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KDO SO SVETNIKI?
Svetniki niso boječneži. Ljubijo mir in samoto, da bi našli Boga, se z njim v molitvi pogovorili, potem pa okrepljeni in razsvetljeni
stopili v sredo življenja. Svetniki imajo pogum
živeti preprosto in skromno tudi, ko številni
okrog njih iščejo srečo v razkošju, denarju in
bogastvu. Imajo pogum vračati hudo z dobrim, kletev z molitvijo, sovraštvo z blagoslovom, krivico z odpuščanjem.
Ko vse okrog njih joka in izgublja upanje,
svetniki pogumno in mirno gledajo v prihodnost v veri, da vsa dogajanja vodi Bog in jih
obrača ljudem v dobro. Niso slepi, da ne bi videli, koliko ljudi na svetu je lačnih in
žejnih pravice. Svetniki imajo pogum živeti pravico, delati za pravico, oznanjati
pravico in moliti za pravico, vedoč, da pravice ne more prinesti na svet nasilje,
temveč samo ljubezen.
Svetniki ne odvračajo oči od trpljenja ubogih. Ne izognejo se ranjencu na
»cesti«, ne vijejo rok, češ, nič se ne da narediti. Pogumno zavihajo rokave in
naredijo, kar se da narediti. Svetniki imajo med splošnim lovom za užitki in oboževanjem telesa pogum varovati srce čisto in dušo neomadeževano. Ne moti jih
javno mnenje, ki tako življenje razglaša za nazadnjaško.
Svetniki imajo pogum trpeti preganjanje zaradi pravice, biti zaradi vere imenovani nesodobni, zaradi poštenosti biti odrinjeni in zaradi Boga zapostavljeni. Imajo
pogum reči laži laž, grehu greh, nezvestobi nezvestoba, goljufiji goljufija, čeprav
jih zato oplazi marsikateri pomilovalen pogled. Ne kličejo groma z neba na svoje
nasprotnike. Vedo, da so na svetu pričevalci višjih vrednot, zato se veselijo. Vztrajajo v zvestobi svoji vesti, so luč sveta in sol zemlje, oznanjevalci Boga. Vedo, da ta
nepopolni svet in to nepopolno življenje dobi šele v večnosti svoje dopolnilo.
prirejeno po: Franc Cerar, DJ

OBHAJANJE NEDELJE KARITAS
Obisk škofa krajevne Cerkve je za vsako župnijo
prav poseben praznik. Nedelja Karitas, ki je hkrati
prva adventna nedelja, bo letos lepa priložnost za
obisk našega škofa msgr. Andreja Glavana.
Pred več kot dvajsetimi leti je bila v župniji
Vavta vas ustanovljena Župnijska Karitas (ŽK).
Takratni župnik g. Gregor Dolšak je k sodelovanju povabil prostovoljce in orali so prve brazde
na njivi prostovoljnega dela. Najprej z obiskovanjem bolnih, ostarelih in osamljenih ali kako drugače zaznamovanih.
Med prostovoljkami je bila, in je še vedno, ga. Anica Tolar, dolgoletna tajnica
ŽK. Velikokrat je revščina skrita za zidovi hiš in marsikdo nima poguma, da bi
prosil za pomoč. Tisti pa, ki najdejo moč in pridejo v prostore ŽK, jih ga. Anica,
ne glede na versko in narodno pripadnost, lepo sprejme. S svojo toplo besedo
zna nesebično pristopiti k sočloveku v okolju, kjer živi, v domovih za ostarele ali
pa v Karitasovi sobi, ko ljudje prihajajo po pakete s hrano.
Gospa Anica že več kot dve desetletji služi ŽK. Njeno zavzeto delo je opazila
Občina Straža in ji podelila priznanje Alojzija Pirca za dosežke na področju humanitarnega dela.
Priznanje ji želimo izreči tudi člani župnijskega občestva. Povabljeni k drugi
sveti maši na prvo adventno nedeljo, 29. novembra, da bomo skupaj z g. škofom
podprli dobra dela, ki jih v današnjem času tako zelo potrebujemo. Sveto mašo
bo letos oblikoval Župnijski pastoralni svet.
Župnijski pastoralni svet je na oktobrski seji enotno potrdil novo tajnico ŽK, ki je
postala ga. Danica Barbič. Imenovani so tudi ostali organi ŽK: blagajno bo vodila ga.
Marija Počervina iz Jurke vasi, zapisnike bo pisala ga. Pavla Podržaj iz Rumanje vasi.
Član tajništva ŽK je tudi g. Stane Zupančič, animator za diakonijo znotraj Župnijskega pastoralnega sveta, in ga. Anica Tolar, častna tajnica Župnijske Karitas Vavta vas.
Hvala novemu vodstvu ŽK za pripravljenost sodelovati pri pomembnih nalogah.
Predsednik ŽK, po statutu je to vsakokratni župnik, v nedeljo, 29. novembra,
po sveti maši sklicuje občni zbor ŽK, ki mu bo prisostvoval tudi g. škof Andrej.
Povabili bomo tudi g. župana Dušana Krštinca.
Prostovoljci in prostovoljke ŽK, lepo vabljeni, da se občnega zbora udeležite.
Jernej Marenk, župnik in predsednik ŽK Vavta vas

Vabljeni na predavanje: TOPLA AFRIŠKA SRCA
Stražanka Jana Dular, diplomirana pravnica, je ustanoviteljica slovenskega humanitarnega društva ELA. V vzhodni Afriki že pet let vodi humanitarne
projekte. Od avgusta 2011 je v Malaviju, v centralnem predelu Afrike, kjer vodi
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projekte za pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Z donacijami
je zgradila izobraževalni center v
malavijski vasici Mazembe, katerega dnevno obiskuje 250 otrok (od
tega 50 s posebnimi potrebami). V
centru se odvijajo delavnice za 100
mladincev ter delavnice finančne
pismenosti za 50 lokalnih žensk.
Humanitarka Jana Dular nam
bo pripravila poučno predavanje,
popeljala nas bo po Ugandi, Tanzaniji in Malaviju, po njihovih naravnih lepotah
in nam predstavila vse projekte, ki jih vodi. Toplo ste vabljeni med zanimive
zgodbe, obogatene s slikami, filmi, glasbo in afriškimi izdelki. Vstop je prost s
povabilom za donacijo prostovoljnih prispevkov v podporo humanitarnim projektom. Predavanje »Topla afriška srca« bo v petek, 6. novembra, ob 18-ih v kulturnem domu v Straži.

PRISPEVEK ZA KURJAVO
Bliža se zima in z zimo tudi čas, ko je treba ogrevati župnišče, župnijsko cerkev in pastoralne prostore
stare šole (prostori Karitas, mladinska soba, pevska
soba). Ogrevanje za župnijsko skupnost pomeni velik finančni zalogaj. Številni vsako leto namenite svoj
dar za ogrevanje. Zavedamo se, da mnogi sami težko
plačujete položnice, kljub vsemu je vaš čut za župnijo
hvalevreden. Zato se vam za dar za ogrevanje vnaprej
iskreno zahvaljujemo. Prispevajte po svoji presoji.
Dar oddajte v ovojnici, na katero napišite ime in priimek darovalca in darovano vsoto. Darove za ogrevanje lahko oddate enkratno ali v več obrokih tudi v
župnišču ali nakažete na transakcijski račun Župnije Vavta vas: SI56 0297 5009
1884 334. Kot namen pripišite: »Dar za ogrevanje«. Imena darovalcev bomo objavili v Jakobovem pismu. Kdor ne želi biti objavljen, naj to izrecno izrazi.
Za stroške ogrevanja župnija letno potroši med 5 in 6 tisoč evrov. Žal se številni ne čutijo vabljene h kritju stroškov za ogrevanje. Bolj kot višina daru je pomembna zavest, da pripadam skupnosti, in pripravljenost, da jo po svojih močeh podpiram. Vsi smo veseli, da je cerkev ogrevana, četudi jo obiščemo le za
božič, veliko noč ali na pogrebu ob slovesu od svojih dragih.
Priporočamo in zahvaljujemo se za odziv v obsegu, ki bo omogočal nemoteno ogrevanje naših skupnih prostorov.
Župnijska gospodarska komisija
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USTAVNO SODIŠČE
DOVOLILO DRUŽINSKI REFERENDUM
Koalicija »Za otroke gre!« sporoča, da je bilo v štirih dneh oddanih 48.146 podpisov za referendum o
Družinskem zakoniku. S tem je izpolnjen ustavni pogoj za družinski referendum. Zato podpisov ne bodo več
zbirali. Vsem, ki ste oddali podpis, se zahvaljujejo in
čestitajo tudi več stotisočem, ki ste tudi želeli oddati
svoj podpis, a v samo štirih dneh tega niste utegnili
storiti.
Koalicija se je odločila dobro pripraviti kampanjo
pred referendumom. Slišala se bo zgodba o lepoti materinstva in očetovstva,
spoštovanju otroka, mame, očeta, stare mame in starega očeta ter o čudoviti
ljubezni in spolnosti med moškim in žensko, ki poganja svet. Otroci bi izbrali
mamo in očeta! Otroci nas potrebujejo na referendumu.
Vabljeni, da vsak po svojih možnostih prispevamo, da bo ena od decembrskih nedelj praznik družine, ljubezni in svobode.
Metka in Aleš, sovoditelja Koalicije »Za otroke gre!«

SEMINAR »V SLUŽBI ČLOVEKOVEGA
DOSTOJANSTVA«
Slovenska Karitas je na Mirenskem gradu organizirala seminar z naslovom »V službi človekovega dostojanstva«. Udeležili sva se ga tudi dve sodelavki vavtovske Karitas.
Uvodno predavanje je podal g. župnik
iz Sostrega Aleš Tomaševič. Vseskozi nas je
spremljala rdeča nit o današnjem človeku,
ki nima več varnosti. Je kakor zaklad v lončenih posodah, ki hitro ostane v potrošniški
družbi brez dela, vrednosti in spoštovanja.
Človek je ustvarjen po Božji podobi in zato
je vsakdo vreden spoštovanja in človeškega
dostojanstva.
Predavateljica dr. Suzana Oreški, ki obravnava osebe s težavami v duševnem zdravju,
nas je seznanila s temo služenja bližnjemu.
Gospa Jožica Ličen je govorila o današnjih medijih, o stiskah ljudi, ki za preživetje potrebujejo pomoč dobrodelnih ustanov. Nagovorila me je misel: »Bogati
obljubljajo, revni darujejo«.
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Gospod Zvone Žnidaršič, vodja Zavoda Pelikan, deluje z odvisniki od droge.
Že vrsto let vodi skupnost Srečanje, ki skrbi za komune po Sloveniji. Je izvedenec
za pomoč odvisnikom.
Udeleženci smo slišali veliko spodbud in si izmenjali številne izkušnje: Glavna
naloga Karitas je ljubeča skrb Cerkve za ljudi v stiski, glas obrobnih v današnji
družbi in orodje v službi človekovega dostojanstva.
Danica Barbič

KOTIČEK ZA VEROUKARJE

SLIKA PRIKAZUJE ZGODBO IZ ŽIVLJENJA ELIJA IN VDOVE IZ
SAREPTE:
Ko je zaradi suše potok usahnil, je Bog naročil Eliju, naj gre v Sarepto, kjer mu
bo pomagala neka vdova. Bila je zelo revna in je Eliju lahko dala le to, kar je imela:
prgišče moke in malo olja v vrču.
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Elija je naročil vdovi, naj pripravi hlebček kruha najprej zanj, nato zase in za
svojega sina.
Vdova je izrazila strah, kaj bosta jedla s sinom, ko jima bo zmanjkalo moke. Elijev
odgovor je zgovoren: »Bog mi je rekel, da moka v loncu ne bo pošla in olja v vrču
ne bo zmanjkalo, dokler ne bo poslal dežja na zemljo.« In zgodilo se je tako. Bog je
znova poskrbel za Elija in dobro vdovo ter njenega sina. (Prim. 1Kr 17,7–16)
Nebeški Oče. Na zahvalno nedeljo nas vabiš, da bi se znali zahvaljevati za sleherno stvar, ki nam jo podarjaš v življenju. Daj nam moči, da bi znali vsak dan
znova uporabljati »čudežni« besedi »prosim« in »hvala«, saj odpirata mnoga
vrata tega sveta.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
KO BOMO STAREJŠI, BOMO RAZUMELI
Kolikokrat smo slišali: »Ko boš starejši, boš že razumel.« Naj so to bili starši, starejši bratje in sestre, dedek in babica ali pa učitelji, se nismo ravno menili za
njihove besede. Bili smo prepričani, da smo v tistem
trenutku najpametnejši, in niti slučajno nismo imeli
namena poslušati druge. Le zakaj ne moremo vedeti
že zdaj? Zakaj šele, ko bomo starejši? Kaj bo takrat
drugače?
Nikakor nismo mogli razumeti te logike, da bomo
razumeli, ko bo prišel svoj čas. Vendar zdaj, ko prihajajo trenutki, ko odraščamo,
začenjamo razumeti vse več teh stvari. Na vsake toliko časa se nam v glavi pojavi
neki spomin, ki ga šele zdaj razumemo. Zdaj razumemo, zakaj ni božiček otrokom iz revnejših družin prinesel več, zakaj je oče jokal, ko je mama tiho odšla iz
hiše, zakaj nikoli nismo videli štorklje, ki nese otroka v novo družino, zakaj pri
maši ne vidimo Boga, ko pa župnik reče, da je med nami ...
Teh stvari je nešteto in šele zdaj začenjamo razumeti, kaj je vse to pomenilo, pa
tudi to, zakaj nismo takrat mogli razumeti. Kako bi majhnemu otroku razložil, da
starši nimajo dovolj denarja za darilo, če pa otrok verjame, da božiček res obstaja?
Kako bi otrok razumel, da ni nujno, da nekaj vidimo, pa je še vedno med nami?
Težko je razumeti nekatere stvari, še težje pa jih je razložiti. Najlažje je reči, da
bomo razumeli, ko bomo starejši, in res počakati nekaj let, ko se vse stvari razjasnijo in mi razumemo, o čem so govorili.
Še vedno bodo prihajali časi, ko česa ne bomo razumeli, vendar nekega dne
bomo. Ni nam namenjeno, da vse takoj razumemo, saj potrebujemo čas, da se
neka informacija oziroma mišljenje v nas zasidra in se šele čez čas razjasni. Ni
nam treba hiteti vsega vedeti, saj bo prišel čas, ko bomo; ko bomo starejši.
Erika Kum
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SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
KAJ NAREDITI, KO SI BESEN NA SOZAKONCA?
In česa ne narediti! Koristen članek za vse zakonce, ki so poročeni že več kot
en dan.
Dave Willis, ameriški pastor, oče štirih
otrok, avtor knjig in priljubljenega spletnega dnevnika (bloga) na temo odnosov, je v
svojem značilnem slogu na preprost, slikovit in konkreten način ubesedil, kaj se nam
dogaja v trenutku, ko smo jezni na sozakonca, in kaj je pametno takrat storiti. Predvsem pa, česa takrat ni pametno storiti!
Če ste poročeni že več kot en dan, obstaja precejšnja verjetnost, da ste že bili vsaj
enkrat besni na svojega sozakonca in, seveda, tudi obratno.
Ko dva nepopolna človeka postaviš skupaj v tesno bližino in reden stik (kar bi
se moralo dogajati v vsakem zakonu), bosta zagotovo občasno prizadela drug
drugega. Na nek način je zadeva malce podobna, kot da bi se dva slepa človeka
učila skupaj plesati … Neizogibno je, da včasih drugemu stopiš na prste.
Normalno je, da vsi kdaj razjezimo, težava pa je, da smo nagnjeni k temu, da
v takšnih položajih jeze in nemoči včasih sprejmemo svoje najslabše odločitve.
Spodaj je seznam stvari, ki jih je dobro početi, in seznam stvari, ki jih ni dobro
početi, kadar smo jezni na moža ali ženo.

Kaj početi?

1. Odprto in odkrito komunicirajte
Ne bodite v svojih odgovorih pasivno agresivni. Ne recite: »Vse je v redu!«,
če je jasno, da nekaj ni v redu. Ni dobro, da mora vaš zakonec ugibati, zakaj ste
jezni. Spregovorite o tem. Komunikacija je prvi korak na poti do sprave.
2. Prevzemite odgovornost za svoj del
Obstaja sicer nekaj redkih priložnosti, ko je težava 100 % samo na strani enega
zakonca, a večino časa ima vsak od njiju vsaj malce soodgovornosti. Prevzemite
odgovornost za svoj delež pri nastali težavi in veliko lažje bo tudi vašemu zakoncu, da prizna in prevzame svoj del odgovornosti.
3. Zadevo čim prej predelajte
Ne dopustite, da se zamera kuha pod površino in da udari na površje čez nekaj mesecev, kot strelivo v sporu o nečem povsem drugem. Napad na drugega
s staro umazanijo je lahko zelo zahrbtna stvar. Zato se soočite s težavami in jih
predelajte čim prej.
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Česa ne počnite?

1. Ne kaznujte
Vaš zakonec je vaš partner in ne vaš otrok. Seveda ga morate kdaj »poklicati
na zagovor«, vendar pa ni v vaši pristojnosti, da ga kaznujete. Naša dejanja imajo že sama po sebi naravne posledice in nobene potrebe ni, da bi še mi človeka
tepli po glavi ali ga ignorirali, da bi še okrepili njegovo bolečino.
2. Ne izlijte svojega razočaranja drugim
Ko naš zakonec naredi nekaj, kar nas razdraži ali prizadene, se pogosto prebudi želja, da bi se o tem glasno pritoževali vsemu svetu, a če se tej želji vdamo, je
to lahko rušilno. Ne skočite na družabna omrežja, kjer boste potem udrihali čez
svojega zakonca, prav tako ni primerno, da zbobnate skupaj prijatelje in njim
tarnate nad njim/njo. To je strup za vajin odnos!
3. Ne maščujte se
Če je vaš zakonec naredil napako, ste s tem dobili priložnost, da mu ponudite
usmiljenje in odpuščanje, ne pa dovoljenja, da tudi vi naredite nekaj narobe.
Bodite hitri v odpuščanju. Usmiljenje ustvarja zdrave zakone.
Vir: ISKRENI.NET; prevod: Mica Škoberne

JESEN ŽIVLJENJA
GOSPOD, DAJ JIM VEČNI POKOJ
In večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru. Amen.
S temi besedami se začenja maša za pokojne. Ta molitev je nastala v 6. stoletju. V
njej prosimo Gospoda, naj pokojnim podeli
mir in večno luč.
Gotovo so med našimi sorodniki in prijatelji tudi taki, ki so se za vedno poslovili od
nas. Tudi teh se spominjamo v svojih molitvah. Zanje verujemo, da živijo, čeprav so
umrli, saj nam je Kristus zagotovil, da kdor
vanj veruje, nikoli ne bo umrl, temveč bo
imel večno življenje.
Na nekaterih pokopališčih je latinski napis: Resurecturis, kar pomeni »tistim, ki
bodo vstali«. Večkrat pravimo za nekoga, ki je umrl, da je zaspal ali da je zaspal
v Gospodu. Pokopališče imenujemo tudi Božja njiva. V njivo pa polagamo seme,
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da zraste in obrodi obilo sadu. Pokojniki, ki ležijo na Božji njivi (pokopališču),
počivajo v pričakovanju, da se zbudijo v novo življenje. Od tod prošnja v molitvi:
»naj počivajo v miru«. Tako molimo za pokojne, ko obiščemo grobove naših
najdražjih ali ko se jih spominjamo. Storimo to v veri v večno življenje.
Ko kdo umre, se ob pogrebu oglasijo zvonovi. Navada ima globlje korenine.
Nastala ni iz želje, da bi sporočali smrt. Ne, včasih se je zvon oglasil, ko je nekdo
umiral ali je bil v smrtnem boju. Zvonjenje je bilo ljudem povabilo k molitvi za
umirajočega, ki bo kmalu prestopil prag smrti. Navada kaže, kako resno so ljudje
jemali slovo od sveta, saj so umirajočemu poskrbeli za zakramente: spoved, bolniško maziljenje in obhajilo – sveto popotnico. Skupnost pa je ob glasu zvona
molila za umirajočega in njegove domače.
To je lahko sporočilo tudi za nas, da težje bolnemu priskrbimo zakramente in
molimo zanj. Tudi, ko je še živ, ne samo potem, ko je že umrl.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
8. november – 32. nedelja med letom – ZAHVALNA NEDELJA:
Ko pa je prišla neka uboga vdova, je vrgla dva novčiča, kar je ena četrtinka. In
poklical je svoje učence ter jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova
je vrgla več ko vsi, kateri so metali v zakladnico. Zakaj vsi so vrgli od tega, česar
imajo v izobilju, ta pa je vrgla od svojega uboštva vse, kar je imela, vse svoje premoženje.« (Mr 12,42–44)

15. november – 33. nedelja med letom:
In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo.
Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro
pa nihče ne ve, niti angeli v nebesih niti Sin, ampak le Oče. (Mr 13,26.31–32)

22. november – 34. nedelja med letom – KRISTUS KRALJ:
Pilat mu je tedaj rekel: »Torej kralj si?« Jezus je odgovoril: »Tako je, kralj sem.
Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da spričam resnico. Vsak, kdor je iz
resnice, posluša moj glas.« (Jn 18, 37)

29. november – 1. adventna nedelja – NEDELJA KARITAS:
In takrat bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z veliko močjo in slavo.
Ko pa se bo to začelo goditi, se ozrite kvišku in vzdignite glave; zakaj vaše odrešenje se približuje.« (Lk 21,27–28)
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
SOLZE
S hrepenenjem v vetru in z vonjem megle
že leta hodim k tvojemu grobu –
moj notranji jok so solze zate.
Moje solze so molitve,
ki se ponoči pretakajo k Bogu;
so angeli tolažbe,
ki nosijo božje sporočilo;
so skrite besede,
ki izpisujejo stavke srca;
so očiščena kri darovanja,
ki z bolečino bistri resnico;
so iz sadov iztisnjena voda,
ki zaliva božje življenje;
so reka skrite dobrote,
ki polni oceane večnosti.
Moje solze so akordi glasbe duše,
ki se je odela v tišino;
so neme stopinje,
ki so ostale po nekem odhodu;
so kaplje strahu otrok,
ki so izgnani iz svojega doma;
so spomini na prezrte ljubezni,
ki izgovarjajo skrito ime zanjo;
so raztopljeni kamni srca,
ki jih je narila nečuteča bližina.
Med zadnjimi okruški sonca,
ki božajo tvojo gomilo,
s solzami zalivam rože,
ki bodo vzcvetele naslednjo pomlad;
s kapljami vere in upanja polnim čašo
za Boga in skupaj nazdravljava
na tvojo večnost.
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Vir: p. Pavle Jakop, Naša družina

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

18. oktobra JE BIL KRŠČEN:
LUKA MEDE, Jurka vas 21. Luka se je 20. avgusta 2015 rodil očetu Gregorju in mami Lei.

Novokrščenca naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ JOŽEFO EVO DAROVEC, Na žago 9, Straža:
		
rodila se je 13. 2. 1936 v Vojniku
		
umrla je 29. 9. 2015

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

MISEL ZA LEPŠI DAN
Nimajo vsi svetniki enake svetosti. So takšni, ki nikdar ne bi mogli živeti z
drugimi svetniki. Nimajo vsi iste poti, toda vsi pridejo k Bogu. (sv. Janez-Marija
Vianney)
Ne odlašajmo s pomočjo umrlim in darujmo zanje svoje molitve. (Janez Zlatousti)
Če dva človeka v odnosu umolkneta, je vedno mogoče, da vsaj eden od njiju
moli. (Adrienne von Speyr)
Živi, kolikor si dojel evangelij – pa četudi je to zelo malo – toda uresniči ga v
polnosti. (Taizejsko pravilo)
Sreča ni v nas samih in sreča tudi ni zunaj nas. Sreča je samo v Bogu. In kadar
ga najdemo, potem je sreča povsod. (Blaise Pascal)
Bogataš je pogosto siromak s polno vrečo novcev. (Aristotel)
Mladost teži za tistim, kar je veliko … Kristus nam ni obljubil udobnega življenja. Kdor hoče udobje, za tega je Kristus napačen naslov. Toda on nam kaže pot,
do resnično velikega, do dobrega in pravega človeškega življenja. (Benedikt XVI.)
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Ljubite revne in jim ne obračajte hrbta, kajti če revnim obračate hrbet, ga
obračate Kristusu. Sam se je spremenil v lačnega, golega in brezdomca, tako da
smo vi in jaz dobili priložnost, da ga ljubimo. (mati Terezija)

ZA DOBRO VOLJO
Ameriški novinar je v New York Timesu o Sloveniji zapisal: »Obstaja država v Evropi pod Alpami, ki meji na Balkan in je omejena sama s seboj. Tam
živijo najlepše ženske, vendar rodnost upada. Tam nezaposleni največ delajo.
Tam živijo ljudje na najbolj plodni zemlji, ki pa je neobdelana, ker se obdelovanje plodne zemlje kmetom ne izplača. Tam večinoma prazni vlaki še vedno
vozijo najpočasneje v Evropi, brez upoštevanja voznega reda, po avtocestah pa
se vozijo noro hitro – s plačevanjem cestnine, ki je med najdražjimi v Evropi. V
tej državi vsi igrajo košarko, smučarji dosegajo svetovne športne dosežke. Rekreacija jim je prioriteta, delo pa rekreacija. Vsi hitijo v službo, a vsi zamujajo.
Osemurni delavnik traja deset ali več ur. In nihče se ne upira fevdalnemu izkoriščanju. Zdravstvo je tam brezplačno, zdravljenje pa morajo vsi plačevati. Tam
so svobodni novinarji, ki svobodno pišejo in poročajo po ukazih svojih šefov,
katerim objave narekujejo skorumpirani politiki in zakulisni veljaki, odvisno od
njihovih potreb. Tam je svetovna kriza dobila državljanstvo. Tam so javna naročila skrivnost, državne skrivnosti pa javne. Tam še niso znani končni zmagovalci
2. svetovne vojne. Tam pišejo zgodovino nepismeni, najbogatejši so pa tisti, ki
nikoli niso delali. Tam je Slovenija.«

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Štefka Pavlin; Repar, VV; Straža, 4. in 5. skupina; Danica Kren, STR; skupina Hruševec; Majda Tavčar, STR; Zdravko Janškovec.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: družina Menart; družina Papež, STR; Danica Kren, STR; Miro Tomšič, HRU.
DAR ZA OGREVANJE: Danica Kren, STR; Jožica in Rajko Petan; Nose,
RV12; Petruna.
OB SMRTI ANE ANTONČIČ SO DAROVALI za svete maše: Ančka Jaklič;
Anica Šenica; Tončka Kočman.
OB SMRTI IVICE DAROVEC SO DAROVALI za svete maše: družina
Lukan, STR; družina Kulovec, VV; družina Rojc (dve maši); Veronika Šaver; Marija Ivančič.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!
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OBVESTILA
MOLITVE ZA POKOJNE

Ob prazniku vseh svetnikov številni prosite molitve za svoje drage pokojne.
Nekateri v ta namen darujete svoj dar. V dneh praznikov vseh svetnikov bo v
cerkvi pri tisku skrinja, v katero lahko oddate prošnje za molitev za rajne.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE

Seja Župnijske gospodarske komisije bo v torek, 3. novembra, ob 18.45.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek, 5. novembra, ob 18.45.

OBISK DUHOVNIKA NA DOMU

Gospod župnik bo v sredo, 4. novembra (Straža in Rumanja vas), in petek, 6.
novembra (ostale vasi), obiskal bolne in ostarele na domu. V župnišče sporočite,
ali bi še kdo želel prejeti sv. obhajilo na domu.

»OFER« ZA G. ŽUPNIKA

Na zahvalno nedeljo bo običajno darovanje za g. župnika.

POPOLNI ODPUSTEK

Cerkev daje popolni odpustek vsakomur, ki v prvih osmih dneh novembra
obišče pokopališče in moli za rajne. Odpustek je podeljen tudi v vseh cerkvah in
javnih kapelah na dan 1. in 2. novembra ali prejšnjo ali naslednjo nedeljo; kdor
moli vsaj očenaš in vero in je bil pri spovedi in obhajilu ter moli po namenu
svetega očeta.

IZOBRAŽEVANJE ZA DUHOVNUKE

Duhovniki novomeške škofije se bomo od nedelje, 8. novembra, do srede, 11.
novembra, udeležili vsakoletnega izobraževanja. V času odsotnosti g. župnika v
župnišču ni uradnih ur in ne verouka.

SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV 2016

Starši otrok, ki bodo v maju 2016 pristopili k prejemanju svetega obhajila, se
srečamo v četrtek, 19. novembra, po sveti maši (18.30) v župnijski učilnici. Seznanjeni boste s programom priprave na prvo sveto obhajilo.

DEKANIJSKO SREČANJE ŽPS

Člane Župnijskega pastoralnega sveta vabimo na dekanijsko srečanje dekanije
Novo mesto, ki bo v nedeljo, 22. novembra, v Šmihelu pri Novem mestu v Baragovem zavodu.
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SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV 2017

Starši prihodne generacije birmancev, generacije 2017, se prvič srečamo v
četrtek, 26. novembra, takoj po sveti maši (18.30). Srečanje bo zaradi večjega
števila vabljenih potekalo v cerkvi. Seznanili vas bomo s programom priprave na
prejem svete birme.

ČLANSTVO V ŽUPNIJSKEM PASTORALNEM SVETU

Z imenovanjem za tajnika Župnijske Karitas Vavta vas, je bila ga. Danica Barbič z Res imenovana za članico Župnijskega pastoralnega sveta zaradi službe, ki
jo opravlja. Župnijski pastoralni svet z novim imenovanjem šteje 16 članov.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE

Svetopisemska skupina se sreča zadnji petek v mesecu, 27. novembra, po sveti maši.

NABIRKA ZA POTREBE KARITAS

Nabirka prve adventne nedelje je namenjena delovanju Župnijske in Škofijske
Karitas. Hvala vam za vsak dar. Našel bo pravega naslovnika!

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA

Sveti Miklavž s spremstvom bo
otroke obiskal v soboto, 5. decembra, ob 10. uri v Kulturnem domu
v Straži.
Ker želi obiskati še veliko otrok,
prosimo starše, dedke in babice, da
mu pomagate s prispevkom 10 EUR
za prijavljenega otroka. Prijave lahko
oddate po svetih mašah ob nedeljah:
15. in 22. novembra ga. Danici Barbič (030 679 878) in ga. Tadeji Barbič
(040 211 977).

SVETE MAŠE
PON. – 2. 11.

VERNI RAJNI
Tobija

17.00 S za duše v vicah
molitev za pokojne na straškem pokopališču
18.00 + Jure Turk

TOR. – 3. 11.

Viktorin Ptujski

18.00 + Šime Čulina, obl.

SRE. – 4. 11.

Karel (Drago)

18.00 + Tomaž in + Kregar, obl.

ČET. – 5. 11.

Zaharija, Elizabeta

18.00 za duhovniške in redovniške poklice
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PET. – 6. 11.

Lenart

SOB. – 7. 11.

Ernest

NED. – 8. 11.

32. MED LETOM
Bogomir

PON. – 9. 11.

Božidar

18.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA

TOR. – 10. 11.

Leon Veliki

18.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA

SRE. – 11. 11.

Martin

18.00 + Martin Picelj, god.

ČET. – 12. 11.

Jozafat

18.00 + starši Franc in Karolina Krašovec

PET. – 13. 11.

Stanislav Kostka

18.00 + Stane Kavšček in Mara Kurepa, god.

SOB. – 14. 11.

Nikolaj

17.00 S za žive in umrle župljane
18.00 DS po namenu

NED. – 15. 11. 33. MED LETOM
Albert Veliki

7.30 v spravo za bogokletje
17.00 S + Darovec in Lado Turk
18.00 DS + Matija in drugi Poglajen, obl.
7.30 + Franc Menart
9.30 + Ivan Čutura in Sergej Vurušič, obl.
9.30 za žive in umrle župljane

7.30 + Valčka in s. Digna Petan, obl.
9.30 + Marjan Bukovec

PON. – 16. 11.

Marjeta Škotska

18.00 po namenu (Šetina)

TOR. – 17. 11.

Elizabeta Ogerska

18.00 + Martin Pavlin in za zdravje Eve

SRE. – 18. 11.

Roman

ČET. – 19. 11.

Matilda

18.00 + Stanka in Jože Pečjak, god.

PET. – 20. 11.

Edmund

18.00 + starši Taljat

SOB. – 21. 11.

Darovanje DM

17.00 S + Ana Marija Tisovec
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 22. 11. KRISTUS KRALJ
Cecilija

7.30 po namenu

7.30 + Milena Krašovec
9.30 + Danijela in France Kavšček, obl.

PON. – 23. 11.

Klemen

18.00 + Bruno Puhar in starši Štrumbelj

TOR. – 24. 11.

Andrej Dung

18.00 + Ana Antončič in Nežika Mrvar

SRE. – 25. 11.

Katarina

7.30 + Jožica Vidmar, obl.

ČET. – 26. 11.

Valerijan

18.00 + Erna in Anton Dulc

PET. – 27. 11.

Virgil, Modest

18.00 + Brane in starši Bukovec, obl.

SOB. – 28. 11.

Berta

17.00 S + starši Tavčar
18.00 DS po namenu

NED. – 29. 11. 1. ADVENTNA
Saturnin

7.30 za žive in umrle župljane
9.30 + Anton Mrvič, obl.
9.30 + Cvetko Golob, st. in ml.
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ZAHVALA ZA BOŽJI DAR
Zahvaljujemo se ti, Gospod,
za dar tvojega trpljenja,
s katerim nam izbrisuješ grehe,
ker si se s svojo smrtjo daroval za nas.
Zahvaljen, da si živel med nami učlovečen,
da si se hranil z darovi zemlje
in nas učil posnemati
cvetje na polju in ptice pod nebom,
ki ne sejejo in ne žanjejo,
pa vendar živijo.
Zahvaljen za vse sadeže in plodove,
za mir in vsakršno blaginjo.
Berta Golob

BRALCI BERIL:

CERKEV ČISTI:

SOBOTA, 7. november:
Jurka vas, 1. skupina
SOBOTA, 14. november:
Jurka vas, 2. skupina
SOBOTA, 21. november:
Vavta vas, 1. skupina
SOBOTA, 28. november:
Vavta vas, 2. skupina

NEDELJA, 8. november:
Urška Žagar
Zala Kren
NEDELJA, 15. november:
Anica Žagar
Tjaša Tavčar
NEDELJA, 22. november:
Janez Dular
Teja Tavčar
NEDELJA, 29. november:
Štefka Vidic
Zdenka Petruna

