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Velika noč
Če hočeš veliko noč
vredno obhajati,
očisti svojo vest v spovedi,
popravi,
kar si dobrega zamudil,
poravnaj,
kar si hudega storil,
spravi se z Bogom
in z bližnjim,
odmri vsemu hudemu
in bodi nov človek
po Božji volji.
bl. Anton Martin Slomšek
Duhovno bogato obhajanje velikonočnih
praznikov vsem bralcem glasila Jakobovo pismo
vošči župnik Jernej s sodelavci.

»RADI PISANKE EDEN DRUGEMU DELIMO«
(bl. A. M. Slomšek)

Med velikonočnimi jedmi imajo posebno
mesto pirhi. Pravzaprav so le pirhi zares velikonočna, vstajenjska jed. Njihova sporočilnost je
preprosta in obenem zelo bogata.
Ste že kdaj občudovali čudež življenja, ki se
skriva v jajcu? Koklja vali jajca enaindvajset dni.
Ko se v jajcu okrepi piščanček, ima na kljunu
poseben izrastek. Ob premikanju glavice piščanček z izrastkom drgne ob lupino jajca. Lupina se tanjša, dokler ne poči. Piščanec se sam
osvobodi lupine, ki predstavlja njegovo ječo.
Tudi Jezus je z Božjo močjo premagal okove
groba in zmagoslavno vstal.

Pisateljica Berta Golob izvaja poseben način
»barvanja pirhov«. Postopek izdelave pirha je
preprost: na kuhano, nepobarvano jajce s tanko
pišočim flomastrom modre ali pa črne barve napiše besedilce, namenjeno izbranim ljudem. Objavljamo nekaj njenih velikonočnih sporočil:
• Učenik, kar ti učiš, te bo stalo pot na križ.
• Iz peterih svetih ran se bo zasvital tretji dan.
• Srce, ki ljubi vse ljudi, tu tiho joka in trpi.
• Zate umira tvoj Gospod, ti s križa kaže smer in pot.
• Ko v srcu z Jezusom trpiš, je manj grenak tvoj težki križ.
Pirhi so pogosto tudi darilo. Včasih so si ga izmenjali mladi ljudje in si ob tem
izrazili čustva, ki so sicer šla težko z jezika:
• Iz srca te ljubim, ti pisanko dam.
• Pisanka rdeča, ljubezen goreča.
• Če sem dekle za te, pa ozri se na me.
• Pisanka rdeča naj bo ti všeč; tebi jo dam, ker rada te imam.
Za pirh, ki ga je dobil od dekleta, se je fant oddolžil s pomarančo, lepo okrašeno s cvetjem, ali pa ji je podaril mali kruhek.

SPREHOD PO CERKVI
Cerkve so običajno velike in na daleč opazne zgradbe. Naši predniki so menili,
da so za Boga primerne le najlepše stavbe.
Cerkve imajo mogočne zvonike različnih oblik: široke, ozke, čebulaste … Na
vrhu zvonika najdemo križ, ponekod tudi petelina, kar je simbol zmage dneva
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nad nočjo. V zvoniku ob različnih priložnostih
zvonijo veliki in mali zvonovi.
V cerkev vstopimo skozi velika vrata, ki jih
imenujemo tudi portal. Nad portalom je napis AD in letnica izgradnje cerkve. Črki AD sta
začetnici latinskih besed »Anno Domini«, kar
pomeni »v letu Gospodovem«. Ob vhodu v
cerkev je kropilnik z blagoslovljeno vodo, kjer
se pokrižamo. To nas spomni na krst.
Osrednji prostor cerkve je oltar. Ob njem
duhovnik moli, poje in daruje daritve Bogu.
Prt daritvenega oltarja je lepo okrašen. Ob tabernaklju je največ rož in sveč. Tabernakelj je
prostor bivanja Boga med nami. Na tabernakelj usmerja rdeča luč, ki ji pravimo večna luč,
saj vedno gori in nas spominja, da je v cerkvi
shranjeno Najsvetejše. Pri sveti maši zaužijemo
samega Jezusa.
Tudi okna cerkve so pogosto okrašena z
barvnimi stekli in pripovedujejo zgodbe Svetega pisma. Vsaka župnijska cerkev ima krstni
kamen, kjer krščujemo otroke in odrasle.
V cerkvi najdemo križ. Jezus je na njem umrl.
Na Jezusovo trpljenje nas spominjajo slike križevega pota. Po zaslugi evangelistov lahko v cerkvi
prebiramo Jezusov življenjepis in spoznavamo
njegov nauk. Jezus je vstal od mrtvih in zdaj živi.
V cerkvi je veliko kipov in slik svetnikov. Med
njimi najbolj častimo Jezusovo mamo Marijo,
njegovega varuha svetega Jožefa in zavetnika
cerkve. Pred Marijinim oltarjem vedno gori
veliko sveč. Verniki se zatekamo tudi k drugim
priprošnjikom. V naši župniji sta pomembna
sv. Anton Padovanski in blaženi mučenec Alojzij Grozde. V stranski kapeli župnijske cerkve se
hranijo relikvije blaženega Alojzija Grozdeta.
Skozi vrata ob glavnem oltarju prideš v zakristijo. V zakristiji se hranijo različna duhovnikova oblačila, ministrantske albe in vse potrebno za obhajanje obredov. Za različne čase leta
duhovnik nosi različne barve mašnih plaščev.
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V cerkvi se zbiramo kristjani vseh starosti. Skupaj obhajamo sveto mašo, pojemo, molimo, prosimo Božjega varstva in blagoslova. Ljudje po klopeh sedijo,
stojijo ali klečijo. Med mašo veliko pojemo. Pri petju nas spremljajo orgle, ki so
sestavljene iz številnih piščali. To je velik instrument, na katerega igra organist.
Za igranje uporablja roke in noge. V cerkvi je tudi spovednica, v kateri se spovemo grehov. Pri spovedi nas Jezus po duhovniku odveže grehov. V cerkvi se poleg
obhajanja svete maše delijo zakramenti: krst, birma, poroka, obhajilo … V cerkev
odpeljemo svoje pokojne in zanje molimo. Za posebne praznike se po cerkvi širi
poseben vonj kadila.
V vsaki cerkvi so najpomembnejši verniki. Nobene cerkve ni brez vernikov.
Pripravili učenci veroučne šole Vavta vas

VELIKI TEDEN V NAŠI ŽUPNIJI
VELIKI ČETRTEK – OBRED
UMIVANJA NOG
V Jezusovem času je živela navada, da so gostom ob vstopu v hišo, preden so le-ti posedli
k obedu, služabniki umili noge. To seveda ni
bilo častno opravilo. Zato so ga morali opraviti najnižji med služabniki. Jezus nam je s tem
dejanjem hotel povedati nekaj pomembnega.
Namreč, da se veličina in dostojanstvo človeka
ne enačita z našim položajem v družbi, z izobrazbo, s častnimi nazivi. Na Božji
tehtnici vse to nima nobene teže. Če je Jezus vzel prt, se opasal, pokleknil k nogam preprostih galilejskih ribičev in jim umil noge, potem smo tudi mi, jaz in ti,
dolžni storiti dobro bližnjemu človeku.
Obredi velikega četrtka – obhajanje Jezusove zadnje večerje – bodo ob
19. uri.
Prvoobhajanci bodo »častni gostje« Jezusove zadnje večerje. Po obredih
bo čaščenje Najsvetejšega.

VELIKI PETEK – V ZNAMENJU KRIŽA
BOŠ ZMAGAL:
Ob vstopu v cerkev se pokrižamo. Morda se
ob tem niti ne zavedam, da s tem priznavam, da
sem Kristusov. Vse imam od njega … Na veliki
petek bo duhovnik križ slovesno razkril ob petju: »Glejte, les križa, na katerem je zveličanje
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sveta viselo!« Ob našem odgovoru »Pridite, molimo.« ga bomo lahko osebno počastili. Naj bo to češčenje izraz naše osebne vere in ponovne odločitve za Kristusa.
Naj naš poljub ne bo podoben Judeževemu, ampak naj izraža našo resnično ljubezen do Jezusa.
Na veliki petek bomo ob 15. uri molili križev pot. Ob 19. uri vabljeni k
obredom velikega petka. Po obredih prenesemo Sveto Rešnje Telo v Božji
grob. Sledi molitev.
Ta dan je strogi post. DAROVI, ki se pri obredih zberejo ta dan, so namenjeni vzdrževanju cerkva v Jezusovi domovini, Sveti deželi.

VELIKA SOBOTA – VELIKONOČNA SVEČA
Pri velikonočni vigiliji se spominjamo noči, v kateri
je Kristus premagal smrt in nas odrešil. Za vernika je
to vesel dogodek človeške zgodovine. To veselje opeva
tudi velikonočna hvalnica. Skupaj z njo to bogoslužje
zaznamuje tudi velikonočna sveča, ki je simbol Kristusa. Kakor sveti sveča v temi, tako Kristus razsvetljuje
življenjsko pot številni množici, ki vanj veruje. In kakor
se sveča do konca použije, tako Kristusa njegova ljubezen pripelje prav na križ, kjer se daruje za vse ljudi.
Kakor sveča dogori in ugasne, tako je ugasnilo Kristusovo življenje na križu za rešitev vseh ljudi.
Kakor žari svetlobo sveča, tako naj kristjani širimo
v svojo okolico svetlobo upanja in toploto ljubezni.
Samo tako bomo lahko upravičeno rekli, da smo Kristusovi učenci in da hodimo
po njegovi poti.
Na veliko soboto bomo ob 7. uri v
Vavti vasi blagoslovili vodo in ogenj.
Raznos ognja po hišah smo po sklepu
Župnijskega pastoralnega sveta tudi
8.30 Drganja sela
letos zaupali birmancem.
11.00 Vavta vas
Otroci ste ob 10. uri vabljeni k molitvi pred Božji grob.
14.00 Vavta vas
Glavno praznovanje tega dne je noč15.00 Vavta vas
no opravilo: velikonočna vigilija ob 19.
16.00 Vavta vas
uri. S seboj prinesite sveče, ki jih bomo
17.00 Straža
prižgali ob velikonočni sveči. Po končanih obredih jih bomo odnesli na grobove svojih dragih pokojnih, ki v polnosti živijo velikonočno veselje.

BLAGOSLOV
VELIKONOČNIH JEDIL
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VELIKA NOČ – VSTAL JE IN ŽIVI:
Tudi med kristjani je malo vere v Kristusovo vstajenje
in večno življenje. Zakaj? Ker se oklepamo zemeljskega življenja. Vse bi naredili, da bi podaljšali to življenje.
Kaj vse smo pripravljeni narediti za zdravje, za lepoto,
za materialne dobrine! V osredotočenosti na tuzemsko
življenje je človek izgubil občutek za presežnost. Kot
se je dogajalo Mariji Magdaleni in apostolom po Jezusovem vstajenju, se to danes dogaja tudi nam: srečali
so ga, a ga niso prepoznali. Srečujemo ga vsepovsod, a
ga ne prepoznamo. Kot Tomaži smo, polni dvomov in
vprašanj. Radi bi dokaze, da je Jezus res premagal smrt.
Pri jutranji sveti maši ob 6.30 bo procesija skozi Vavto vas. Slovesno praznovanje Jezusovega vstajenja bomo slavili tudi pri sveti maši ob 10. uri. In
Bog naj nam blagoslovi velikonočni zajtrk, da bo dobro teknil!

VELIKONOČNI PONEDELJEK – POT V
EMAVS:
Dva učenca, razočarana nad vsem, kar sta doživela,
skušata zapustiti sedanjo travmo in se vrniti v preteklost. Vso pot govorita o tem, kar se jima je zgodilo,
ker sta sledila Jezusu, ki je zdaj mrtev. Njegova smrt ju
je tako močno zaznamovala, da sta postala duhovno
slabovidna in nista prepoznala vstalega Jezusa, ki se
jima je pridružil na poti. Dojela sta ga samo kot tujca.
Turistično društvo Straža in Klub za prosto letenje Kanja nas vabita na
vzletišče Peter, kjer bo tradicionalno srečanje. V Straži in Dolenjskih Toplicah se zberemo na avtobusni postaji ob 8.30. Ob 10. uri bomo na vzletišču
obhajali sveto mašo.

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Otroci nam odpirajo oči …
VELIKONOČNA IGRA
V šoli so se pripravljali na vsakoletno velikonočno praznovanje. Otrokom, ki
naj bi nastopali pri igri, so rekli, naj si izberejo vloge. Suzana je izbrala Marijo
Magdaleno, France in Silvo sta želela skupaj zaigrati osla cvetne nedelje in tako
naprej.
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Učitelji so se zabavali, ko so opazovali navdušenje otrok, ki je raslo od ene do
druge vloge. Ko je prišel na vrsto Janezek,
ni bilo več na voljo prav veliko vlog. Toda
z veseljem je sprejel vlogo skale, ki je zapirala Jezusov grob.
Ko je bila igra končana in je Janezek odšel s starši domov, je mama v avtu po tiho
razmišljala, da je škoda, ker se ni potegoval za pomembnejšo vlogo v igri. Janezek
pa je ves ponosen sedel na zadnjem sedežu avtomobila, še ves vznemirjen od igranja.
Mama se je obrnila k njemu in ga naposled le vprašala: »Janezek, pa povej mi,
zakaj si tako zadovoljen, da si igral skalo na Jezusovem grobu? Ali si res nisi želel
večje in pomembnejše vloge?«
In Janezek je čisto nedolžno odgovoril: »O, ne, mama! Pomisli, jaz sem
dopustil, da je Jezus šel iz groba. In kaj bi lahko bilo boljše od tega glavnega
dejanja?«
Vir: Božo Rustja, Zgodbe za srečo v družini
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
TRPLJENJE IN POTRPLJENJE
Trpljenje in potrpljenje. Je to
dvoje povezano? Ko moramo
nekaj potrpeti, trpimo. In če
trpimo, moramo to trpljenje
potrpeti. Tako pač je. A kako
pomembno to dvoje pravzaprav je? Smo se kdaj vprašali,
kakšen bi bil svet brez tega?
Že vsaka malenkost v našem
vsakdanu izvabi iz nas potrpljenje. V trgovini moramo počakati v vrsti. Počakati moramo, da se naša hrana skuha. Udarimo se, a moramo
potrpeti. Nekdo nam gre grozno na živce pa mu ne smemo reči grde besede …
Vsak dan moramo potrpeti ogromno stvari. Res je, da smo nekateri bolj potrpežljivi in nekateri manj, a to se ne more primerjati s čistim ne-potrpljenjem.
Tudi Jezus je trpel in potrpel. Za nas. Ni mu bilo lahko, ko so ga zmerjali, pretepali in križali. Vendar se ni vdal. Vedel je, da je to nujno, da tako pač mora bit.
In zato je potrpel. Za nas. Ker nas ima tako močno rad.
Zato se tudi vi potrudite. Potrpite kakšno stvar več in se ne jezite za vsako
malenkost. Namesto da vpijete na svoje brate in sestre, se raje opravičite in se
lepo pogovorite. Jezus je trpel za nas. Dajmo še mi zanj.
Erika Kum

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
BODI ZGLED – BODI MOŽ, BODI ŽENA!
V zadnjih tednih je bilo izrečenih in zapisanih veliko besed okrog družine
in partnerske zveze.
Poslušamo o tem, ali istospolni pari lahko sklenejo zakon, ali lahko posvojijo
otroka, ali lahko … Slišimo in beremo zagovornike ene in druge strani. Poslušamo, da je družina oče, mati in otrok. Slišimo, da imajo tudi istospolni pravico do
družine, do otrok … V naslednjih vrsticah se ne bom spuščal v to razpravo. Bolj
me zanima, kje je moje mesto, kje je naše mesto v teh razpravah …
Skavti so del mojega življenja. Že dolgo dojemam skavte kot svojo družino.
Zakaj? Ker se tukaj med brati in sestrami vedno čutim sprejetega, ljubljenega
in varnega. Tu lahko na ves glas pojem tudi brez posluha. Tu lahko delim svoje
najbolj skrite sanje. Tu lahko z majhnimi koraki spreminjam svet otrok in mladih.
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Da, skavti so moja družina.
Oče, mati in otrok. Tudi to je bila moja
družina. A življenje s seboj prinese bolečino, trpljenje in preizkušnje. Prinese čas strahu in negotovosti. In ostane moja družina:
mami, brat in jaz. Da, moja družina. A družina, naša skupnost, nikoli ni ostala sama.
Božja previdnost, vera in molitev prinašajo
trdnost in pomoč takrat, ko je najbolj težko.
Predvsem pa prijatelji postanejo tvoja družina.
Ko gledam nazaj na svoje življenje, ko
gledam na svojo pot odraščanja, na pot od
prvošolčka, najstnika, mladega fanta, do
moža, lahko na svoji poti jasno vidim vlogo
očeta. Čeprav je bila ta pot od prvošolčka
do moža brez njegove prisotnosti. A ravno zato sem prepričan, da otrok za svojo
pot potrebuje zgled in oporo tako moža kot žene. Ko se oziram nazaj, vidim,
kako sem iskal (in še iščem) može, ki bi mi bili zgled pravega moža – družinskega, zakonskega moža, kakršen bi si želel biti tudi sam. Le Bogu se lahko zahvalim,
da so bili vedno, ko je bilo to najbolj potrebno, taki možje na moji poti. Kaj pa
vloga moža v vsakodnevnem življenju?
Danes, ko stopam po novi poti, po poti ustvarjanja svoje družine, se zavedam
te svoje pomanjkljivosti. Kljub neizmerni ljubezni in neskončni predanosti pri
vzgoji mati nikoli ne more biti oče. Med mamo in mano bo zaradi vseh dogodkov vedno ostala posebna vez. Neskončno sem ji hvaležen za vse, kar je in kar
še stori zame. A očeta ni mogoče nadomestiti. Tako je na meni težka naloga, da
s pomočjo zgledov moških okrog sebe sam zgradim ta lik. Le tako lahko postanem najprej mož svoji ženi, potem oče svojim otrokom, in sem nato njim zgled
moškosti.
Tukaj smo na vrsti tudi mi, skavti. Tu smo voditelji. Naša dolžnost, naše poslanstvo je, da smo zgled – zgled moškega in ženske. Da smo zgled sovzgoje.
Vsak otrok, vsak mladi človek, naj prihaja iz »popolne« ali »nepopolne« družine,
potrebuje na svoji poti odraščanja od bobra do voditelja zglede tako moža kot
žene. Skavti ne smemo pozabiti, da smo družina. Saj se spomnite besed, ki smo
jih slišali ob svoji obljubi: »Sprejet si v veliko skavtsko družino.« Tukaj smo zato,
da fantom dajemo zgled in oporo, da lahko postanejo odgovorni, odločni in samozavestni možje. Tu smo zato, da dekletom pomagamo postati ljubeče, skrbne
in ustvarjalne žene. Tu smo zato, da damo narodu zgled sobivanja, dopolnjevana
in sodelovanja med moškimi in ženskami. Tu smo, da iz mladih zrasteta odgovoren mož in odgovorna žena.
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Naj naše molitve sežejo k našim družinam. Naj bo naša molitev namenjena
predvsem tistim, ki trpijo, ki jih je strah, ki se iščejo. Naj ti najdejo v ljudeh okrog
sebe prave zglede. Naj ti tudi v nas vidijo in prepoznajo zglede prave krščanske
drže. Molimo pa tudi zase! Da bomo pravi zgled mož in žena, pravi zgled sovzgoje, pravi zgled dopolnjevanja med moškim in žensko.
Da bomo nekoč tudi mi, kot je dejal Baden Powell, lahko rekli: »Svojo nalogo
sem izpolnil.«
Vir: Tadej Uršič, Bodi zgled – bodi mož, bodi žena!; SkavtNET

JESEN ŽIVLJENJA
OSAMLJENOST IN NEZAUPANJE
Potrebe starejših ljudi se razlikujejo od potreb mlajših. Bolniško osebje se vsak
dan srečuje z boleznijo in čustvenimi stiskami bolnikov. K človeku je pomembno
pristopati osebno. Osebne obravnave so potrebni predvsem starejši bolniki. Številni med njimi so zelo osamljeni, ne vedo, na koga se lahko obrnejo. Popolnoma
zdravi ljudje potrebujemo nešteto stvari, da lahko normalno delamo. Bolnik ima
potrebe, ki jih zdrav človek težko razume. Pogosto se zgodi, da so bolni ljudje nezaupljivi, zato je treba k njim pristopati z veliko mero potrpežljivosti in topline.
Bolan človek potrebuje veliko spodbud, da premaguje občutek brezvoljnosti.
Dragocena spodbuda bolniku je pomoč pri gibanju in komunikaciji. S prijaznim
pristopom lahko dosežemo, da se bolnik odpre in sodeluje v procesu zdravljenja. Ne moremo rešiti njegovih težav, s prijaznim pogovorom pa ga lahko spomnimo na svetle trenutke v njegovem življenju.
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
POT KRIŽA IN VSTAJENJA
»Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj lobanje, po hebrejsko
Golgota«(Jn 19,17).
Kje se vidimo, ko Jezus hodi po težki
poti na Golgoto? Smo opazovalci, ki čakamo, da bo šel sprevod mimo in bomo spet
lahko delali svoje? Smo prijatelji, ki hitimo
zadaj, vsi iz sebe, vendar ga ne moremo
zapustiti? Mogoče smo vojaki, ki ga ženemo pred seboj.
Iz kakršnegakoli zornega kota že gledamo na zgodbo, je Jezus vedno v središču;
pravzaprav vodi vsako dejanje. Nikjer v Janezovem evangeliju Jezus ni omenjen kot
nemočen in zbegan. Celotna zgodba trpljenja in smrti temelji na Jezusovi neomajni naravnanosti na cilj. Na njegovo besedo so vojaki padli na tla: »Ko jim je rekel: 'Jaz sem', so stopili nazaj in padli
na tla« (Jn 18,6). Ko je stal pred Pilatom, je ostal neomajen, rimski upravitelj pa
je postajal vse bolj tesnoben in prestrašen: »Ko je Pilat slišal te besede, se je še
bolj zbal« (Jn 19,8). Jezus je vzel križ na rame in odšel usodi naproti. V na videz
najnižji točki je umirjeno in odločno dejal: »Izpolnjeno je« (Jn 19,30) in svojega
duha izročil Očetu. To je Jezusov trenutek zmagoslavja, nikakor ponižujoča smrt.
Ko premišljujemo o pasijonu, pustimo, da nas preplavi z mirom in zaupanjem v naše zveličanje. Poskusimo začutiti Jezusovo pripravljenost, odločnost,
umirjeno vztrajnost. Naše življenje je na varnem v Jezusovih rokah, ranjenih z
žeblji, naša duša pa v njegovem prebodenem srcu.
Namesto da bi se na hitro prebili skozi žalost petkovega dne, s srcem, usmerjenim v veselje velikonočne nedelje, se umirimo in premišljujmo. Poskusimo bolj
osebno doživeti Jezusovo trpljenje, poiščimo znamenja njegove oblasti in obvladovanja okoliščin. Hodimo z njim. Prisluhnimo besedam, ki jih govori, da bomo
slišali njihov pomen zase.
Potem ga posnemajmo in se izročimo Bogu, prepričani, da mu pripadamo.
Poglejmo, kako nam je predan, in se tudi mi njemu prepustimo z enako predanostjo. Zavedajmo se, da lahko križ, kakršenkoli že je, sprejmemo z enakim
pogumom in oblastjo kakor Jezus. Spremlja nas in krepča na slehernem koraku do vstajenja.
Molimo: »Jezus, hvala ti, da si sprejel križ zame in za vse nas. Gospod, daj mi
delež svojega zaupanja, poguma in predanosti.«
Vir: Beseda med nami
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MISEL ZA LEPŠI DAN
Nedelja bo toliko bolj Gospodov dan, če se bomo družinski člani več posvetili
drug drugemu, se več pogovorili in tudi razveselili, saj je ta dan spomin Gospodovega vstajenja. (p. Vital Vider)
Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna
poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo
vedno govoril on. (Dietrich Bonhoeffer)
Prava molitev ni tedaj, ko Bog posluša, kar prosimo, temveč takrat, ko prosilec
moli tako dolgo, da postane poslušalec; se pravi posluša, kaj hoče Bog od njega.
(Sören Kierkegaard)
Vstali Kristus, ki nas spremlja, želi, da se odločamo za bistveno, da smo kvas
sprave, ki je čudež ljubezni. (Vinko Škafar)
Modro samega sebe vladati, svoje lastno kraljestvo dobro voditi, je prav za
vsakega človeka prva in najpomembnejša umetnost. (bl. Anton Martin Slomšek)
Tudi za nas bo prišel čas, ko ne bomo več spraševali: Gospod, zakaj vse to?
Zakaj pošiljaš toliko trpljenja, toliko osamljenosti in nerazumevanja, toliko teme
duha? (Dominik Thalhammer)
Prenovljen si, če s čistim pogledom gledaš na ljudi in stvari, če se še znaš smejati
in se veseliti čisto navadnih drobnih cvetic ob poti svojega življenja. (Phil Bosmans)
Kakor Bog od vekomaj z ljubeznijo misli na človeka in se od prvega trenutka
stvarjenja z ljubeznijo sklanja k njemu, tako naj bi se človek vsak trenutek z ljubeznijo dvigal k njemu. (Janez Oražem)
Božje zapovedi so sredstvo naše svobode, so Božja milost. Pokorščina Bogu je
svoboda. Zapovedi niso vsiljevanje tujega gospostva, ampak so milost dragega
Stvarnika in Odrešenika. (Franc Sodja)
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ZA DOBRO VOLJO
DELO IN JELO: Postopača sta dospela do kmetije, kjer so grabili seno, da bi
pomagala in si prislužila kosilo. Rekli so jima: »Ker nista od hiše, počakajta. Najprej bomo jedli mi in kar bo ostalo, bosta dobila vidva.«
Počakala sta in nekaj je ostalo za pod zob tudi zanju.
Spet so se lotili dela. Onadva pa sta odšla v bližnjo senco in čakala. Ko je šlo
proti koncu, pa le pride bliže gospodar in vpraša: »Kaj ne bosta nič pomagala?«
Onadva pa: »Čakava, če bo na koncu kaj dela ostalo za naju!«
ČESEN: Mož in žena sta srečno dočakala biserno poroko … V starosti več kot
90 let je najprej umrla žena in nekaj dni za njo tudi mož. Ko sta skupaj prišla k
svetemu Petru, ju je sprejel v nebesa. Občudovala sta nebeške poljane, kjer je
bilo vse v zlatu. Ko sta od navdušenja le prišla k sebi, reče mož ženi: »Škoda, da
sva v življenju jedla česen!«
Žena: »Zakaj?«
Mož: »Če ne bi jedla česna, bi vse to uživala že vsaj 20 let.«
POMOTA: Tonček ima težave s seštevanjem. Učitelj mu skuša pomagati: »Če
sežeš v levi žep in najdeš tam stotaka, nato pa najdeš še v desnem žepu stotaka,
kaj imaš?«
Tonček: »Hlače nekoga drugega.«
VESELI DOGODEK: Učitelj zamudi skoraj pol ure in se opraviči: »Joj, oprostite, ampak v družini smo imeli veseli dogodek. Moja hčerka je rodila.«
Učence zanima: »In kaj je rodila, fantka ali punčko?«
Učitelj odgovori: »To sem pa pozabil vprašati. Zdaj pa ne vem, ali sem postal
dedek ali babica.«
PREKLINJANJE: Dečko veselo preklinja. Ob grdih besedah ga zaloti učiteljica
in ga vzgojno opomni: »Ne smeš tako grdo govoriti! Kje si pa slišal tako grde
besede?«
»Oči tako govori,« odvrne otrok.
»Kaj sploh veš, kaj pomenijo te besede?«
Fant odgovori: »Seveda vem! To pomeni, da avto noče vžgati!«

•••
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»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
22. MARCA JE BILA KRŠČENA:
ZALA ŽUPEVEC, Drganja sela 60. Zala se je 7. avgusta 2014 rodila očetu
Davidu in mami Urški.

Novokrščenko naj v življenju spremlja
Bog s svojim blagoslovom.
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI + VLADIMIRO ŠOBAR IZ
DOLENJSKIH TOPLIC:
rodila se je 5. 2. 1937 v Vavti vasi
umrla je 11. 3. 2015
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI + JURETA TURKA IZ JURKE VASI:
rodil se je 28. 12. 1988 v Novem mestu
umrl je 14. 3. 2015

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj
in večna Luč naj jim sveti.
OB SMRTI VLADIMIRE ŠOBAR SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za tri svete maše: sestra Lidija in nečakinje.
OB SMRTI MILANA DULARJA, (rojenega na Potoku 6 in živečega v Clevelandu, ZDA) SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za sveto mašo:
družina Dular in družina Lipovec.
NAMESTO CVETJA NA GROB SO OB SMRTI JURETA TURKA DAROVALI
za Cerkev zbrani denar vaščani Jurke vasi.
OB SMRTI JURETA TURKA SO DAROVALI za svete maše: družina Nahtigal
(2); družina Eršte (2); družina Gorenc (2); družina Pene (2); Anica Lavrič; Sebastjan in Majda z družino; Hadžičevi JV; družina Žužek; Andrej Pelko; družina
Srebernjak.
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OB SMRTI PAVLA VIDICA ST. SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI za dve sveti maši in dar za Cerkev sovaščani Pavla Vidica ml. iz Hruševca.
OB SMRTI GREGORJA DOLŠAKA SO DAROVALI za svete maše: Darka Krašovec, PRA, družina Šiška, JV.
IMENA DAROVALCEV: Petan, DS; Nose; Pečjak, SELA; Franc Murn, RV; Anica
Golob, PRA19; Darka Krašovec; Rumanja vas, 1. skupina; Straža, 1. in 2. skupina;
vaščani Jurke vasi ob smrti Jureta Turka; vaščani Hruševca ob smrti Pavla Vidica,
starejšega; Štefka Pavlin, SELA30; Darinka Kestnar.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Petan, DS; Kren, VV57; Pečjak, SELA; Anica Avbar, STR; Draga in Jože Kren.
DAR ZA OGREVANJE: Anica Avbar, STR; družina Šiška, JV; Draga in Jože
Kren; Darinka Kestnar; Matija Golob.
DAR ZA ŽUPNIJSKO KARITAS: Štefan Bukovec.
DAR ZA OBNOVO CERKVE DEVICE MARIJE, TOLAŽNICE ŽALOSTNIH, NA DRGANJIH SELIH: Petan, DS.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!

OBVESTILA
VELIKONOČNI OGENJ
Na velikonočno soboto duhovniki blagoslovijo ogenj. Pred več tisočletji se je
Bog človeku razodeval preko ognja. Mojzesu se je razodel v gorečem grmu, ko
mu je spregovoril in dal Deset božjih zapovedi. Ko je Mojzes izraelsko ljudstvo
vodil v obljubljeno deželo, jih je na poti po puščavi spremljal ognjeni steber –
znamenje, da jih na poti spremlja sam Bog. Blagoslov velikonočnega ognja nas
spominja na vstalega Jezusa.
V krščanski navadi je, da velikonočni ogenj ljudje ponesejo tudi na domove. Prijeten vonj ožgane
lesne gobe se razširi na celo hišo. Velikonočna sobota dobi prazničen navdih. V naši župniji je bilo
lansko leto dogovorjena sprememba pri raznašanju velikonočnega ognja. Ogenj bodo po domovih
raznosili birmanci, in sicer po vseh vaseh in ulicah
v Straži. Denarna sredstva, ki se bodo ob tem zbrala, bodo namenjena pokritju stroškov organizacije
oratorija, ostalo, kar prejmejo birmanci, pa je namenjeno njim.
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POLOŽNICA

Po dogovoru na Župnijskem pastoralnem svetu smo v velikonočno številko
Jakobovega pisma priložili položnico. Kakšen je namen te odločitve? Za pokritje
stroškov glasila Jakobovo pismo. Posamezni prebivalci s področja naše župnije
so pripravljeni dati svoj dar v navedeni namen, a jim včasih tudi način darovanja
ni poznan. S priloženo položnico lahko prispevate za kritje stroškov rednega izhajanja farnega glasila. Iskrena zahvala za vsak odziv.

ZAČETEK PRIPRAV NA ORATORIJ

Oratorij bo tudi letos v Vavti vasi. Dogajal se bo v tednu od 19. do 26. julija.
Animatorji smo že začeli s pripravo oratorija. Pripravljalni sestanki za animatorje potekajo vsako soboto ob 9. uri dopoldne v mladinski sobi v stari šoli.
Mogoče se nam želiš pridružiti tudi ti, ki prebiraš te vrstice. Še je čas! Vabimo
mlade, srednješolce in starejše animatorje, da se nam pridružite. Dodatne informacije lahko poiščeš na e-naslovu: jernej.marenk@rkc.si ali po telefonu: 041 650 620.

OBHAJANJE SVETEGA TRIDNEVJA

Sveto velikonočno tridnevje si je skozi Cerkveno tradicijo pridobilo osrednje
mesto liturgično-duhovnega praznovanja Cerkve. Vzemimo si čas in se udeležimo obredov velikega tedna. Obrede bomo obhajali vsak večer tridnevja (četrtek, petek, soboto) ob 19. uri.

VEROUK V VELIKEM TEDNU
V velikem tednu vsi otroci pridejo vsaj enkrat k obredom velikega tedna.
Birmanci dvakrat.
Otroci so na veliko soboto ob 10. uri vabljeni k molitvi pri Božjem grobu. S
seboj prinesejo srce, ki ga sami izdelajo iz papirja.

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD NA VZLETIŠČE PETER
Velikonočni ponedeljek je namenjen druženju in velikonočnemu veselju.
Turistično društvo Straža in Klub za prosto letenje Kanja vabita na vzletišče Peter, kjer bo tradicionalno druženje. V Straži se zberemo na avtobusni postaji, v
Dolenjskih Toplicah pa pred občino ob 8.30. Ob 10. uri bomo na vzletišču obhajali sveto mašo.

DAR ZA ORGANISTE IN ZBOROVODJE
Bogu moramo biti hvaležni, da imamo dobre organiste in zborovodje, ki se
veliko trudijo za lepo petje v župniji. Prav je, da se jim enkrat v letu zahvalimo za
njihov trud tudi z darom. Na belo nedeljo, 12. aprila, ste po vseh mašah povabljeni darovati v ta namen. Darujte po svojih zmožnostih.
16

SEJA ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE bo v torek, 31. marca, po
sveti maši.

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

SREČANJE MLADINSKE VEROUČNE SKUPINE
MVS se sreča vsak ponedeljek ob 18.30.

TEČAJ ZA BOTRE
Botri morajo opraviti tečaj za botre, ki bo potekal v cerkvi v Vavti vasi, v soboto, 18. aprila, ob 19. uri. Tečaj obsega eno predavanje. Tečaj vodi g. Klavdio
Peterca, župnik v Mokronogu in dekan dekanije Trebnje.

ROMANJE DRUŽIN PRVOOBHAJANCEV NA BREZJE
Predvideni datum romanja je nedelja, 19. aprila, ob 13. uri iz Vavte vasi. Povabljeni ste tudi drugi župljani. Prijave sprejemamo do nedelje, 12. aprila, na telefonu 041 994 008 (s. Pia).

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
bo v petek, 24. aprila, po sveti maši.

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 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.

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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Zahvala za Božji kruh
Zazrti v prazen grob
slavimo tvoje vstajenje.
Povoji naših dvomov ležijo na tleh.
Posebej si nam zvil prtič
s svoje glave in
povezal vanj našo vero.
Zahvaljen za vse prestano gorje.
Za nas je bil potreben
tvoj veliki petek,
da smo lahko s teboj
deležni skupnega vstajenja.
Zazrti v prazni grob
slavimo tvoje vstajenje.
Berta Golob

SVETE MAŠE
ČET. – 2. 4.

VELIKI
ČETRTEK
Izidor, šk

PET. – 3. 4.

VELIKI PET.
Vincencij, duh

SOB. – 4. 4.

VELIKA SOB.
Irenej, šk
VELIKA NOČ
Janez, duh

NED. – 5. 4.
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9.00 NM: za duhovniške in redovniške poklice
19.00 OBREDI VELIKEGA ČETRTKA
19.00 + Bojan Pirc, obl.
ČUTJE Z JEZUSOM V JEČI
15.00 KRIŽEV POT V VAVTI VASI
19.00 OBREDI VELIKEGA PETKA
MOLITEV OB BOŽJEM GROBU
19.00 OBREDI VELIKE SOBOTE
19.00 v spravo za bogokletje
6.30 za žive in umrle župljane
10.00 + Julijana in Jože Zupančič, obl.

PON. – 6. 4.
TOR. – 7. 4.
SRE. – 8. 4.
ČET. – 9. 4.
PET. – 10. 4.
SOB. – 11. 4.
NED. – 12. 4.
PON. – 13. 4.
TOR. – 14. 4.
SRE. – 15. 4.
ČET. – 16. 4.
PET. – 17. 4.
SOB. – 18. 4.
NED. – 19. 4.

VELIKONOČNI
Irenej, šk
Janez, duh
Valter, op
Hugo, šk
Domen, šk
Stanislav, muč
USMILJENJA
Julij, pp
Ida, red
Valerijan, muč
Helena, kn
Bernardka Lur
Inocenc, šk
Sabina, red

PON. – 20. 4.
TOR. – 21. 4.
SRE. – 22. 4.
ČET. – 23. 4.

3. VELIKON.
Leon, pp
Marijan, men
Anzelm, šk
Leonid, muč
Jurij, muč

PET. – 24. 4.
SOB. – 25. 4.

Egon, men
Marko, ev

NED. – 26. 4.

4. VELIKON.
Mati dob. sveta
Hozana, dev
Peter, muč
Katarina Sienska
Pij, pp
JOŽEF DEL.
Atanazij, cuč

PON. – 27. 4.
TOR. – 28. 4.
SRE. – 29. 4.
ČET. – 30. 4.
PET. – 1. 5.
SOB. – 2. 5.
NED. – 3. 5.

5. VELIKON.
Filip in Jakob

8.30 + župnik Gregor Dolšak
10.00 VZLETIŠČE: za Božje varstvo
19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
7.30 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
19.00 + Franc Kren in starši Knafelj
19.00 + Ivan Stopar in starši Pavček, obl.
17.00 S + Franc, Marija, Darinka, Ana Darovec
18.00 DS + župnik Gregor Dolšak
7.00 + Albin Foršček
10.00 + Drago in starši Šinkovec
19.00 + Ivan Tolar, Tolarjevi in Križetovi
19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
7.30 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
19.00 MOLITEV ROŽNEGA VENCA
19.00 + Tončka Vidmar, obl.
17.00 S + Marija Klemenčič
18.00 DS po namenu
7.00 za žive in umrle župljane
10.00 + Zdenko Kavšček, obl.
19.00 + Minka in Korel Mirtič
19.00 + Valčka, starši Petan in Piletič
7.30 + Ana Bojanc
19.00 + Šuštaršič in Miha Kužnik, obl.
19.00 + Jure Turk, 30. dan
19.00 + Avbar in Čampa
17.00 S + Jože in Jožko Pečjak
18.00 DS Brane Hren, rd.
7.00 za žive in umrle župljane
10.00 + Valentin Zupančič in Piletič in Zupančič
19.00 + Valentina in Alojz Jakše, obl.
19.00 + Vladimira Šobar
7.30 + Ana Bojanc
19.00 + Milan Dular, rojen POT6, umrl v ZDA
19.00 v spravo za bogokletje
17.00 S po namenu
18.00 DS po namenu
7.00 za žive in umrle župljane
10.00 + Peter Dular, obl.
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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:
SREDA, 1. april:
Straža, 5. skupina
SREDA, 11. april:
Straža, 6. skupina
SOBOTA, 18. april:
skupina Hruševec
SOBOTA, 25. april:
Sela, 1. skupina
SOBOTA, 2. maj:
Sela, 2. skupina


BRALCI BERIL:
VELIKA NOČ, 5. april,
ob 6.30:
Lučka Berkopec
Julijan Taljat
VELIKA NOČ, 5. april,
ob 10.00:
Tea Tavčar
Zala Kren
NEDELJA, 12. april:
Anica Žagar
Tjaša Tavčar
NEDELJA, 19. april:
Janez Dular
Tea Tavčar
NEDELJA, 26. april:
Štefka Vidic
Zdenka Petruna
NEDELJA, 3. maj:
Eva Petruna
Marija Šenica

