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PAPEŽ FRANČIŠEK MLADIM: » 
NE BOJTE SE POROKE«

»Dragi mladi, ne bojte se poroke: Kri-
stus s svojo milostjo spremlja zakonce, 
ki ostanejo združeni z Njim.«
Tako se je glasil tvit papeža Frančiška. 
Njegovemu računu na Twitterju (@
pontifex) danes sledi preko 22 milijo-
nov oseb po celem svetu.

Papež Frančišek je zadel v črno. Vsi vemo, koliko izzivov se vrti okoli tem, 
kot sta zakonska zveza in družina. Jedro v temelju vseh je, da se mladi bojijo po-
ročiti. Ta strah spodbuja kultura, ki povzroča takšno zbeganost glede dokončnih 
odločitev, da se je bolje umakniti, kot pa dokončno odločiti. Papež Frančišek 
današnjim mladim zato ponavlja: »Ne bojte se!«

Cerkev ima v sebi neverjetno bogastvo, duhovni in človekoljubni zaklad, s 
katerim lahko poudari lepoto zakonske zveze v tem času, ko kultura kaže pred-
vsem nevarnosti in težave, povezane z družino.

Nekega duhovnika je pred poroko obiskal mlad par, da bi se dokončno do-
govorili o obredu. Ženin je vprašal: »Bi imeli kaj proti, če bi midva pri poroki, 
namesto da bi rekla, da si obljubiva zvestobo ‘vse dni življenja’, to je do smrti, de-
jala, da do takrat, ‘dokler bo trajala ljubezen’? Pogovarjala sva se in si bila edina, 
da bi v tistem trenutku, ko bi drug do drugega ne čutila več ljubezni, bila najina 
dolžnost, da greva narazen.«

Duhovnik je odgovoril: »Ne, nič ne bomo spreminjali. Vsi vemo, da je danes v 
svetu veliko ločitev in da danes številni zakoni ne trajajo do trenutka, ko zakonca 
loči smrt. Toda nekaj bi vama rad položil na srce. Če bosta stopila v zakon z na-
menom: ‘Če ne bo šlo, se pač ločiva’, potem skoraj z gotovostjo trdim, da se bo to 
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tudi zgodilo: šla bosta narazen. Spoštujem vajino iskrenost, a morata se zavedati, 
da zakonska obljuba ni samo obojestranska pripravljenost živeti skupaj, ampak 
obljuba, da bosta sprejela težave in nesporazume, ki so nujni del življenja dveh 
nepopolnih človeških bitij. Težko je ostati poročen, tudi ko vložiš v zakon vse 
svoje moči in sposobnosti. Če pa daš samo del sebe, potem praktično ni mogo-
če, da bi zakon obstal«.

Vir: Zgodbe s semeni upanja, stran 71

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Počitniških dni je konec in začenjamo novo šolsko in tudi veroučno leto. 

Vsakdo si želi, da bi to minilo v zadovoljstvu, dobri volji in v družbi dobrih pri-
jateljev. Naj bo to iskrena prošnja v naših molitvah ob začetku novega obdobja. 
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Tako bomo z Božjo pomočjo lažje premagovali morebitne težave in z veseljem 
sprejemali nove izzive, ki nas spremljajo.

V torek, 8. septembra, na Marijin rojstni dan bomo pri večerni sveti maši pro-
sili za blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu.

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

VTISI S KRKA
Pa smo tudi animatorji prišli na 

vrsto. S prisluženim denarjem smo 
se v nedeljo, 16. avgusta, odpravili 
na počitnice na Krk v Pineziće.

Vsi polni upov, da se nam bo vre-
me nasmehnilo, smo zvečer prispeli 
razočarani. Kajti lilo je kot iz škafa. 
Vendar naši upi s tem niso usahnili, 

temveč so se le povečali. Saj so še trije dnevi pred nami. Menda bo le kaj lepega 
vremena. Pripravili smo večerjo, nato pa so nekateri šli počivat, strastni tarokerji 
pa smo začeli s turnirjem, ki smo ga nadaljevali pozno v noč. Manjkalo pa ni niti 
škorpijonov (tistih malih, nenevarnih in prijaznih), ki so nas prišli pozdravit in 
navdihniti našo domišljijo za miren spanec. Le kaj vse se skriva pod posteljo?

Zbudili smo se v oblačno in mrzlo jutro. Po zajtrku, ki je bil za nekatere prezgo-
den, se nas je nekaj odpravilo na sprehod ob plaži, kjer smo ugotovili dve stvari, ki 
sta nam polepšali počitnice. Prvič: ob plaži je zastonj internet. In drugič: voda je 
topla. Tako smo se dokaj hitro preoblekli v kopalke in zaplavali v morju. Popoldne 
pa so se nam pridružili tudi drugi, ki jim kopanje dopoldne ni preveč dišalo. Vsi 
skupaj smo se pozabavali v aquaparku, kjer je na svoj račun prišel tudi župnik.

Zvečer smo se zapeljali v mesto Krk, kjer smo se sprehodili ob plaži, si ogledali 
mestne znamenitosti in trgovine. Kasneje – po večerji pa seveda tarok do zgo-
dnjih jutranjih ur.

Naslednji dan pa se nam je spet nasmehnila sreča. Kajti zbudili smo se v vroč 
in sončen dan. Vse je potekalo krasno in uživali smo na polno.

19. 8. pa so se naše počitnice zaključile. V deževnem vremenu smo spakirali 
stvari ter pospravili za sabo in se polni novih vtisov vrnili domov.

Poleg g. župnika Jerneja sta bila z nami tudi »šoferja« – župnik Marko z okoli-
ce Ljubljane in g. Stane Zupančič. Za vse pripravni, pekli so čevapčiče, igrali tarok 
in se zabavali z nami.

Posebno zahvalo vsi skupaj izrekamo družini Bukovec iz Vavte vasi, Barono-
vim, ki so nam tudi letos dali v brezplačno uporabo svojo hišo. 

Mislim, da lahko v imenu vseh zaključim z besedami »upam, da še kdaj  …«
Erika Kum

tudi zgodilo: šla bosta narazen. Spoštujem vajino iskrenost, a morata se zavedati, 
da zakonska obljuba ni samo obojestranska pripravljenost živeti skupaj, ampak 
obljuba, da bosta sprejela težave in nesporazume, ki so nujni del življenja dveh 
nepopolnih človeških bitij. Težko je ostati poročen, tudi ko vložiš v zakon vse 
svoje moči in sposobnosti. Če pa daš samo del sebe, potem praktično ni mogo-
če, da bi zakon obstal«.

Vir: Zgodbe s semeni upanja, stran 71

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Počitniških dni je konec in začenjamo novo šolsko in tudi veroučno leto. 

Vsakdo si želi, da bi to minilo v zadovoljstvu, dobri volji in v družbi dobrih pri-
jateljev. Naj bo to iskrena prošnja v naših molitvah ob začetku novega obdobja. 

08_Vavta vas oznanila september_2015.indd   3 4.9.2015   10:55:57



4 5

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

PRIJETI OTROŠKO DLAN
Ko ti otrok ponudi svojo malo dlan in jo položiš 

v svojo dlan, se ti lahko zgodi, da boš prijel za roči-
co, ki je umazana od sladoleda ali čokolade, da bo 
pod palcem žvečilni gumi, na mezincu pa že napol 
odlepljen obliž. Najpomembnejše je, da primeš za 
dlan, v kateri je zapisana prihodnost.

Na teh dlaneh bo lahko nekoč počivalo Sveto pi-
smo ali orožje. Prsti bodo igrali na orgle v cerkvi ali vrteli kolo sreče pri hazardni 
igri, ljubeče stregli ubogemu in onemelemu človeku ali pa grabili po iglah za 
mamila.

Ko držiš takšno, majhno dlan v svoji, le-ta predstavlja človeka v »zmanjšani« 
obliki«, osebnost, ki se bo še razvila, a jo moramo že zdaj spoštovati kot samo-
stojno, za katere nenehno rast je odgovoren vsakdo od nas.

Vir: Božo Rustja, Zgodbe za srečo v družini

JESEN ŽIVLJENJA
BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK

Rodil se je 26. novembra leta 1800 na Slomu pri Ponikvi. Mašniško posvečenje 
je prejel na praznik Marijinega rojstva, 8. septembra 1824, in je vse do svojega 
škofovskega posvečenja (5. julija 1846 v Salzburgu) deloval po različnih krajih. 
Kaplanoval je na Bizeljskem in pri Novi Cerkvi, bil je duhovni vodja v celovškem 
semenišču, nadžupnik v Vuzenici, kanonik v Št. Andražu in opat v Celju.

Njegovo delo je še posebej zaznamovalo škofovanje pri sv. Andražu od leta 
1846 vse do leta 1859, ko je prenesel sedež Lavantinske škofije v Maribor.

Njegova zemeljska pot se je končala 24. septembra 1862 v Mariboru. Pokopan 
je v mariborski stolnici. 

Delo, ki ga je opravljal Slomšek v času svojega ži-
vljenja, je bilo usmerjeno k njegovi poti svetosti. Sv. 
Janez Pavel II. ga je ob svojem drugem obisku v Mari-
boru, 19. septembra 1999, razglasil za blaženega.

Slomšek je bil izredno vdan slovenskemu narodu 
in jeziku, njegovo prizadevanje je močno zaznamo-
valo naše narodno območje na duhovnem in kultur-
nem področju.

Kot dober vzgojitelj je starše spodbujal k vzgoji, ki 
temelji na ljubezni do otrok in do Boga. Močno je po-
udarjal družinsko vzgojo, ki je temeljnega pomena. 
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udarjal družinsko vzgojo, ki je temeljnega pomena. 

V Vuzenici je še kot župnik zapisal, da mora iti njegovo duhovniško pastoral-
no delo za zakonce v treh smereh: zakonca kot mož in žena, zakonca kot oče in 
mati, zakonca kot gospodar in gospodinja.

Življenje Antona Martina Slomška slikovito opiše stavek, s katerim je pogosto 
zaključeval pridige: »Naj nas stane, kar hoče, nebesa morajo biti naša.«

Goreča želja, da vsi dosežemo svetost, je podžigala njegovo vnemo pri ozna-
njevanju evangelija. Ohranjenih je veliko nagovorov, ki razkrivajo Slomškovo lju-
bezen do Boga in do slovenskega naroda.

Vir: knjižica Vse premorem v Njem

BESEDA ŽIVEGA BOGA
8. september – MARIJINO ROJSTVO:

Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: Ko je bila njegova mati Marija za-
ročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. Vse 
to pa se je zgodilo, da se je spolnilo, kar je bil Gospod napovedal po preroku, 
ki pravi: »Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar 
pomeni: Bog z nami.« (Mt 1,18.22–23)

13. september – 24. NEDELJA MED LETOM:
Nato jih je vprašal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter 

in mu rekel: »Ti si Kristus.« In poklical je množico in svoje učence ter jim rekel: 
»Če hoče kdo iti za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame svoj križ ter hodi za 
menoj. Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa svoje življenje 
izgubi zaradi mene in evangelija, ga bo rešil. (Mr 8,29.34–35)

20. september – 25. NEDELJA MED LETOM:
In vzel je otroka, ga postavil v sredo mednje in ga objel ter jim rekel: »Kdor 

koli sprejme katerega izmed takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; in kdor 
mene sprejme, ne sprejme mene, marveč tistega, ki me je poslal.« (Mr 9,36–37)

27. september – SLOMŠKOVA NEDELJA:
»Zakaj kdor koli vam dá piti čašo vode zaradi tega, ker ste Kristusovi, resnič-

no, povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. In kdor koli pohujša katerega teh 
malih, ki verujejo vame, bi mu bilo bolje obesiti mlinski kamen na vrat in ga vreči 
v morje.« (Mr 9,41–42)

4. oktober – ROŽNOVENSKA NEDELJA:
In Jezus jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to naročilo. Od 

začetka stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož za-
pustil očeta in mater in se pridružil ženi, in bosta oba eno telo; zatorej nista več 
dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne loči.« (Mr 10,5–9)
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA

VSAKA ŠOLA NEKAJ STANE …
Drage moje učiteljice in učitelji!
Mnogo vas je … premnogo.
Preveč verjetno, da bi se vas vseh spo-

mnil … da bi se zapomnil vseh, ki so z re-
dovalnico v roki prečkali mojo pot učenosti! In čeprav sem kot učenec o vas 
verjetno razmišljal podobno kot moji otroci o svojih učiteljih, ali pa morda še 
slabše in še bolj ostro, se vas takole iz časovne razdalje prav vseh spominjam 
blago in predvsem s hvaležnostjo.

In nič novega ne bom povedal, če zapišem, da so se mi v spomin najbolj vti-
snili tisti, pred katerimi sem kot učenec najbolj trepetal, se jih bal (zdaj vem, da 
se temu reče strahospoštovanje!), ki so veliko zahtevali in smo jih zato temu 
primerno – mirno lahko rečem – sovražili! In vsi tisti, ki smo jih takrat tako zelo 
ljubili in častili, ker so se z nami zabavali in nam popuščali, so zdaj le blede sence 
na sliki spomina in komaj jim še vem imena. Če sploh!

Je že tako: Roka, ki zgolj boža, je sicer prijetna in blaga … a ponavadi uspava. 
In ne pripelje nikamor. Saj tisti, ki spi, ne hodi. Razen seveda, če ga ne nosi luna! 
A roka, ki vodi … ki ve, kam vodi … ki ve, da mora voditi … trdno stisne. In ne 
izpusti! In pusti odtis. Boli, o seveda boli, a si na cilju. In mravljinci, ki jih čutiš za-
radi stiska, te še leta spominjajo na tistega, ki te je vodil. Ki te je s svojim stiskom 
rešil iz prenekatere stiske!

In zdaj kot oče, kot nekdo, ki vzgaja in uči, še toliko bolj cenim vse tiste učitelje 
na moji poti, ki so kljub moji jezi, slabi volji, grdim besedam in celo sovraštvu, 
vztrajali … in niso izpustili moje roke … čeprav sem se branil in upiral … in so 
me pripeljali, kamor so me morali pripeljati … kamor so se s svojim poklicem 
zavezali, da me bodo pripeljali!

In ko takole star in moder, bolj star in moder od Modrih z Vzhoda, jaham na 
svojih kamelah spomina, se seveda zavedam, da učiteljev in učiteljic nisem sre-
čeval samo v šolah, v razredih, v predavalnicah … ampak so me učili in me vodili 
prav vsi, ki sem jih srečal in srečeval v življenju …

In se, star in moder kot sem, s strahom zavedam, da tudi sam učim in vzgajam 
in vodim vse, ki jih srečam in srečujem …

In premišljujem, kolikokrat sem spustil, ko bi moral držati in kolikokrat držal, 
ko bi moral spustiti … kolikokrat sem božal, ko bi moral prijeti … kolikokrat sem 
kazal, ko bi moral voditi … kolikokrat sem bil na počitnicah, ko bi moral učiti …

In se vas vseh, učiteljic in učiteljev, učenk in učencev spominjam v molitvi. 
In se veselim srečanja pred Njim, ki v roki ne drži redovalnice, ampak Knjigo 
Življenja.

Vir: Gregor Čušin v reviji Ognjišče; pripravil mb
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»Sv. krst so prejeli … 
Sv. zakon sta sklenila … 

Odšli so …«
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + ALBINA KAVŠČKA, Vavta vas 94:
  rodil se je 9. 3. 1944 v Vavti vasi
  umrl je 26. 6. 2015

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + MARIJO ŠILJIĆ, Jurka vas 35:
  rodila se je 25. 2. 1950 v Novem mestu
  umrla je 3. 8. 2015

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + MARIJO PETAN, Dolnje Mraševo 7:
  rodila se je 8. 8. 1932 na Dolnjem Mraševem
  umrla je 9. 8. 2015

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + IVANA MELEHA, Sela pri Dolenjskih Toplicah 80:
  rodil se je 6. 9. 1941 v Tribalju pri Crikvenici
  umrl je 25. 8. 2015

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + LADA TURKA, Stara Cesta 11, Straža:
  rodil se je 3. 6. 1940 v Velikem Orehku
  umrl je 2. 9. 2015

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

MISEL ZA LEPŠI DAN
Prošnja nima uspeha, če Boga prosi molitev brez dobrih del. (sv. Ciprijan)

Mati Božja nam bodi zgled dela za druge, ne zase. Skrb za druge zmaguje pod 
križem. (Janez Evangelist Krek)

Zaradi dobička jih je veliko grešilo; kdor hoče obogateti, bo stran obrnil oči. 
(Modri Sirah)

Kdor se odloči, da gre molit v cerkev, mora priti ven spremenjen, drugačen, z 
eno besedo: spreobrnjen. (Alessandro Pronzato)
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TRI DNI JAKOBOVE POTI
Slovenska veja Jakobove poti, imenovana tudi slovenski Camino, vodi 
iz Slovenske vasi, nedaleč stran od Obrežja, preko Kostanjevice, Novega 
mesta, Ljubljane, Logatca do Trsta. Pot je lepo označena z rumenimi 
puščicami in Jakobovimi školjkami in nanjo se podaja vedno več 
popotnikov. Župnija Vavta vas je letos organizirala tridnevno romanje. 
Organizacijo smo zaupali Tonetu Komljancu, z nami pa je bil tudi gospod 
župnik Jernej Marenk.
1. dan: Slovenska vas – Poljane; dolžina približno 30 km
Na praznični dan, 25. junija, se nas je zbralo 12 romarjev. Spogledovali 
smo se med seboj; eni smo se srečali prvič, primerjali smo težo naših 
nahrbtnikov, bodrili smo drug drugega, vedoč, da nas čaka skoraj 80 km 
dolga pot. Za to priložnost so nam naši gasilci in gospod župnik posodili 
avto, Brane in Stane pa sta nas zapeljala na začetek poti v Slovensko 
vas. Priporočili smo se Mariji, naj nas varno pripelje na cilj, in v mislih 
posvetili pot svojemu namenu (Slika 1). Branka je na mobitelu vključila 
števec za kilometre in smo šli.
Čeprav je Tone govoril, da je pot lahka in da ni pretiranih vzponov, nas je 
že v začetku pričakal rahel vzpon. Poplačani smo bili s prvim postankom 
v Ponikvah pri prijazni družini Becele, kjer nas je že pričakala kavica z 
domačim pecivom. V romarsko listino Jakobove poti smo dobili prvi 
žig in podpis. Hvala prijazni družini, ki tako lepo sprejema popotnike. 
Romarsko listino, knjigo Kje so tiste stezice Marjete in Metoda Rigelnika 
ter Jakobove školjke nam je gospod župnik Jernej pripeljal iz Ljubljane.
Pot nas je vodila po prijetni senci v zavetju gozdov, tik ob meji s Hrvaško 
(Slika 2). Na vrhu nam je teknila malica iz nahrbtnika, tudi malo daljši 
počitek se nam je prilegel. Obiskal nas je še policist na motorju, ki 
kontrolira mejo, in malo pokramljal z nami.
Sledili smo rumenim puščicam na drevesih, Marjan je spretno 
odstranjeval zaraščene veje, da bi tudi ostali popotniki lahko našli pravo 
pot. Ob izviru v dolini smo si napolnili zaloge vode. Sredi vasi Izvir so 
nas vabili prijazni ljudje, naj si pod orehom v mehki travi odpočijemo 
že malo utrujene noge. Ponudili so nam pijačo, kavo. Gospod župnik je 
bil nad gostoljubnostjo domačinov presenečen in rekel si je, da mora od 
zdaj dalje tudi on tako lepo sprejemati romarje.
Skozi Pošteno vas, Bušečo vas, mimo Klunovih toplic in Dobrave smo 
prispeli do reke Krke, ki nas je spremljala na desni strani. Naenkrat je 
bilo pred nami Podbočje, zelo lep kraj, na levi strani so mostovi vodili do 
hiš, rože vsepovsod (Slika 3)

Srečali smo se s tamkajšnjim gospodom župnikom, ki nam je povedal 
nekaj stavkov o Podbočju, ogledali smo si cerkev sv. Križa in posedeli 
pod kozolcem ob gostilni Gadova peč. Rozi nam je priporočila zavitek in 
res je bil zelo dober.
Krenili smo dalje in potem po dolgi, ravni cesti skozi Krakovski gozd. 
Končno smo prišli do livade z Leničevim domom na sredini. To je dom 
duhovnih vaj na Poljanah. Zelo lepo je, obkroženo z gozdom. Sprejel nas 
je gospod župnik iz Podbočja in nam pokazal sobe, kjer smo prespali. 
Najprej smo imeli mašo v sosednji kapeli, potem pa zelo dobro večerjo, 
saj smo bili po dolgem dnevu prijetno utrujeni in ravno prav lačni.
V bližini doma je vrelec tople vode. Tako je bilo vabljivo, da je najprej šla 
v vodo Mojca, potem pa skoraj vsi za njo. Voda je bila prijetna, nasmejali 
smo se do solz, si zmasirali utrujene mišice in si pridobili moči za 
naslednji dan (Slika 4).
2. dan: Poljane – Hrušica; dolžina približno 30 km
Budilka nas je naslednje jutro zbudila ob petih zjutraj. Bili smo dobre 
volje, po zaslugi večernega kopanja nas mišice niso nič bolele. Res ima 
ta voda zdravilno moč, kot je rekel tamkajšnji gospod župnik. Tudi žuljev 
skorajda ni bilo. Tone je poskrbel le za tistega na Mojčini nogi. Nada je 
vstala prva in nam pripravila zajtrk, tudi kavica je že dišala.
Naša pot se je nadaljevala najprej po gozdu in nato po poljih, travnikih in 
mimo rastlinjakov (Slika 5). Kmalu smo bili pred Žolnirjem v Kostanjevici. 
Pred Resslovim vijakom smo se slikali. (Slika 6). Sledil je postanek s 
kavico na znamenitem otočku in že smo vzeli pot pod noge. Ravnine je 
bilo konec, spet smo grizli kolena v hrib. Nagrajeni smo bili s prelepim 
pogledom na kostanjeviško dolino (Slika 7). Čez Male in Velike Vodenice 
smo prišli do Marijine cerkve na Slinovicah. Tu je na tleh lepo viden vtis 
školjke, kar je dokaz, da je že davno nazaj tu res potekala romarska pot. 
Bil je čas, ko so zorele češnje, in kakšno smo si spotoma tudi utrgali. 
»Ali mi, ali pa ptiči,« smo rekli. Pot se je vzpenjala in spuščala, pa spet 
navzgor, skoraj do Ržišča, kjer je doma Nace Junkar, pa dol do kapelice 
Lurške matere božje v Lurdu (Slika 8), ki leži v objemu gorjanških gozdov. 
V tišini smo molili v kapelici in si nabirali novih moči. Tu smo imeli 
malo daljši počitek (Slika 9), prijazni sosed nas je povabil na pokušino 
njegovih dobrot. Seveda brez Marjana tega ne bi bilo. 
Čez Mali Ban smo prišli do območja miru, obzidja Pleterja. Spoštovali 
smo napis in nekaj časa hodili v tišini. Ob obzidju smo se spustili do 
Drče. Škoda, ker ni bilo časa, da se bi ustavili v Nacetovi zidanici. Smo 
morali kar malo pohiteti, nas je čakala še dolga pot. Vendar brez počitka 
ni šlo (Slika 10).
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ZAČETEK POTI

PO GOZDU

MOSTOVI V PODBOČJU
BAZEN Z LENIČEVIM DOMOM  
V JUTRANJI IDILI

PO RAVNINI PROTI KOSTANJEVICI
PRED RESSLOVIM VIJAKOM
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GENERACIJA NAJBOLJ HRABRIH

BAZEN Z LENIČEVIM DOMOM  
V JUTRANJI IDILI

PRED RESSLOVIM VIJAKOM

LURD POD  
GORJANCI

ROK POČIVA KAR POPADALI SMO PO TLEH

PREKO KOBILE

POD  
NAPOLEONOVO VRBO

NA MOSTU V NOVEM MESTU

HVALA  ANICA
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TRI DNI JAKOBOVE POTI
Slovenska veja Jakobove poti, imenovana tudi slovenski Camino, vodi 
iz Slovenske vasi, nedaleč stran od Obrežja, preko Kostanjevice, Novega 
mesta, Ljubljane, Logatca do Trsta. Pot je lepo označena z rumenimi 
puščicami in Jakobovimi školjkami in nanjo se podaja vedno več 
popotnikov. Župnija Vavta vas je letos organizirala tridnevno romanje. 
Organizacijo smo zaupali Tonetu Komljancu, z nami pa je bil tudi gospod 
župnik Jernej Marenk.
1. dan: Slovenska vas – Poljane; dolžina približno 30 km
Na praznični dan, 25. junija, se nas je zbralo 12 romarjev. Spogledovali 
smo se med seboj; eni smo se srečali prvič, primerjali smo težo naših 
nahrbtnikov, bodrili smo drug drugega, vedoč, da nas čaka skoraj 80 km 
dolga pot. Za to priložnost so nam naši gasilci in gospod župnik posodili 
avto, Brane in Stane pa sta nas zapeljala na začetek poti v Slovensko 
vas. Priporočili smo se Mariji, naj nas varno pripelje na cilj, in v mislih 
posvetili pot svojemu namenu (Slika 1). Branka je na mobitelu vključila 
števec za kilometre in smo šli.
Čeprav je Tone govoril, da je pot lahka in da ni pretiranih vzponov, nas je 
že v začetku pričakal rahel vzpon. Poplačani smo bili s prvim postankom 
v Ponikvah pri prijazni družini Becele, kjer nas je že pričakala kavica z 
domačim pecivom. V romarsko listino Jakobove poti smo dobili prvi 
žig in podpis. Hvala prijazni družini, ki tako lepo sprejema popotnike. 
Romarsko listino, knjigo Kje so tiste stezice Marjete in Metoda Rigelnika 
ter Jakobove školjke nam je gospod župnik Jernej pripeljal iz Ljubljane.
Pot nas je vodila po prijetni senci v zavetju gozdov, tik ob meji s Hrvaško 
(Slika 2). Na vrhu nam je teknila malica iz nahrbtnika, tudi malo daljši 
počitek se nam je prilegel. Obiskal nas je še policist na motorju, ki 
kontrolira mejo, in malo pokramljal z nami.
Sledili smo rumenim puščicam na drevesih, Marjan je spretno 
odstranjeval zaraščene veje, da bi tudi ostali popotniki lahko našli pravo 
pot. Ob izviru v dolini smo si napolnili zaloge vode. Sredi vasi Izvir so 
nas vabili prijazni ljudje, naj si pod orehom v mehki travi odpočijemo 
že malo utrujene noge. Ponudili so nam pijačo, kavo. Gospod župnik je 
bil nad gostoljubnostjo domačinov presenečen in rekel si je, da mora od 
zdaj dalje tudi on tako lepo sprejemati romarje.
Skozi Pošteno vas, Bušečo vas, mimo Klunovih toplic in Dobrave smo 
prispeli do reke Krke, ki nas je spremljala na desni strani. Naenkrat je 
bilo pred nami Podbočje, zelo lep kraj, na levi strani so mostovi vodili do 
hiš, rože vsepovsod (Slika 3)

Srečali smo se s tamkajšnjim gospodom župnikom, ki nam je povedal 
nekaj stavkov o Podbočju, ogledali smo si cerkev sv. Križa in posedeli 
pod kozolcem ob gostilni Gadova peč. Rozi nam je priporočila zavitek in 
res je bil zelo dober.
Krenili smo dalje in potem po dolgi, ravni cesti skozi Krakovski gozd. 
Končno smo prišli do livade z Leničevim domom na sredini. To je dom 
duhovnih vaj na Poljanah. Zelo lepo je, obkroženo z gozdom. Sprejel nas 
je gospod župnik iz Podbočja in nam pokazal sobe, kjer smo prespali. 
Najprej smo imeli mašo v sosednji kapeli, potem pa zelo dobro večerjo, 
saj smo bili po dolgem dnevu prijetno utrujeni in ravno prav lačni.
V bližini doma je vrelec tople vode. Tako je bilo vabljivo, da je najprej šla 
v vodo Mojca, potem pa skoraj vsi za njo. Voda je bila prijetna, nasmejali 
smo se do solz, si zmasirali utrujene mišice in si pridobili moči za 
naslednji dan (Slika 4).
2. dan: Poljane – Hrušica; dolžina približno 30 km
Budilka nas je naslednje jutro zbudila ob petih zjutraj. Bili smo dobre 
volje, po zaslugi večernega kopanja nas mišice niso nič bolele. Res ima 
ta voda zdravilno moč, kot je rekel tamkajšnji gospod župnik. Tudi žuljev 
skorajda ni bilo. Tone je poskrbel le za tistega na Mojčini nogi. Nada je 
vstala prva in nam pripravila zajtrk, tudi kavica je že dišala.
Naša pot se je nadaljevala najprej po gozdu in nato po poljih, travnikih in 
mimo rastlinjakov (Slika 5). Kmalu smo bili pred Žolnirjem v Kostanjevici. 
Pred Resslovim vijakom smo se slikali. (Slika 6). Sledil je postanek s 
kavico na znamenitem otočku in že smo vzeli pot pod noge. Ravnine je 
bilo konec, spet smo grizli kolena v hrib. Nagrajeni smo bili s prelepim 
pogledom na kostanjeviško dolino (Slika 7). Čez Male in Velike Vodenice 
smo prišli do Marijine cerkve na Slinovicah. Tu je na tleh lepo viden vtis 
školjke, kar je dokaz, da je že davno nazaj tu res potekala romarska pot. 
Bil je čas, ko so zorele češnje, in kakšno smo si spotoma tudi utrgali. 
»Ali mi, ali pa ptiči,« smo rekli. Pot se je vzpenjala in spuščala, pa spet 
navzgor, skoraj do Ržišča, kjer je doma Nace Junkar, pa dol do kapelice 
Lurške matere božje v Lurdu (Slika 8), ki leži v objemu gorjanških gozdov. 
V tišini smo molili v kapelici in si nabirali novih moči. Tu smo imeli 
malo daljši počitek (Slika 9), prijazni sosed nas je povabil na pokušino 
njegovih dobrot. Seveda brez Marjana tega ne bi bilo. 
Čez Mali Ban smo prišli do območja miru, obzidja Pleterja. Spoštovali 
smo napis in nekaj časa hodili v tišini. Ob obzidju smo se spustili do 
Drče. Škoda, ker ni bilo časa, da se bi ustavili v Nacetovi zidanici. Smo 
morali kar malo pohiteti, nas je čakala še dolga pot. Vendar brez počitka 
ni šlo (Slika 10).
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Anico smo spustili naprej. Hodila je enakomerno, a kaj, ko je Branka 
morala hitro naprej, za njo pa še Ljerka in Franci ter ostali in Anica je bila 
spet zadaj. Prečkali smo potok Kobila (Slika 11). Kmalu je bilo za nami 
Mihovo, Cerov log, šli smo mimo gradu Prežek, na desni je bila Kira, pred 
nami z vinogradi posejan Tolsti vrh. Kar ni ga hotelo biti konec. Poznalo 
se nam je, da smo bili že malce utrujeni, pot se je vlekla. In sonce je 
pripekalo, ni bilo več zavetja gozdov, hodili smo med zidanicami in 
vinogradi. Čez Dol, Suhadol ter mimo čebelnjakov smo se spustili do 
Brusnic. Malo počitka se nam je prileglo; Tone, Jernej in Rok pa so za 
rundo ali dve piva naredili malo večji ovinek.
Po asfaltu ni prijetno hoditi, a ga ni bilo veliko. Ko smo prišli v gozd in 
našli borovnice, sploh nismo opazili, da se spet vzpenjamo. Tako smo 
bili zatopljeni v obiranje borovnic, da nismo vedeli, kje je Nada, ali je 
za nami ali pred nami. Ona pa nas je čakala na vrhu hriba. Le še spust v 
dolino med njivami in bili smo na cilju v naši zidanici v Hrušici. Jože nas 
je pričakal z obilno večerjo; zajček, piščanec in krompir. Pri maši se nam 
je pridružil tudi sosed Janez. Prespali smo v dveh zidanicah. 
3. dan: Hrušica – Vavta vas; dolžina približno 20 km
Še pred zajtrkom smo si privoščili hladne češnje z bližnjega drevesa. V 
Hrušici sta nas pred cerkvijo Sv. Jakoba že čakala Ljerka in Franci. Zmolili 
smo jutranjo molitev, v listine vtisnili žige in nadaljevali pot. Najprej po 
asfaltu, potem pa skozi gozd vse do Žabje vasi. Prvi postanek smo imeli 
pod Napoleonovo vrbo (Slika 12). Skozi celo Novo mesto nas je pot vodila 
po asfaltu in ker je bilo za ta dan predvidenih občutno manj kilometrov, 
nam to ni bilo težko. Na mostu smo naredili še skupinski posnetek, vendar 
je gospod, ki nas je slikal, hotel na sliki še del svojega prsta (Slika 13). Na 
sliki manjka le Marjan, ki je v Hrušici počakal drugo skupino, še prej pa je 
strogo naročil, da se moramo oglasiti na njegovem domu. 
Pot nas je vodila ob Krki, čez Loko, Cegelnico, Groblje in Češčo vas. Prava 
Jakobova pot gre skozi gozd, vendar so tam sekali les in je bila zaradi 
tega blatna in slabo prehodna. Zato se je Tone odločil za sončno varianto. 
Sonce je veselo sijalo, bilo nam je vroče. Hodili smo v tišini, tudi Nada je 
bila bolj tiho; hvaležni, da se naša pot končuje, da nam je uspelo. Videli 
smo, da le ni tako preprosto. V Zalogu nas je že čakala Anica (Slika 14) z 
bogato obloženo mizo (Slika 15).
Še malo, pa smo bili doma, v Vavti vasi, zadovoljni, da smo prehodili 
zadano pot. Prav prijetno je bilo moliti v hladni cerkvi Sv. Jakoba. Tu 
smo dobili še zadnji žig v listino, izmenjali smo si naslove in telefonske 
številke, ter si obljubili, da drugo leto Jakobovo pot zagotovo nadaljujemo.

Napisala Vika, slike Rok in Vika, junij 2015
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Blagor učencem, če je učitelj s srcem pri stvari, saj se bo trudil, da jih bo nav-
dušil za predmet, ki ga poučuje, in jim kot vzgojitelj tudi pomagal pri vsestran-
skem razvoju osebnosti. (Vinko Škafar)

Bog nikoli ne dela nasilja nad našo svobodno voljo. Od nas je odvisno, ali 
hočemo sprejeti Božjo milost ali ne; ali bomo z njo sodelovali ali pa jo bomo 
zapravili. (sv. Favstina Kowalska)

Bolj ko si človek želi Boga, več od njega prejema in posledično more toliko več 
podariti bližnjemu. (Tomaš Špidlik)

Božja navzočnost v tebi ni le pobožna misel: je stvarnost! Bog, naš Oče, je na 
tvoji strani z vso svojo močjo in ljubeznijo. On je Oče, ki te ščiti, ti svetuje, te 
kliče, opominja, ti dopušča in te nenehno ljubi. (Francois X. Nguyen Van Thuan)

Kako težko je odpuščati, človek opazi šele tedaj, kadar mora to storiti sam. In 
koliko ljubezni je treba za to, da to stori. Pa koliko lahko s tem doseže! (Jörg Zink)

Nam vsem bi dobro delo, če bi se znali zjutraj, ko se zbudimo, lepo pozdraviti. 
Morda bi potem tudi drugi znali pozdravljati prijazneje. (Metka Klevišar)

ZA DOBRO VOLJO
UČITELJICA – Ded in vnuk sedita pred hišo. Nenadoma reče ded vnuku: »Hi-

tro se skrij, učiteljica gre, ti pa danes nisi šel v šolo!« – Vnuk odvrne dedu: »Skrij 
se ti, jaz sem ji rekel, da ne morem priti v šolo, ker si ti umrl.«

KONCERT – Med koncertom neka žena s komolcem dregne svojega moža: »Glej, 
kako moja soseda spi.« – Mož nejevoljno odvrne: »In zaradi tega si me morala zbuditi!?«

MOŽAT – Deček pristopi k očetu in vpraša: »Kaj pomeni to: biti možat?« – Oče z 
globokim in prepričljivim glasom odvrne: »Obnašati se odgovorno in skrbeti za svojo 
družino.« – Deček nekaj trenutkov premišljuje, nato reče: »Če je to res, potem si želim, 
ko bom velik, biti tako možat kot naša mama!«

HUJŠANJE – »Ti si pa precej shujšal!« – »Da, sem na ločevalni dieti.« – »Kako pa je to 
videti?« – »Ločujem se, kuhati pa ne znam.«

STRAH – »Oči, ali se ti bojiš levov?« vpraša Luka. – » Seveda ne.« – »Pa ti-
grov?« – »Tudi ne.« – »… in kače?« – »Še manj!« – »Torej se bojiš samo mame!?«

VULKAN – »Mož je pri delu kot vulkan! Tako so mi hvalili tega novega delav-
ca,« ves iz sebe razlaga direktor tajnici. »Doslej se ni prav nič izkazal.« – »Meni pa 
je primerjava z vulkanom kar posrečena,« meni tajnica, »deluje od časa do časa, 
in kar proizvede, je zgolj pepel!«

Anico smo spustili naprej. Hodila je enakomerno, a kaj, ko je Branka 
morala hitro naprej, za njo pa še Ljerka in Franci ter ostali in Anica je bila 
spet zadaj. Prečkali smo potok Kobila (Slika 11). Kmalu je bilo za nami 
Mihovo, Cerov log, šli smo mimo gradu Prežek, na desni je bila Kira, pred 
nami z vinogradi posejan Tolsti vrh. Kar ni ga hotelo biti konec. Poznalo 
se nam je, da smo bili že malce utrujeni, pot se je vlekla. In sonce je 
pripekalo, ni bilo več zavetja gozdov, hodili smo med zidanicami in 
vinogradi. Čez Dol, Suhadol ter mimo čebelnjakov smo se spustili do 
Brusnic. Malo počitka se nam je prileglo; Tone, Jernej in Rok pa so za 
rundo ali dve piva naredili malo večji ovinek.
Po asfaltu ni prijetno hoditi, a ga ni bilo veliko. Ko smo prišli v gozd in 
našli borovnice, sploh nismo opazili, da se spet vzpenjamo. Tako smo 
bili zatopljeni v obiranje borovnic, da nismo vedeli, kje je Nada, ali je 
za nami ali pred nami. Ona pa nas je čakala na vrhu hriba. Le še spust v 
dolino med njivami in bili smo na cilju v naši zidanici v Hrušici. Jože nas 
je pričakal z obilno večerjo; zajček, piščanec in krompir. Pri maši se nam 
je pridružil tudi sosed Janez. Prespali smo v dveh zidanicah. 
3. dan: Hrušica – Vavta vas; dolžina približno 20 km
Še pred zajtrkom smo si privoščili hladne češnje z bližnjega drevesa. V 
Hrušici sta nas pred cerkvijo Sv. Jakoba že čakala Ljerka in Franci. Zmolili 
smo jutranjo molitev, v listine vtisnili žige in nadaljevali pot. Najprej po 
asfaltu, potem pa skozi gozd vse do Žabje vasi. Prvi postanek smo imeli 
pod Napoleonovo vrbo (Slika 12). Skozi celo Novo mesto nas je pot vodila 
po asfaltu in ker je bilo za ta dan predvidenih občutno manj kilometrov, 
nam to ni bilo težko. Na mostu smo naredili še skupinski posnetek, vendar 
je gospod, ki nas je slikal, hotel na sliki še del svojega prsta (Slika 13). Na 
sliki manjka le Marjan, ki je v Hrušici počakal drugo skupino, še prej pa je 
strogo naročil, da se moramo oglasiti na njegovem domu. 
Pot nas je vodila ob Krki, čez Loko, Cegelnico, Groblje in Češčo vas. Prava 
Jakobova pot gre skozi gozd, vendar so tam sekali les in je bila zaradi 
tega blatna in slabo prehodna. Zato se je Tone odločil za sončno varianto. 
Sonce je veselo sijalo, bilo nam je vroče. Hodili smo v tišini, tudi Nada je 
bila bolj tiho; hvaležni, da se naša pot končuje, da nam je uspelo. Videli 
smo, da le ni tako preprosto. V Zalogu nas je že čakala Anica (Slika 14) z 
bogato obloženo mizo (Slika 15).
Še malo, pa smo bili doma, v Vavti vasi, zadovoljni, da smo prehodili 
zadano pot. Prav prijetno je bilo moliti v hladni cerkvi Sv. Jakoba. Tu 
smo dobili še zadnji žig v listino, izmenjali smo si naslove in telefonske 
številke, ter si obljubili, da drugo leto Jakobovo pot zagotovo nadaljujemo.

Napisala Vika, slike Rok in Vika, junij 2015
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»Adam, dovolj te imam!  
Odselila se bom. Grem nazaj k mami.«

»… veš, naš sosed je bolničar.«

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Pečjak, Sela 1; Barbič, Resa; Potok, 3. skupina; Ruma-

nja vas, 1., 2. in 5. skupina; družina Bukovec, VV51; Marija Plut, POT.
 DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Koncilja, RV; Marija Ivančič; Nada Gril, 

RV; Vovkovi, RV.
 DAR ZA OBNOVO CERKVE SV. TOMAŽA V STRAŽI: Slavko Kregar.

ODDANE MAŠE: 9 svetih maš za + Marijo Petan bo opravljenih drugje.

OB SMRTI MARIJE ŠILJIĆ SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za 
sveto mašo vaščani Jurke vasi.

OB SMRTI MARIJE PETAN SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI 
za svete maše: za skupno sedem maš sestra Anica, nečak Ciril in nečakinji Anica 
in Metoda; dar za maše so darovali tudi družina Jerman, Potok; družina Petan, 
Gornje Mraševo 7; družina Špelko, Vavta vas; Irena Zupančič; sestrična Milka; 
bratranec Anton z družino; bratranec Janez z družino; sestrična Zorica z družino 
in bratranec Franci z družino, ki je daroval za dve sv. maši.

OB SMRTI LADA TURKA SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za 
svete maše: Prostovoljno gasilsko društvo Vavta vas; Ana in Maja Medic; Tinka 
Krštinc z družino; Jerca Kržan.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!
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OBVESTILA
VSI OTROCI, KI OBISKUJETE VEROUK V VAVTI VASI, SE V TOREK, 8. 

SEPTEMBRA, OB 17.50 ZBERETE V ŽUPNIJSKI CERKVI, KJER SE BOMO SRE-
ČALI S ŠKOFOM MSGR. ANGREJEM GLAVANOM. PO SREČANJU BO SVETA 
MAŠA OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA.

URNIK VEROUKA (možne so prilagoditve termina verouka zaradi šolskih 
obveznosti otrok)

RAZRED TERMIN KATEHET
1. ČETRTEK ob 16.45-17.30 kat. s. Pia
2. ČETRTEK ob 15.30-16.30 kat. s. Pia
3. ČETRTEK ob 14.15-15.15 kat. s. Pia
4. SREDA ob 14.00-14.45 kat. Anica Žagar
5. TOREK ob 14.00-14.45 kat. Tanja Becele
6. PONEDELJEK ob 16.15-17.00 g. župnik Jernej

BIRMANCI 1* TOREK ob 14.50-15.35 g. župnik Jernej
BIRMANCI 2* PETEK ob 7.15-8.00 g. župnik Jernej

* BIRMANCI NE BODO RAZDELJENI PO RAZREDIH. VSAK SI IZBERE SKUPI-
NO (TERMIN), KI MU USTREZA.

ZAHVALA ANIMATORJEV ORATORIJA
Posebno zahvalo animatorji oratorija izrekamo družini Bukovec iz Vavte vasi. 

V avgustu so nam omogočili brezplačno bivanje v njihovi hiši na Krku.
Za dragoceno pomoč pri izvedbi oratorija se želimo zahvaliti Rafting klubu 

Gimpex Straža. Popotovanje po Krki oratorijski dan močno obogati.
Vsem, ki ste nam omogočili z dobitki za srečelov zbrati denar za počitnice na 

Krku.
Hvala prostovoljcem, ki ste vodili oratorijske delavnice.

SEPTEMBRSKA SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
V torek, 8. septembra, ob 19.50 se g. škof Andrej Glavan sreča s člani Župnij-

skega pastoralnega sveta. Na to srečanje ste lepo vabljeni člani prejšnjega in no-
vega sestava ŽPS. Ob redni birmi, vsake štiri leta, so takšna srečanja običajna. 
Prosim člane, da se srečanja zagotovo udeležite.

ŽUPNIJSKA GOSPODARSKA KOMISIJA
ŽGS se bo sestala v torek, 15. septembra, po večerni sveti maši.

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU se k molitvi zbira vsak 
prvi in tretji ponedeljek v mesecu.
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SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se bo ponovno srečala zadnji petek v oktobru, 30. ok-

tobra, po sveti maši.

VSESLOVENSKO SREČANJE MLADIH V STIČNI
GESLO LETOŠNJE STIČNE: »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali« (Mt 5,8)

V soboto, 19. septembra 2015, se bo v Stični dogajala že 34. Stična mla-
dih. Festival vsako leto poteka tretjo soboto v septembru. Vabljeni, da obiščete 
spletno stran Stične mladih: www.sticna.net, kjer boste našli še druge podrob-
nejše informacije.

Iz Vavte vasi bo avtobus odpeljal ob 7.30. Cena povratne vozovnice ZNAŠA 
10 EUR (5 evrov za avtobus, 5 evrov za »vstopnino«). ZA MLADE, KI SE ŽELITE 
V STIČNO ODPELJATI Z AVTOBUSOM, JE PRIJAVA OBVEZNA DO SREDE, 
16. SEPTEMBRA.

PRIPRAVA NA PREJEM ZAKRAMENTOV ZA ODRASLE
V mesecu oktobru bodo v Novem mestu, v frančiškanskem samostanu, začeli 

pripravo na prejem krsta, birme in obhajila za odrasle. Pripravo bo vodil p. Peter 
Vrabec. Več informacij lahko dobite tudi v župnišču.

ZAHVALA
Velika maša je vsako leto posebej slovesna na Drganjih selih, saj ta dan pra-

znuje cerkev Marije, tolažnice žalostnih obletnico posvetitve. Hvala Drgancem, 
ki so nas tudi letos prijazno sprejeli in pogostili.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Na ustanovni seji se je v četrtek, 3. septembra, sestal Župnijski pastoralni svet. 

Med drugim je sprejel sklep, da bo župnijsko romanje v soboto, 17. oktobra 
2015. Pot nas bo vodila na grob g. župnika Gregorja Dolšaka in Magdalene Gor-
nik. Sledila bo daljša vožnja do Reteč pri Škofji Loki, kjer je v letih 2004 – 2015 
služboval g. Gregor. V župnijski cerkvi bomo zanj darovali sveto mašo. Sledilo bo 
kosilo v eni izmed domačih gorenjskih gostilen. Kdor bo želel, se bo z doplačilom 
vstopnine v Ljubljani udeležil misijonskega koncerta.

Natančen program romanja bomo objavili v drugi polovici septembra. Prijave 
sprejema g. Stane Zupančič na telefonu številka 031 639 272.

SVETE MAŠE
PON. – 7. 9. Regina, muč 19.00    v čast Svetemu Duhu
TOR. – 8. 9. ROJSTVO DEVICE 

MARIJE
  8.30     v dober namen (MP)
17.50    SREČANJE VEROUKARJEV S ŠKOFOM
19.00    za duhovniške in redovniške poklice

08_Vavta vas oznanila september_2015.indd   14 4.9.2015   10:55:58



14 15

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se bo ponovno srečala zadnji petek v oktobru, 30. ok-

tobra, po sveti maši.

VSESLOVENSKO SREČANJE MLADIH V STIČNI
GESLO LETOŠNJE STIČNE: »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali« (Mt 5,8)

V soboto, 19. septembra 2015, se bo v Stični dogajala že 34. Stična mla-
dih. Festival vsako leto poteka tretjo soboto v septembru. Vabljeni, da obiščete 
spletno stran Stične mladih: www.sticna.net, kjer boste našli še druge podrob-
nejše informacije.

Iz Vavte vasi bo avtobus odpeljal ob 7.30. Cena povratne vozovnice ZNAŠA 
10 EUR (5 evrov za avtobus, 5 evrov za »vstopnino«). ZA MLADE, KI SE ŽELITE 
V STIČNO ODPELJATI Z AVTOBUSOM, JE PRIJAVA OBVEZNA DO SREDE, 
16. SEPTEMBRA.

PRIPRAVA NA PREJEM ZAKRAMENTOV ZA ODRASLE
V mesecu oktobru bodo v Novem mestu, v frančiškanskem samostanu, začeli 

pripravo na prejem krsta, birme in obhajila za odrasle. Pripravo bo vodil p. Peter 
Vrabec. Več informacij lahko dobite tudi v župnišču.

ZAHVALA
Velika maša je vsako leto posebej slovesna na Drganjih selih, saj ta dan pra-

znuje cerkev Marije, tolažnice žalostnih obletnico posvetitve. Hvala Drgancem, 
ki so nas tudi letos prijazno sprejeli in pogostili.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Na ustanovni seji se je v četrtek, 3. septembra, sestal Župnijski pastoralni svet. 

Med drugim je sprejel sklep, da bo župnijsko romanje v soboto, 17. oktobra 
2015. Pot nas bo vodila na grob g. župnika Gregorja Dolšaka in Magdalene Gor-
nik. Sledila bo daljša vožnja do Reteč pri Škofji Loki, kjer je v letih 2004 – 2015 
služboval g. Gregor. V župnijski cerkvi bomo zanj darovali sveto mašo. Sledilo bo 
kosilo v eni izmed domačih gorenjskih gostilen. Kdor bo želel, se bo z doplačilom 
vstopnine v Ljubljani udeležil misijonskega koncerta.

Natančen program romanja bomo objavili v drugi polovici septembra. Prijave 
sprejema g. Stane Zupančič na telefonu številka 031 639 272.

PON. – 7. 9. Regina, muč 19.00    v čast Svetemu Duhu
TOR. – 8. 9. ROJSTVO DEVICE 

MARIJE
  8.30     v dober namen (MP)
17.50    SREČANJE VEROUKARJEV S ŠKOFOM
19.00    za duhovniške in redovniške poklice

SRE. – 9. 9. Peter, red 19.00 + družine Berkopec in Franc, obl.
19.00 + Lado Turk, 7. dan

ČET. – 10. 9. Nikolaj, spok 19.00 + Alojzij Zupančič, obl.
PET. – 11. 9. Helga, spok 19.00 + družine Počervina
SOB. – 12. 9. Marijino ime 18.00 S + Ana Marija Tisovec, rd.

19.00 DS za žive in umrle župljane
NED. – 13. 9. 24. MED LETOM

Janez Zlatousti
  7.30 + Ivan Besek, obl.
  9.30 + Gorazd Jakše in Viktor Breznik

PON. – 14. 9. SV. KRIŽ 19.00 + Jože Fink
TOR. – 15. 9. ŽAL. MB 19.00 + France in Marija Plantan, RV
SRE. – 16. 9. Kornelij, pp 19.00 + Marija in Stane Nose, JV, obl.
ČET. – 17. 9.
ZAČETEK

Robert, šk
BIRMANSKE

19.00    za žive in pokojne člane molitvene skupine
             DEVETDNEVNICE

PET. – 18. 9. Jožef, duh 19.00    za zdravje Avbar in Čampa
SOB. – 19. 9. Januarij, šk 18.00 S za žive in pokojne župljane

19.00 VV + družine Zupančič, obl.
NED. – 20. 9. 25. MED LETOM

Andrej, muč
  7.30 + Franc Lemovec, obl.
  9.30 + Klara Čutura in Sergej Vurušič, obl.

PON. – 21. 9. Matej, ap 19.00 + Robert Dular
TOR. – 22. 9. Mavricij, muč 19.00 + Milena Krašovec
SRE. – 23. 9. Pij, duh 19.00 + Zora Benovič

19.00 + Ivan Meleh, 30. dan
ČET. – 24. 9. ANTON MARTIN 19.00 + Marija Picelj, obl.
PET. – 25. 9. Sergij, men 19.00 + starši Kren in Zalka Vovčko, obl.
SOB. – 26. 9.
PRAZNIK
SVETE
BIRME

Kozma in 
Damijan

10.00    za birmance
10.00 + dobrotniki Župnije Vavta vas
17.00 S za žive in umrle župljane
18.00 DS + Ivan Pugelj, obl.

NED. – 27. 9. SLOMŠKOVA
Vincencij, red

  7.00 + Jože, Slavko in Andrej Drobnič, obl.
  9.30 + Gabrijel in starši Berkopec in starši Bačar

PON. – 28. 9. Venčeslav, muč 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
TOR. – 29. 9. Nadangeli 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
SRE. – 30. 9. Hieronim, duh 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
ČET. – 1. 10. Terezija D. J. 18.00    MOLITEV ROŽNEGA VENCA
PET. – 2. 10. Angeli varuhi 18.00 + Lado Turk, 30. dan

18.00    v spravo za bogokletje
SOB. – 3. 10. Gerard 17.00 S + družine Kregar in Belo

18.00 DS v dober namen (AP)
NED. – 4. 10. ROŽNOVENSKA

Frančišek
  7.30    za žive in pokojne župljane
  9.30 + Jože in Roman Kavšček, obl.
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CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 12. september:
STRAŽA, 3. skupina
SOBOTA, 19. september:
STRAŽA, 4. skupina
SOBOTA, 26. september:
STARŠI BIRMANCEV
SOBOTA, 3. oktober:
STRAŽA, 5. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 13. september:
Brina Kren
Livia Plut
NEDELJA, 20. september:
Larisa Podržaj
Eliza Štupar
NEDELJA, 27. september:
Zala Tavčar
Tajda Štupar
NEDELJA, 4. oktober:
Jasmina Kramaršič
Katarina Breznik

MOLITEV ZA DRUŽINO
Sveti Troedini Bog, ti si Ljubezen. Slavimo te, hvali-

mo te, ker si ustvaril družino, da se tvoja ljubezen po 
njej uresničuje in razširja. V času, ko se želi razvredno-
titi družino očeta, matere in otrok, se milostno ozri na 
nas, da bomo uresničevali tvoj načrt ljubezni. Prosimo 
te, da bi se vsi Kristjani s pogumom in javno besedo 
zavzeli za vrednoto družine ter jo posredovali našim 
mladim. Naše družine, naš narod in naše voditelje izro-
čamo v varstvo matere Marije, svetega Jožefa in drugih 
zavetnikov družine. Stvarnik družine, sprejmi naše pro-
šnje in jih usliši po Kristusu, našem Gospodu. Amen! 

Marija, Kraljica družine, prosi za nas!


