizani so ustavili voz, na katerega je med potjo prisedel. Lojzeta so aretirali. Očitali so mu, da
nasprotuje njihovemu gibanju. Pri njem so našli nekaj verskih predmetov, zato
so ga strogo zasliševali in mučili, nato so ga odpeljali v gozd in umorili. Čez dva
meseca so na mrtvo telo naleteli otroci, ki so ob gozdu iskali prve zvončke …
Vir: Berta Golob, Svetniki sveti svetilniki

DOMOVINI

ZDRAVA MARIJA

»Zdravamarija« je najstarejša molitev v čast Mariji. Najbrž spada med
prve, ki smo se je naučili. Besede te
molitve so navdihnile velike skladatelje in pesnike. Pomislimo samo na čudovite uglasbitve besedila Ave Maria,
V polju zoreče je žito šumelo,
kar je latinsko besedilo molitve Zdracvetje krasilo zelene travé,
va Marija.
v drevju, grmičju vse glasno je pelo,
Ta znana molitev sestoji iz dveh
s hribov so vriskale bele cerkvé.
delov. Prvi del predstavljajo besede,
s katerimi je angel Gabriel pozdravil
Sveta si zemlja, ti blagoslovljéna
Marijo ob oznanjenju: »Zdrava, milosi od Najvišjega, Kralja neba;
sti polna, Gospod je s teboj.« (Lk 1,28)
ti z mojih dedov krvjo napojéna,
in vzklika Elizabete: »Blagoslovljena ti
tebi vsa moja ljubezen velja.
med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa.« (Lk 1,42). Drugi del, Sveta
Tebi živeti in zate umreti,
Marija, je preprosta prošnja, ki jo je
draga Slovenija, srčno želim;
svetopisemskim besedam dodalo izko ti še lepih dni zarja zasveti,
v tvojih naj svetih tleh grob svoj dobim. ročilo Cerkve.
Iz teh dveh delov se je rodila duLojze Grozde
hovna mojstrovina s sporočilom: odkar je Jezus, Marijin sin, postal eden
izmed nas, noben človek ne sme obupati celo v najtežjih trenutkih. Ob sebi imamo vedno Božjo Mater Marijo.
Za trenutek pomislimo na brezštevilne množice kristjanov, ki so na tisoče tisočkrat molile to molitev. Saj vemo, da je rožni venec sestavljen iz Zdravamarij in
da ga vsak dan moli veliko ljudi. Na to molitev ne smemo gledati s predsodkom:
»Oh, to enolično ponavljanje!« Ta molitev je prijetna »spremljava«, ki nam pomaga ustvariti primerno razpoloženje za premišljevanje in poglobitev v Jezusovo življenje in v skrivnosti, povezane z
odrešenjem.
Morda se nam postavlja vprašanje,
zakaj tolikokrat klicati Marijo. Podobno kot otroci kličejo mamo, zlasti ko
so v stiski, podobno se moramo zavedati, da imamo še eno drugo mamo,
ki je še bolj ljubezniva in ki nas ljubi in
je vedno pripravljena, da nas obvaruje
ter spremlja v vsaki nevarnosti.
Vir: Božo Rustja, Kruh in vino smo prinesli
Videl sem tvoje cvetoče ravnine,
videl v njih lepe, prijazne vasi,
videl sem s snegom pokrite planine,
hribčke in gričke in strme rebri.

2

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Mesec maj nas ponovno vabi k šmarnicam. Nebeška mati Marija tudi tebe vabi, da
skupaj s svojimi sošolci in prijatelji preživiš nekaj čudovitih trenutkov v njeni družbi.
Vzemi si čas – ne bo ti žal. Ne le, da nam
bo skupaj lepo, tudi svoji nebeški materi Mariji
bomo naredili veliko veselje, ko se ji bomo vsak
dan znova skupaj zahvalili in priporočili ter ji z
molitvijo, pesmijo in dobro voljo spletali šopek šmarnic.
O čem govorijo letošnje šmarnice? Blaž, Jan, David, Grega, Maša, Ivana, Maks …,
so glavni junaki šmarničnih zgodb DROBNI KORAKI VELIKIH JUNAKOV. Mali
junaki iz nekega mesta se vsak dan srečujejo v šoli, na igrišču in vsak večer tudi pri
šmarnicah. Prihajajo iz različnih družin, v katerih se vsak po svoje trudijo biti čim
boljši, tako do staršev kot do bratcev in sestric. Včasih jim ne uspe. Pa tudi v šoli ne
gre vedno vse kot po maslu ... Ko se zvečer srečujejo pri šmarnicah, rešujejo skupaj
s kaplanom Miho številne zagate, v katerih se znajdejo čez dan, in iščejo odgovore
na vprašanja, ki se jim porajajo. Kako bi to rešil Jezus? Kako tudi nas bodri Mati
Marija? Kakšen zgled so nam svetniki? Bi lahko tudi mi postali takšni? Tako
drobni koraki iz malih naredijo velike junake.
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
KAMENJE
Življenje je težko; to vemo vsi. Vedno se bomo
srečali z raznimi izzivi in tegobami. Vedno nam
bo nekaj v napoto, nekaj ne bo prav. Tega se ne
da spremeniti. Vedno bodo nekateri ljudje na
našo pot življenja metali kamenje, a naša odločitev je, kaj bomo s kamni naredili.
Lahko se ob njih spotikamo, jih premetavamo
in smo slabe volje, ker ne vemo, kaj bi z njimi. V
napoto so nam. Mogoče zaradi njih celo pademo in se poškodujemo. To ni v redu. Vsak, ki tako
dela, bo prej ali slej ugotovil, da si vse skupaj le
otežuje. Zaradi tega pa bo tečen in nervozen.
Lahko pa se odločimo drugače. Zakaj ne bi
vzeli vseh teh kamnov in si z njimi zgradili most?
Ne bi bilo to super? Kamenje bomo odmaknili s
poti, da nam ne bo v napoto, hkrati pa si bomo še
olajšali pot, saj bomo zgradili most. Most, ki nas
bo popeljal naprej po poti življenja. Most, ki bo
naše potovanje olajšal in izboljšal.
Zato to storimo še danes. Namesto, da bi se
jezili na kamenje, ki nam povzroča težave, raje zgradimo most in se posvetimo
pomembnejšim stvarem kot le svojim težavam.
Veselo grajenje!
Erika Kum

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
»ZANIKANJE RAZLIKE MED SPOLOMA JE TEŽAVA IN NE REŠITEV!«
(papež Frančišek)
»Če hočeta moški in ženska rešiti svoje težave, se morata več pogovarjati, več poslušati, se bolje spoznati, se bolj ljubiti,« je povedal papež med
katehezo v sredo, 15. aprila. Objavljamo nekaj misli iz njegove kateheze.

MOŠKI IN ŽENSKA STA SKUPAJ PODOBA BOGA
Kot vemo, se razlika med spoloma pojavlja pri dolgi vrsti živih bitij v mnogih
življenjskih oblikah. A samo pri moškem in ženski nosi v sebi Božjo podobo in
podobnost. Svetopisemski odlomek to v dveh vrsticah ponovi kar trikrat: moški
in ženska sta podobi Boga (prim. 1 Mz 1,26-27). To pomeni, da ni moški sam
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podoba Boga, niti ni ženska sama podoba Boga, ampak sta moški in ženska
kot par podoba Boga. Razlika med moškim in žensko ni namenjena nasprotju
ali podrejenosti, ampak občestvu in rojevanju, vedno po Božji podobi in podobnosti.
Iz izkušnje vemo: če hoče človek bolje spoznati samega sebe in se skladno
razvijati, potrebuje vzajemnost med moškim in žensko. Kadar tega ni, so vidne
posledice. Ustvarjeni smo, da poslušamo drug drugega in drug drugemu pomagamo. Rečemo lahko, da brez vzajemne obogatitve v tem odnosu – v razmišljanju in delovanju, v čustvih in dejanjih, tudi v veri – dva ne moreta do kraja
razumeti, kaj pomeni biti moški in ženska.

JE TEORIJA SPOLA ODRAZ FRUSTRACIJE?
Sodobna kultura je odprla nov prostor, novo svobodo in novo globino pri
obogatitvi in razumevanju razlike med
moškim in žensko. Prav tako pa je vnesla dvome in veliko nezaupanja. »Sprašujem se«, pravi papež, »ali ni tako
imenovana teorija spola odraz frustracije in vdanosti v usodo, ki hoče
izbrisati razliko med spoloma, ker se z njo ne zna več soočiti.«

MOŠKI IN ŽENSKA SE MORATA VEČ POGOVARJATI IN SE BOLJ
LJUBITI
Zanikanje razlike med spoloma je težava in ne rešitev. Če hočeta moški in ženska rešiti svoje težave, se morata več pogovarjati, več poslušati, se bolje spoznati, se
bolj ljubiti. Drug z drugim morata ravnati s spoštovanjem in prijateljsko sodelovati.

ZAKONSKA ZVEZA JE RESNA
STVAR
Nujno je, da se ženski ne le bolj prisluhne, ampak da dobi njen glas resnično težo, da se ji prizna veljava v družbi
in Cerkvi. S takšno človeško osnovo in
s podporo Božje milosti je mogoče načrtovati zakonsko in družinsko zvezo
za vse življenje. Zakonska in družinska
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zveza je resna stvar, in sicer za vse, ne samo za vernike! Pozivam vse intelektualce,
naj se tej temi ne izogibajo, kot da bi bila drugotnega pomena v prizadevanju za
svobodnejšo in pravičnejšo družbo.

ŽENSKAM JE TREBA PRIZNATI VELJAVO V DRUŽBI IN CERKVI
Najprej je treba nedvomno storiti mnogo več v korist ženske, če želimo ponovno dati več moči vzajemnosti med moškim in žensko. Na enak način, kot
je Jezus obravnaval žensko v okolju, ki ji je bilo še manj naklonjeno od našega.
V tistem času je bila ženska namreč v drugorazrednem položaju; Jezus pa jo je
obravnaval na način, ki osvetljuje pot. Ta vodi daleč, po njej pa smo prehodili le
majhen del. Še vedno nismo dojeli globine »ženskega genija«, stvari, ki jih ženska lahko da naši družbi in tudi nam, saj zna videti stvari z drugačnimi očmi, ki
dopolnjujejo miselnost moških. To je pot, ki jo moramo prehoditi z več ustvarjalnosti in drznosti.

KONFLIKTI MED MOŠKIM IN ŽENSKO SO POSLEDICA
IZGUBLJENEGA ZAUPANJA V BOGA
Sprašujem se, ali ni kriza splošnega
zaupanja v Boga, ki nam zelo škoduje
in ki je povzročila bolezen vdanosti v
nejevernost in cinizem, povezana tudi
s krizo zaveze med moškim in žensko.
Svetopisemska pripoved nam namreč
s simbolično upodobitvijo zemeljskega raja in izvirnega greha govori ravno
o tem, da se občestvo z Bogom zrcali v
občestvu človeškega para. Izguba zaupanja v nebeškega Očeta povzroča razkol in spore med moškim in žensko.

DOBRA ZAVEZA MED MOŠKIM IN ŽENSKO ZEMLJO
NAPOLNJUJE Z UBRANOSTJO
Iz tega izhaja velika odgovornost Cerkve, vseh vernikov, predvsem pa vernih
družin, da ponovno odkrijemo lepoto stvariteljskega načrta, ki podobo Boga
vpisuje tudi v zavezo med moškim in žensko. Zemlja se napolni z ubranostjo in
zaupanjem, kadar moški in ženska dobro živita to zavezo. Če moški in ženska
skupaj iščeta zavezo med sabo in z Bogom, jo brez dvoma najdeta. Jezus nas
izrecno spodbuja k pričevanju o tej lepoti, ki je podoba Boga.
Vir: Radio Vatikan
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JESEN ŽIVLJENJA

Velikonočno sporočilo ALELUJE še vedno odmeva
med nami in nam prinaša sporočilo veselja. Vstajenje
je preizkušnja in zmaga. Vse težave, ki jih v vsakodnevnem življenju presežemo, nosijo sporočilo zmage in
vstajenja. Vsak človek si želi živeti, premagovati smrt.
Lepim doživetjem velikonočnih praznikov sledijo
majski dnevi. Vsepovsod sveža, zelena barva, cvetoči
vrtovi. Sporočilo pomladi je povezano v pesem »Spet
kliče nas venčani maj!«
Za bolnika je vsak sončen dan dan vstajenja. Bog daje življenje. Bolnica je ob
vsakem premiku na postelji izgovorila besede »MORAM«. Obiskovalec jo je radovedno vprašal, kaj pomeni pogosto izrečena beseda »MORAM«. Odgovorila
mu je: »Bog mi je dal življenje. Tako velik dar, da kljub starosti in vsem boleznim
»MORAM« Bogu reči »DA« in se še naprej vsak dan veseliti Božjih darov – življenja. Vsak dan znova zavestno to storim in to mi daje veselje in srečo. Življenje
je zame neprecenljiv Božji dar.«
Bog se nam razodeva na mnogotere načine, nas opogumlja in daje moči za
pot, ki je pred nami. Kako veselo je vsakodnevno spoznanje »Še sem živ!«. Bogu
hvala za vsak trenutek življenja, ki nam je podarjen.
Veselimo se vedno bolj toplih majskih dni in si zapojmo »Spet kliče nas venčani maj!« Priporočimo se Mariji. Ona nas bo ogrnila s svojim plaščem. Tako
nam bo še topleje. Ona nam bo dala novih moči, da bomo lažje prenašali bolezni in težave, ki jih prinaša starost.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
10. maj – 6. VELIKONOČNA NEDELJA:
Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni! Če
boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz
izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni. To je moja zapoved,
da se med seboj ljubíte, kakor sem vas jaz ljubil. (Jn 15,9–10.12)
14. maj – GOSPODOV VNEBOHOD:
In Gospod Jezus je bil, potem ko je z njimi govoril, vzet v nebo in je sédel na
Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod in Gospod je delal z njimi in besedo
potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala. (Mr 16,19–20)
17. maj – 7. VELIKONOČNA NEDELJA:
Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih varuješ hudega. Niso od sveta,
kakor jaz nisem od sveta. Posvéti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si
mene poslal na svet, sem tudi jaz nje poslal v svet. (Jn 17,15–18)
24. maj – BINKOŠTI:
Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi
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jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega
Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim
zadržani.« (Jn 20,21–23)
31. maj – SVETA TROJICA:
»Pojdite torej in učite vse narode; krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal; in glejte, jaz sem
z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,19–20)

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
BINKOŠTI
»Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se
bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki
so se razdelili, in nad vsakim je ostal po eden. Vsi so bili
napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih
jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.« (Apd 2, 1-4)
Predstavljajmo si zbrane apostole, ki niti dobro ne vedo, kaj čakajo. Zamislimo
si njihov strah, ko zaslišijo nenaden piš vetra in zagledajo ognjene jezike. Občutimo njihovo veselje, ko jih preplavi Sveti Duh in jim da moč, da slavijo in častijo
Gospoda kakor nikdar pred tem. To je rojstvo Jezusove Cerkve. Kakšno veselje!
Ne pozabimo, da je to le eno poglavje iz Apostolskih del in začetek cerkvenega življenja. Še veliko mogočnih božjih posegov je opisanih v Apostolskih delih;
denimo Petrovo spreobrnjenje treh tisoč ljudi, Pavlovo spreobrnjenje na poti v
Damask ter številna ozdravljenja in čudeži. In, kakor bi pričakovali, lahko beremo
tudi o precejšnjem številu stisk. Pavla bodo na primer doleteli brodolom, ječa in
celo ponižanje s strani njegovih najtesnejših judovskih prijateljev …
V apostolskih delih najdemo zgodbe o zapiranju v ječe, nasprotovanju in preganjanju, vendar je pomembno, da nanje gledamo v pravi luči. Čudeži daleč pretehtajo težave. Pravzaprav so težave zaradi njih veliko več vredne. Preizkušnje
apostolov nas opominjajo, da bolj, ko nas bo Jezus napolnil s svojo močjo, večji
delež trpljenja na križu bo pričakoval od nas. Ne gre za to, ali bomo preizkušani, ampak kdaj. In kadar bomo preizkušani, ne bo šlo za to, ali nam bo Jezus
pomagal, marveč za to, kako nam bo pomagal.
Na današnji veliki praznik se zahvalimo Svetemu Duhu za vse, kar je storil,
spomnimo pa se tudi, da svojega dela še zdaleč ni dopolnil! Kakor apostoli se
moramo tudi mi vsak dan izročati njegovemu vodstvu. Ni se nam treba bati
stiske, kajti Bog nas bo po njih oblikoval v svetnike. Danes se moramo resnično
veseliti, kajti Sveti Duh, ki živi v nas, dan za dnem z veseljem izliva Kristusovo
moč in zmagoslavje za nas!
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Molimo: »Pridi, Sveti Duh, in me napolni z veseljem, kakor si napolnil apostole.
Spreobrni mi srce, napolni mojo dušo, da bom postal resničen odsev in priča tvoje
ljubezni.«
Vir: Beseda med nami, pripravil MB

»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ FRANCA MENARTA, Potok 35:
		
rodil se je 6. 4. 1952 v Novem mestu
		
umrl je 11. 4. 2015
Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
V molitvi ljudje osebno doživijo, da niso prepuščeni samim sebi, temveč da
pripadajo dobrotljivemu Gospodu. In da Gospod pripada njim. Molitev je pot
upanja. (Hermann-Josef Weidinger)
Kako težko se odpovemo svojim načrtom, sanjam in receptom za srečo. Tako
težko nam je izpustiti krmilo iz rok in ga ponuditi Gospodu. (John Powell)
Malovernost in premajhno upanje – to je napaka, ki jo je Jezus na apostolih
grajal bolj kot kaj drugega. Zaupanje pomnoži, postoteri moči. (Anton Vovk)
Vedno me je spremljala Slomškova misel, da je treba sprejeti nove čase, nove
razmere in jih obrniti v prid Cerkvi. Tudi novi časi so delo Božje previdnosti.
(Maksimilijan Držečnik)
V cerkvi si mirno dovoli toliko časa, kot je potrebno, da najdeš mir in spokojnost. To pride potem prav ne samo tebi, marveč tudi delu in vsem ljudem, s
katerimi imaš opravka. (sv. Edith Stein)
Najsi bomo boječi ali pogumni, pomembno je samo eno: vedno biti tam, kjer
nas hoče imeti Bog, in vanj popolnoma zaupati. (Geroges Bernanos)
Življenje je kakor tekmovanje. Vsakdo da od sebe, kar le more. Kdor se resno
bori, ta zmaga. (Ciril Sorč)
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KOLEDAR DOGODKOV ŽUPNIJE VAVTA VAS
NEDELJA, 10. maja: šmarnično srečanje bolnih in starejših v župnijski cerkvi
ob 17-ih.
NEDELJA, 17. maja: shod pri Mariji Tolažnici žalostnih na Drganjih selih ob
17-ih.
NEDELJA, 31. maja: slovesnost prvega svetega obhajila ob 10-ih.
NEDELJA, 7. junij: zahvalna maša veroukarjev in podelitev spričeval.
NEDELJA, 14. junij: v Vavti vasi ob 10-ih srečanje zakonskih jubilantov; sveto
mašo vodi p. Ivan Platonjak.
ČETRTEK, 25. junija: župnijsko peš romanje po slovenski Jakobovi poti.
NEDELJA, 5. julij: žegnanje pri svetem Tomažu v Gornji Straži; sveta maša ob
17-ih, sledi druženje.
NEDELJA, 19. julija: župnijsko žegnanje ob godu zavetnika svetega Jakoba in
začetek oratorija.
TEDEN od 19. – 26. julija: oratorij v Vavti vasi.
NEDELJA, 9. avgusta: srečanje bolnih, ostarelih in osamljenih; sveta maša bo
ob 17-ih.
SOBOTA, 15. avgust: žegnanje pri Mariji, tolažnici žalostnih na Drganjih selih;
sveta maša ob 19-ih, sledi druženje.
VIKEND, 28. – 30. avgust: župnijsko romanje v Medžugorje.
NEDELJA, 6. september: maša pod šotorom v okviru straške jeseni ob 10-ih.
NEDELJA, 13. september: sveta maša s prošnjo za blagoslov novega
veroučnega in šolskega leta ob 10-ih v Vavti vasi.
SOBOTA, 26. september: slovesnost svete birme ob 10-ih; birmovalec škof
msgr. Andrej Glavan.
SOBOTA v oktobru: celodnevno župnijsko romanje.
SOBOTA, 5. december: prihod svetega Miklavža.

ZA DOBRO VOLJO
HINAVŠČINA – »Mi lahko razložiš pomen besede hinavščina?« vpraša profesor slovenskega jezika Jureta. – Ta malo razmišlja, potem pa pravi: »Hinavščina
bi bila, če bi vsak dan šel v šolo veselo živžgajoč!«
MATERIN JEZIK – Učitelj vpraša učence: »Zakaj pravimo našemu jeziku materin jezik?« – Janezek ustreli kot iz topa: »Zato, ker oče nikoli ne pride do besede.«
PIVO – Zdravnik ob pogledu na velik trebuh bolnika povpraša: »Približno koliko piva spijete na dan?« – »Pet do šest steklenic,« odgovori pacient. – »Uff, jaz še
toliko vode ne bi mogel spiti!« začuden in nekoliko nejevoljen nad nezdravim življenjem odvrne zdravnik. – Bolnik pa, kot bi mu stopil na žulj: »Ja, saj jaz tudi ne!«
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»Prosim, operite ga in zlikajte.«
»V palačo je vstop možen le
z vnaprej potrjeno najavo.
Prosim povejte mi, koga naj najavim?«

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Rumanja vas, 4. skupina; Straža, 3., 4., 5., 6. skupina;
Sela, 1. skupina; Marija Ivančič, STR; Fanika K., VV.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Jožica Fink; Ana Komljanec; Vera Aš; Jasmina Šubic; Branko Dular; Marija Knez; Marjan Seničar; Danijela Kren; Anton Zupan; Franc Kovač; Štefan Koncilja; družini Kavšček in Mazovec; Anton Zupančič;
Maja Medic; Feliks Glivar; Jožica Kužnik; Nose, Pod Srobotnikom 50; Martina
Picelj; Martin Darovec; Alojz Knafelj; Iztok Grum; Marija Gerbajs; Marija Strabić;
Damjanca Fink; Marjeta Petkovič; Marija Šenica; Bogdan Selakovič; Sabina Kregar; Anica Kren, Na žago 29; Katica Hočevar; Vili Kastelic; Dušan Kren; Zlatka
Kavšček; Pepca Kovač; Avguštin Jurgalič; Stane Miklič; Milka Mikanovič; Gačnikova, STR; Majda Tavčar, STR; družina Menart; Marija Gačnik, RV; Bukovec, STR;
Puhar, STR; Tončka Mavsar, RV; Pezdiršek.
DOBRODELNO NAKAZILO ZA IZLET BIRMANCEV V GARDALAND:
Evostil d.o.o.
DAR ZA OBNOVO CERKVE DEVICE MARIJE, TOLAŽNICE ŽALOSTNIH,
NA DRGANJIH SELIH: Domine Zupančič, DS.
OB SMRTI FRANCA MENARTA JE DAROVAL za dve sveti maši:
Silvo Fifolt, POT.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!
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OBVESTILA
ROMANJE V MEDŽUGORJE

Po sklepu Župnijskega pastoralnega sveta bomo tudi letos organizirali tradicionalno tridnevno romanje v Medžugorje, in sicer od petka, 28., do nedelje, 30.
avgusta. Stroški in potek romanja bodo v okvirih predhodnih romanj. Več podrobnosti bomo objavili v eni od prihodnjih številk Jakobovega pisma. Prijavite
se lahko na številko telefona: 041 720 032 (g. Miha).

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

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se bo ponovno srečala v novem pastoralnem letu.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS v novi sestavi bo objavljena pravočasno.

SREČANJE ZA STARŠE VEROUKARJEV
Za starše veroukarjev pripravljamo srečanje z gostom p. Silvom Šinkovcem. V
petek, 8. maja, ob 19. uri povabljeni najprej k sveti maši, po maši pa bo predavanje. Naslov predavanja: Vloga očeta in matere pri vzgoji otrok.

SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH
Prvo srečanje bo v nedeljo, 10. maja, ob 17. uri. Zbrali se bomo v cerkvi in slovesno obhajali šmarnice. Ostareli in bolni, ki nimate prevoza, da bi se udeležili
srečanja, to sporočite v župnišče ali enemu od članov Župnijske Karitas. Med
sveto mašo bodo tisti bolni in ostareli, ki bodo želeli, prejeli zakrament bolniškega maziljenja.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v torek, 12. maja, po sveti maši.

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 informacije lahko poiščeš na e-naslovu: jernej.marenk@rkc.si ali po telefonu: 041 650 620.
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SHOD PRI MARIJI TOLAŽNICI ŽALOSTNIH
Na Drganjih selih bo v nedeljo, 17. maja, sveta maša ob 17-ih. K Mariji se radi
zatekamo, saj je naša mati in priprošnjica pri svojem sinu Jezusu. Povabljeni, prosili bomo njene pomoči v stiski.

PRVO SVETO OBHAJILO
Slovesnost prvega svetega obhajila bomo obhajali v nedeljo, 31. maja. Molimo za prvoobhajance, da bi še bolj vzljubili Jezusa. S šmarnično pobožnostjo se
bodo prvoobhajanci pripravljali na prejem sv. obhajila. K pripravi ste skupaj
s prvoobhajanci povabljeni tudi starši in ostali člani družine.
V cerkvi bodo na dan slovesnosti prve klopi rezervirane za najožje družinske
člane naših prvoobhajancev.

SPOVEDNIK OD DRUGJE
Zakrament Božjega usmiljenja boste lahko prejeli tudi v nedeljo, 31. maja, od
9.30 do konca svete maše, ko bo na voljo spovednik od drugje. Žal med jutranjo
sveto mašo ne bo več mogoče zagotavljati spovednika od drugje.

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. obletnice
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 Podkoritnik), ki predstavi žalostne
povojne dogodke in razloži Rupnikov mozaik.

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 mobilnega telefona 041 752 788.
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ZA SVETOST DUHOVNIKOV
Jezus, večni Veliki Duhovnik,
ohrani svoje duhovnike
v zavetju svojega Božjega Srca,
da jim nihče ne bo mogel škodovati.
Ohrani neomadeževane
njihove maziljene roke,
ki se vsak dan dotikajo
tvojega presvetega Telesa.
Ohrani čiste njihove ustnice,
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani njihovo srce čisto in sveto,
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
tvojega slavnega duhovništva.
Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe.
Obvaruj jih vsega posvetnega.
Daj jim z oblastjo spreminjati kruh in vino
tudi moč spreminjati srca.
Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podari jim nekoč krono večnega življenja.
Amen.
sv. Terezija Deteta Jezusa

SVETE MAŠE
PON. – 4. 5.

Florijan, muč

TOR. – 5. 5.

Angel, muč

SRE. – 6. 5.

Dominik Savio

ČET. – 7. 5.

Gizela, op

PET. – 8. 5.

Bonifacij, pp

SOB. – 9. 5.

Pahomij, puš

NED. – 10. 5.

6. velikonočna
Job, sp. mož

PON. – 11. 5.

Zvezdana, muč
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18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Cvetko Golob, st. in ml., god.
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + starši Jože in Stanka Pečjak
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Rajko, Marija in Vinko Vidmar, obl.
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 za duhovniške in redovniške poklice
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Stanka Fifolt, god.
18.00 S + Kregar
19.00 DS + starši Gerbajs in Kramaršič, obl.
7.00 za blagoslov polja in dela – Rumanja vas
10.00 + Jože Papež
17.00 v čast Devici Mariji
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Franc Menart, 30. dan

TOR. – 12. 5.
SRE. – 13. 5.
ČET. – 14. 5.
PET. – 15. 5.
SOB. – 16. 5.
NED. – 17. 5.
PON. – 18. 5.
TOR. – 19. 5.
SRE. – 20. 5.
ČET. – 21. 5.
PET. – 22. 5.
SOB. – 23. 5.
NED. – 24. 5.
PON. – 25. 5.
TOR. – 26. 5.
SRE. – 27. 5.
ČET. – 28. 5.
PET. – 29. 5.
SOB. – 30. 5.
NED. – 31. 5.
SLOVESNOST
PRVEGA
OBHAJILA

Leopold, red,

18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 za blagoslov polja in dela – Jurka vas
Fatimska Marija 18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 za blagoslov polja in dela – Potok
VNEBOHOD
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
Bonifacij, muč
19.00 + Anica Bukovec, obl.
Zofija, muč
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 za blagoslov polja in dela – Sela in Hruševec
Janez Nepomuk 18.00 S za blagoslov polja – Straža
19.00 DS za blagoslov polja – Drganja sela in Ljuben
7. velikonočna
7.00 + Milan Kavšček, obl.
Jošt, sp
10.00 za blagoslov polja in dela – Vavta vas
17.00 DS v čast Mariji, Tolažnici žalostnih
Janez, pp-muč
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 za blagoslov polja in dela – Prapreče in
Mraševo
Urban, pp
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Matej Vodopivec, obl.
Bernardin, duh
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + starši in Magda Fifolt
Krištof, duh, muč 18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Valčka in Drago Jordan, obl.
Marjeta, red
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Milena Krašovec
Renata, sp
15.00 ZA SREČEN ZAKON
18.00 S + Mitja Darovec, obl.
19.00 DS + Franc Stopar in starši Stopar in Šek, obl.
7.00 + Alojz Gašperšič in Štamfelj
BINKOŠTI
Marija Pomagaj 10.00 + Franc in Vera Menart, obl.
MARIJA MATI
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
Urban, pp
19.00 + Vladimira Šobar
Leopold, red,
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Stanka Pečjak, obl.
Fatimska Marija 18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Martinovi iz Stavče vasi
Bonifacij, muč
19.30 SPOVED PRED PRVIM OBHAJILOM
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Martin Pavlin, obl.
Zofija, muč
18.30 ŠMARNICE ZA OTROKE
19.00 + Stane Kavšček, obl.
Janez Nepomuk 18.00 S + Rajko in starši Bele, obl.
19.00 DS + starši in brat Ivan Zupančič, obl.
SVETA
7.00 + Ana in Franc Nose, obl.
TROJICA
OD 9.30 NA VOLJO SPOVEDNIK OD DRUGJE
10.00 + Lado Lipar, obl.
10.00 SPOMIN: za prvoobhajance
Jošt, sp
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PROŠNJA ZA SPONZORSTVO
Ob zaključku devetletnega obiskovanja veroučne šole birmanci obiščejo zabaviščni park Gardaland. Strošek prevoza in vstopnina številnim
predstavlja nemajhen
izdatek. Zato želimo
dobiti donatorja (ali
več teh) za kritje dela
stroškov. Mogoče se
najde kdo, ki bi bil pripravljen pomagati pokriti stroške prevoza.
Dodatne informacije
so na voljo v župnišču.


CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 9. maj:
Jurka vas, 1. skupina
SOBOTA, 16. maj:
Jurka vas, 2. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 10. maj:
Miha Tavčar
Tea Košmerl
NEDELJA, 17. maj:
Ana Šenica
Mateja Davidović

SOBOTA, 23. maj:
Vavta vas, 1. skupina

NEDELJA, 24. maj:
Maša Košmerl
Primož Zore

SOBOTA, 30. maja:
prvoobhajilna slovesnost

NEDELJA, 31. maj:
prvoobhajilna slovesnost

