
Jakobovo  
pismo

KO SE STEMNI

Kaj storimo, ko se stemni?
Ko ne vidimo ničesar več in nas preplavijo črni strahovi?
Kot majhni otroci smo se takrat oklepali očetove roke  
ali zlezli k materi v posteljo.
Včasih bi se tudi odrasli najraje pokrili čez glavo  
in ne bi nič več slišali in videli.

Zoper temo v stanovanju lahko prižgemo luči.
A zoper temo v človekovem življenju umetna osvetljava ne pomaga.
Če se tema zgrne nad ljudi, številni rečejo:
Vzemi to na lahko, ne misli na to, kljub vsemu se zabavaj.
Je takšno odrivanje resnično rešitev?

Božič se zgodi sredi noči.
V tej noči je v naš temni svet prišel sam Bog.  
Zdaj je njegova svetloba tukaj.
Čudovita svetloba, ki prežene vso grozo vseh človeških noči.
Noč postane sveta noč. Ni se nam treba več bati teme življenja.

Phil Bosmans

Voščimo vam blagoslovljen božič
in veliko krščanskega veselja v novem letu 2014!

župnik Jernej s sodelavci

leto XIII. - številka 12 - 25. december 2013
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BlagOSlOV dOMa Na SVETI VEČEr

Potrebujmo: skodelico z blagoslovljeno vodo in zeleno vejico za škropljenje, 
kovinsko posodo z ročajem, v katero vstavimo oglje in kadilo.

Voditelj (oče) se pokriža in s kratkim uvodom napove, kaj bomo opravili. 
Preberemo odlomek iz Svetega pisma (Rim 12,9-18 ali 1Mz 8,12-18), sledijo lah-
ko spontane prošnje, ki jih napove in sklene voditelj. Po uvodnem molitvenem 
bogoslužju obhodimo stanovanjske in gospodarske prostore ter jih pokadimo in 
poškropimo. Vmes eden od članov družine ali menjaje moli rožni venec (prepe-
vamo lahko tudi božične pesmi – Glej zvezdice božje, Tam stoji pa hlevček). Za 
sklep voditelj moli za dom in družino (za varstvo, razumevanje, vero), končamo 
z očenašem in križem. Po molitvenem bogoslužju se vsi zberemo ob družinski 
mizi k večerji.

Molitveno sodelovanje je lepše, če ga sestavimo člani družine. Izberemo lahko 
tudi svetopisemski odlomek.

Obhajamo tri svete večere: božični, silvestrovo in večer pred svetimi tremi 
kralji. Na tretji sveti večer je navada, da na podboje vhodnih vrat napišemo zače-
tnice imen treh kraljev in letnico, npr. v letu 2013: 
20 G M B 13.

Primer uvoda voditelja molitve:
Blagoslov ljudi, njihovega bivališča in dobrin, ki 

ga bomo sedaj obhajali, je božji dar, povezan z na-
šim življenjem. Z njim bomo slavili božjo dobroto 
in prosili Boga, naj varuje nas in našo hišo, v kateri 
prebivamo. Najprej pa prisluhnimo božji besedi.

Primeri prošenj:
Voditelj: Sedaj se obrnimo na nebeškega Očeta s 
skupnimi prošnjami:

1. Nebeški Oče, podari nam zdravje in veselje 
do življenja.
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2. Napolni nas z ljubeznijo, da bomo pripravljeni vsakomur pomagati.
3. Pomagaj naši družini, da bo iz ljubezni do tebe pogumno prenašala 

težave in ti velikodušno služila.
4. Naj v skrbi za vsakdanji kruh ne zanemarijo duhovne rasti.
5. Pomagaj vsem, ki so brez strehe nad glavo, da pridejo do primernega 

doma.
6. Sprejmi k sebi vse naše drage pokojne.
7. Odvrni od tega doma vse nesreče in nevarnosti za dušo in telo  

in vsakršno zlo.
8. Pomagaj nam, da bomo živeli v medsebojni ljubezni in razumevanju.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi te naše iskrene prošnje in nas usliši, ki živiš in 
kraljuješ vekomaj. 

Primer blagoslovne molitve:
Gospod Bog, ko se ti zahvaljujemo za dom, te prosimo, blagoslovi ga. Naj bo 

kraj tvojega miru. Naj v njem ne bo prostora za zamere in sovraštvo, ampak 
ljubezen; naj med nami ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti naj 
bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V 
njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje 
milosti, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč duhovno in 
telesno zdravje. Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer 
te bomo hvalili in slavili. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

ZaKraMENT SVETEga KrSTa IN prIpraVa NaNj
Sveti krst je prvi in najpomemb-

nejši zakrament. Po krstu postane-
mo novi ljudje, saj oblečemo Kri-
stusa. Postanemo njegovi. Človek je 
vzet iz narave, Božje je nadnaravno, 
saj je Bog stvarnik narave. Bog želi, 
da postanemo nadnaravni, večni, 
nesmrtni. To lahko podari samo 
nadnaravna ljubezen – Bog, ki se 
je sklonil k nam, da bi nas dvignil k 

sebi. Prav to se zgodi pri svetem krstu.
Starši otroku ne morejo pokloniti večjega daru, kot je dar, ki otroku obeta 

večno sobivanje z Bogom. V dekaniji Novo mesto smo se duhovniki odločili, da 
pripravimo skupno, dekanijsko pripravo staršev in botrov na zakrament svetega 
krsta.

Polovico priprave na krst bo v prihodnje predstavljal obisk enega od skupnih 
predavanj (termini so objavljeni spodaj), drugo polovico priprave pa obisk do-
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mačega duhovnika, kjer boste posredovali podatke za krstno knjigo in se pogo-
vorili o obredu krščevanja.

Skupne dekanijske priprave se starši udeležijo za prvega in drugega otroka, za 
naslednje ni več obvezna. Botri so na skupni dekanijski pripravi zelo zaželeni, ne 
pa obvezno prisotni.

Srečanja so sestavljena iz treh vsebinskih sklopov in bodo trajala eno uro. Od-
vijala se bodo mesečno ob spodaj določenih terminih in krajih. Iz praktičnih 
razlogov je bolje, da se starši udeležite predavanja že pred rojstvom otroka. 
Po predavanju boste prejeli potrdilo. Po želji boste lahko po srečanju prejeli tudi 
zakrament svete spovedi.

Termini predavanj, ki bodo potekali v dvorani Baragovega zavoda v Šmi-
helu:

22. januar 2014, ob 19.00; 12. marec 2014, ob 19.00; 21. maj 2014, ob 20.00; 23. 
julij 2014, ob 20.00; 17. september 2014, ob 20.00; 19. november 2014, ob 19.00.

Termini predavanj, ki bodo potekali v župnijski cerkvi v Šmarjeti:
19. februar 2014, ob 19.00; 23. april 2014, ob 20.00; 11. junij 2014, ob 20.00; 27. 

avgust 2014, ob 20.00; 22. oktober 2014, ob 19.00; 17. december 2014, ob 19.00.

BESEda ŽIVEga BOga

25. dECEMBEr – BOŽIČ
Angel jim je rekel: »Ne bojte se; zakaj, glejte, 

oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo: 
Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Zveli-
čar, ki je Kristus Gospod. In to vam bo znamenje: 
našli boste dete, v plenice povito in v jasli polože-
no.« (Lk 2,1–14)

Je božič resnična zgodba? Kjer sta denar in 
moč merilo človeškega hrepenenja in domišlji-
je, tam se o tem otroku ne da govoriti. Božična 
zgodba pripoveduje o njem, ker ima vera večje 
hrepenenje in smisel za resničnost. Sam Bog se 
je odločil in prišel k nam. Od tega prihoda si 
evangelij obeta vse. Ne finančno ali vojaško gibanje – ampak Božji prihod k nam: 
ne od zunaj ne od zgoraj, ne s prisilo in ne z nasiljem. Če božični zgodbi verjamemo, 
smo našli nekaj, kar je večje od naših želja in naših predstav: našli smo moč, da 
postanemo Božji otrok. (Ulrich Sander)
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29. dECEMBEr – NEdElja SVETE drUŽINE
Ko so odšli, glej, se Gospodov angel prikaže Jožefu v spanju in pravi: »Vstani, vzemi 

dete in njegovo mater in béži v Egipt in bodi tam, dokler ti ne porečem! Herod bo 
namreč dete iskal, da bi ga pogubil.« In vstal je, še ponoči vzel dete in njegovo mater 
in se umaknil v Egipt. (Mt 2,13–15.19-23)

Družina se začne v ljubezni dveh ljudi, ki pokličeta v življenje novega človeka, da bi 
se rodil v topli, varni dom. Kjer je otrok spočet v ljubezni, prihaja kot dar. Otrok ima 
neodtujljivo pravico do očeta in matere. Pravica do očeta in matere pomeni pravico do 
zemeljskega domovanja, pravico do ljubezni, otrokovo pravico do človeške topline: da 
skrbijo zanj, da občuti gotovost, da se počuti varnega. Ta pravica je temeljna pravica. 
Božja pravica, ki jo vse prepogosto oskrunimo. (Phil Bosmans)

1. jaNUar – SVETa BOŽja MaTI MarIja
Tisti čas so pastirji pohiteli v Betlehem in našli Ma-

rijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so 
pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In 
vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim 
povedali pastirji. (Lk 2,16-21)

»Kjer je Bog, tam je spoštovanje. Kjer je spoštovanje, tam 
je ljubezen. Kjer je ljubezen, tam je blagoslov. Kjer je blago-
slov, tam je sreča.« Naj tudi sredi vseh naših družin Kristus–
Bog zaživi. Z njim se bosta v naše družine vrnila medsebojno 
spoštovanje in medsebojna ljubezen. (Stanko Janežič)

5. jaNUar – 2. NEdElja pO BOŽIČU
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta 

je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je 
nastalega. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi in 
tema je ni sprejela. (Jn 1,1–18)

»V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi« (Jn 1,4). Življenje in luč sta 
tu povezana. Življenje je le takrat resnično življenje, če ga osvetljuje luč, če življenje 
samo sebe razume. Kdor živi brezciljno, brez smisla, ta ne živi resnično. Življenje 
potrebuje smisel, luč, ki ga vodi. (Anselm Grün)

6. jaNUar – SVETI TrIjE KraljI
Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in jih izprašal o času, v katerem se je 

zvezda prikazala; in poslal jih je v Betlehem ter rekel: »Pojdite in natančno poi-
zvédite po detetu; in ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pridem tudi jaz poklo-
nit.« Ko so ti kralja slišali, so odšli. In glej, zvezda, ki so jo bili videli na Vzhodu, je 
šla pred njimi, dokler ni prišla in obstala nad krajem, kjer je bilo dete. (Mt 2,1–12)
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Ko sveti Trije Kralji prispejo na cilj, je 
njihovo veselje neizmerno. Padejo na ko-
lena in se poklonijo Jezusu, saj vedo, da 
se v Jezusu izpolnjujejo mesijanske pre-
rokbe. Prinašajo darove Kralju, kakor je 
bilo takrat v navadi. Njihov dar ni neko 
hladno snovno znamenje, ampak je iz-
raz njihovega življenja, priznanje Kristu-
sa-Kralja.

12. jaNUar – NEdElja jEZUSOVEga KrSTa
Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode; in glej, odprla so se mu nebesa in videl 

je Božjega Duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal nadenj; in glej, 
iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 
3,13–17)

Ko je bil Jezus krščen v Jordanu, se je nad njim odprlo nebo. Tako je krst za 
otroka kot odprto nebo, ki se razprostira nad njim in mu sporoča, da mu svoje 
vrednosti ne bo treba kupovati z dosežki, s prilagajanjem ali ubogljivostjo, ampak 
da je sprejet in ljubljen prav tak, kakršen je v svoji enkratnosti – saj je od prvega 
trenutka življenja v ljubeči Božji roki. (Anselm Grün)

19. jaNUar – 2. NEdElja MEd lETOM
Drugega dne je videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje 

božje, ki odzemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride 
mož, ki je pred menoj; zakaj bil je prej, ko jaz. In jaz ga nisem poznal; toda da se 
Izraelu razodene, zato sem jaz prišel in z vodo krščujem.« (Jn 1,29–34)

Janez nam pripoveduje, da je pogledal in videl. Videl je, kako je Duh prihajal nad 
Jezusa. In ker je videl, pričuje. Kako že pravi Jezus na nekem drugem kraju? … »Blagor 
tistim, ki niso videli, pa so verovali.« Gospod, naj te vidim in naj verujem; naj verujem, 
tudi če ne vidim!

26. jaNUar – 3. NEdElja MEd 
lETOM – SVETOpISEMSKa 
NEdElja

Ko pa je hodil ob Galilejskem morju, je za-
gledal dva brata: Simona, z imenom Peter, in 
njegovega brata Andreja, ko sta mrežo me-
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tala v morje; bila sta namreč ribiča. Reče jima: »Hodíta za menoj in napravil vaju 
bom za ribiča ljudi.« In takoj sta mreže popustila in šla za njim. (Mt 4,12–23)

Ali ni prav vsaka nedelja svetopisemska? Če smo dovolj zbrani in sledimo Božji 
besedi, nas vedno znova bogati, spodbuja in usmerja v pravo življenje. Današnja 
nedelja pa je še posebej posvečena Svetemu pismu, želi nas vzpodbuditi, da posta-
ne tudi del našega doma; berimo otrokom, družini, predvsem pa za svojo dušo in 
duhovno rast!

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA

HrEpENIMO pO lUČI
V najbolj temnem letnem času hrepenimo po luči. Zaradi tega z adventom 

povezujemo adventne sveče, ki z vsakim tednom bolj razsvetljujejo adventni 
venec.

Vsi poznamo strah pred temo, v kateri ne obvladujemo več svojih čustev, 
v kateri se v nas pojavljajo nočni strahovi, ki nas plašijo. Poznamo temno 
luknjo depresije, v kateri tičimo in ne najdemo izhoda. Tedaj hrepenimo po luči, 
ki vzhaja v našem srcu.

Neokrnjena je in večna. Prihaja iz Božje večnosti in ima delež večnega Božjega 
življenja. To je luč brez madeža, luč, ki je ne zatemni nobena senca, ki ne nosi 
madežev teme in je ne ovira naša krivda.

Ta luč nam bo na božič dala obljubo, ki se pojavi že v znanem besedilu iz 9. 
poglavja knjige preroka Izaija: »Ljudstvo, ki hodi v temi, je zagledalo veliko luč, 
nad prebivalci smrtne sence je zasvetila luč.« (Iz 9,1)

Bog sam nas bo obiskal v Kristusu. V naš svet vstopa kot Božji obiskovalec. 
In njegovo darilo gostiteljem je luč, ki razsvetljuje naše domove in naša srca.

V svoji sobi prižgite svečo in molče sedite prednjo. Oglejte si, kako mila sve-
tloba sveče osvetljuje vse, kar je v vaši sobi, kako na vse razliva svoj mili, nežni 
sij. Predstavljajte si, da na božič Kristus sam pošilja svojo nežno svetlobo v vse 
prostore vašega srca, v vaš strah, v vaš nemir, v vašo površinskost, v vaš bes, v 
vaše ljubosumje. Sedaj zaprite oči in s svojimi notranjimi očmi poglejte, kako 
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svetloba sveče žari v vašem telesu, v va-
ših prsih, v vašem srcu, v vašem vratu, 
v vaših rokah, v vašem hrbtu, da, kako 
njeni topli in svetli žarki prodirajo vse 
do prstov na nogah. pustite, naj sve-
tloba seže prav tja, kjer jo v tem tre-
nutku najbolj potrebujete.

Kristusova luč želi obsijati tudi vaše 
stanovanje, vašo delovno sobo in vse, 
kar delate, v vašo spalnico, v kateri po-

čivate, a se včasih tudi nemirno premetavate, vstopiti želi v vašo dnevno sobo, 
kjer preživljate čas z družino, v vse konflikte in napetosti v družini. Zaupajte 
tej na-videz tako šibki svetlobi, da bo svetlo obsijala vaše celo življenje, da bo v 
vaše stanovanje prinesla skrivnost Božje ljubezni, da boste lahko tam, kjer ste, 
v resnici doma. Kajti doma smo lahko samo tam, kjer prebiva skrivnost. dom 
najdemo le tam, kjer nas Bog obiskuje v obliki luči in ljubezni ter tuje v nas 
spreminja v domače.

Vir: Anselm Grün, Božična knjiga; povzetek strani 87-88; pripravil mb

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

Odšli so …«

30. NOVEMBra jE BIl KrŠČEN:
 ŽIga papEŽ, gradiška 12, Straža.

Novokrščenca naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.

• • •
Na BOŽjO NjIVO SMO pOSprEMIlI:
 + dUŠaNa VIraNTa, dom starejših občanov Impolca, Studenec:
  rodil se je 4. 12. 1949 v Straži
  umrl je 20. 11. 2013

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti.
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MISEl Za lEpŠI daN
Marija je danes taka kot tedaj, ko je šla k Eliza-

beti: mati z dobrotnim srcem, ki povsod pomaga 
in tolaži, mati, katere glava je nagnjena k vsaki člo-
veški stiski. (Dominik Thalhammer)

Ni mogoče živeti na poskus, ni mogoče umreti 
na poskus, ni mogoče ljubiti na poskus. (bl. Janez 
Pavel II.)

Ne boj se napredovati počasi, boj se samo tega, 
da bi se ustavil. (kitajski pregovor)

Kdor ni storil ničesar slabega, s tem še ni nare-
dil nič dobrega. (Karl Heinrich Waggerl)

Prijazen nasmeh lahko pogreje tri dolge zimske mesece. (japonski pregovor)

Če hočemo ljudi spremeniti, jih moramo ljubiti. Naš vpliv seže samo do tja, 
kamor pride naša ljubezen. (Johann Heinrich Pestalozzi)

Sreča je kakor metulj. Če ga skušaš ujeti, ti vedno znova uide. Če pa ga potrpe-
žljivo čakaš, bo morda sam od sebe sedel na tvojo roko. (Nathanael Hawthorne)

Za dOBrO VOljO
jEdIlNIK – Zdravnik si v prestižni gostilni ogleduje jedilni list. Tedaj pride na-

takar in pravi: »Imam prekajen jezik, dušene možgane, slana jetra, …« – Zdravnik 
ga naglo prekine: »Pridite jutri v mojo ordinacijo, zdaj pa bi hotel kaj pojesti.«

ZMagE – Reporter v intervjuju vpraša nogometaša: »In kako se počutite, 
ko vaš klub zmaga?« – »Ne znam vam povedati, za ta klub igram šele dve leti.«

pETjE – »Zadnjo nedeljo prvič po osmih letih nisem pela na koru.« – »A, to je bilo! 
Jaz sem že mislil, da so končno popravili orgle.«

pOrOČEN – »Marjan se poteguje za novo službo. »Ali ste poročeni?« poizvedu-
je šef kadrovskega oddelka. – »Nisem,« odvrne Marjan, »sem pa kljub temu prestal 
veliko hudega.«

HUjŠaNjE – »Renata, zakaj pa ti ješ torto z zavezanimi očmi?« – »Zato, ker 
mi je zdravnik rekel, da sladkarij ne smem niti pogledati, če želim shujšati!«

NaSVETI – »Kako to, da je Bog ustvaril najprej moža in potem ženo?« – »Pre-
prosto: ni maral, da bi mu kdo pri delu dajal nasvete.«
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SKlad Za OBNOVO ŽUpNIjSKIH CErKVa
darOVI Za OgrEVaNjE

Smo v letnem času, ko moramo ogrevati prostore, namenjene za skupne po-
trebe delovanja župnije. Lani v tem času smo v farnem glasilu podali poročilo 
o preureditvi ogrevanja na lesne pelete, kar je bila zajetna investicija (sredstva 

od prodane parcele in še kar nekaj več). 
Odločitev je bila smotrna, saj stroškov 
ogrevanja na kurilno olje preprosto ne bi 
več zmogli finančno pokriti.

Stroški ogrevanja pa seveda ostanejo 
dejstvo, zaradi katerega tudi letos že za-
čenjamo z zbiranjem darov v ta namen, ki 
bo, tudi za lažje razporeditve vaših izdat-
kov, potekalo od decembra do februarja. 
Kot je že običajno, dar lahko oddate en-
kratno ali v več obrokih, osebno v župni-

šču, v ovojnici z vašim imenom in navedbo: ZA OGREVANJE ali pa z nakazilom 
na TRR: SI56 0297 5009 1884 334 Župnija Vavta vas. Imena darovalcev bomo, 
razen če tega ne želite, objavili v farnem glasilu. Priporočamo in zahvaljujemo se 
za razumevanje in za odziv v obsegu, ki bo zadostoval za nemoteno ogrevanje.

Župnijska gospodarska komisija

IMENa darOValCEV: Straža, 5. skupina; Jurka vas, 1. in 2. skupina; skupina 
Hruševec; Sela, 1. in 2. skupina; Viktor Lukan; Brane Zupančič; Stane Zupančič; 
Mitja Šiška; Šali; Dusper.

dar Za jaKOBOVO pISMO: Saje.

Za OgrEVaNjE SO darOValI: Amalija Kren; Blažič; Kavšček; Viktor Lukan; 
Besek; Stane Zupančič; Brane Zupančič; Mitja Šiška; Saje; Tolar; Šali; Majda in 
Janko Tavčar; Koncilja; Dusper, POT; Vinko Lukšič; Martina Picelj; Barbič, Resa.

Za ElEKTrIFIKaCIjO ZVONjENja Na drgaNjIH SElIH SO 
darOValI:

Jože Zajc; Brane Pureber; Tončka Zupančič; Jožica Strajnar; Aleš Plut; Niko 
Gorše; Zdravko Gorše; Lidija Mihič; Vida Stopar; Dragica Avsenik; Gregor No-
vinec; Marija Boh; Majda Gorše; Ivan Miklavčič; Zvonka Todorovič; Milena Pu-
gelj; Polde Kočjaž; Andreja Gačnik; Irena Artnik; Marija Pureber; Marija Avsenik; 
Jože Erpe; Rudi Petan; Bučar; Povše; Janez Bradač; Saška Stopar; Žarko Zupančič; 
Marija Kren; Jožica Avsenik; Urška Derganc; Doljak; Boštjan Gliha; Branko To-
lar; Mitja Avsenik; Dušan Turk; Ivan Kopina, RV; Gorše, Cviblje; Matjaž Kočevar 
in Erna Hostnik; Albin Gorše; Martin Gerbajs; Hrovat; Anica Kitanovič; Branko 
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Zupančič; Domine Zupančič; Anica in Matjaž Avsenik; Jožefa Cerkvenik; Dušan 
Kren; Irtovi; Karol Stopar; Suzana Bračič; Franc Kokalj; Štefka Poglajen; Marija 
Šenica; Miha Pugelj; Nataša Novak; Vovk, RV.

OBVESTIla

BOŽIČNI KONCErT ŽUpNIjSKEga 
ZBOra

Mešani pevski zbor sv. Jakob iz Vavte vasi 
prisrčno vabi na koncert božičnih pesmi, ki 
bo v nedeljo, 29. decembra 2013, ob 18. uri v 
farni cerkvi v Vavti vasi.

BETlEHEMSKI OgENj MIrU
Betlehemski ogenj miru vsako leto med nas prihaja s sporočilom, naj med 

nami, ljudmi, zavladajo mir, razumevanje, dobrota, odpuščanje … Sprejem pla-
mena miru bo pri svetih mašah v nedeljo, 22. decembra. Dovolimo, da nas spo-
ročilo betlehemske luči nagovori in ogreje naše srce. Pomemben je plamen, ne 
sveča. Zato lahko prinesete s seboj svoje sveče.

pOlNOČNICI bosta v Vavti vasi dve – ob 18. uri in ob polnoči. Na Drganjih 
selih ob 20. uri. Pred mašama v Vavti vasi bo izvajan uvod v božično bogoslužje 
– božičnica, ki jo letos pripravlja skupina birmancev. Vabimo vas, da se v cerkvi 
zberemo 30 minut pred začetkom sv. maše. 

SVETI daN, BOŽIČ, obhajamo z vso slovesnostjo in spoštljivostjo. 
Udeležimo se božične maše in poskrbimo za praznično vzdušje doma. Ne 
pozabimo razveseliti osamljenih in bolnih ljudi.

VErOUKa za šolarje in mladino do 7. januarja ne bo. Vsi veroukarji se 
udeležijo sv. maše na praznik Svetih Treh kraljev, v ponedeljek, 6. januarja, 
ob 18. uri. S seboj naj prinesejo darove, ki so jih zbrali v adventni akciji, 
namenjeni otrokom v misijonih. Darove bomo nakazali Misijonski pisarni v 
Ljubljani, ki jih bo posredovala v dežele tretjega sveta. Z vso gotovostjo lahko 
zagotovimo, da ti darovi pridejo v prave roke.

VErSKI TISK
Konec leta vas vabimo, da obnovite naročnino za verski tisk. Verski tisk pred-

stavlja pomembno vlogo v življenju kristjana. Zavedamo se, da je ravno v me-
secih proti koncu leta veliko izdatkov. Vendar, naj vam ne bo žal nameniti nekaj 
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denarja tudi za časopise in revije, ki hranijo tudi našega duha. Letna naročnina 
na tednik drUŽINa bo prihodnje leto znašala 93,60 €, če naročnino poravnate 
v enem obroku do konca leta 2013, pa 89,44. Naročila sprejemajo na telefonski 
številki (01) 36 02 828. Mesečnik OgNjIŠČE v letu 2014 za naročila po pošti znaša 
27,50 €. Naročite ga lahko na telefonski številki (05) 61 17 220. Naročnina MO-
HOrjEVIH KNjIg za prihodnje leto znaša 45 €. Zbirko lahko do konca februarja 
naročite v župnišču. Na voljo so tudi revije za duhovno rast prijatelj: 11,70 €; 
Misijonska obzorja: 9 €; Beseda med nami: 20,40 €; Božje okolje: 26,40 €. 

SrEČaNjE BIBlIČNE SKUpINE
Svetopisemska skupina se sreča v ponedeljek, 23. decembra, po sveti maši.

SrEČaNjE ŽUpNIjSKE gOSpOdarSKE KOMISIjE
Seja Župnijske gospodarske komisije bo v ponedeljek, 13. januarja, po sveti 

maši.

SrEČaNjE ŽUpNIjSKEga paSTOralNEga SVETa
Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v četrtek, 16. januarja, po večerni sveti 

maši.

V ČaSU BOŽIČNO-NOVOlETNIH pOČITNIC se bo g. župnik 
udeležil ignacijanskih duhovnih vaj. Odsoten bo od 26. do 31. decembra. 
Dosegljiv ne bo niti na mobilni telefon. V tem času v župnišču ne bo uradnih 
ur. Nadomeščal ga bo g. Igor Luzar. V nujnih primerih se obrnite nanj – na 
telefonsko številko 041 694 600.

OBISK BOlNIH IN OSTarElIH Na dOMU bo opravljen na prvi petek 
v februarju.



13

SEMINar KaTOlIŠKE prENOVE V dUHU
V župnijo smo povabili Katoliško karizmatično prenovo, da za nas pripravi 
osem srečanj – ob petkih, po večerni sveti maši. Srečanja bomo začeli v 
petek, 10. januarja. 
»Pridi in poglej«, je rekel apostol Filip svojemu tovarišu Jerneju, in mu 
spregovoril o Jezusu. To vabilo je danes izrečeno tudi tebi! Odgovori nanj 
ter pridi in poglej, kako dober je Gospod vsakomur, ki ga išče z vsem srcem.

Komu je seminar namenjen?
- Ali se želiš družiti z ljudmi, ki iščejo osebno vero v Boga?
- Ali imaš skrbi, ki te močno okupirajo?
- Želiš slišati pričevalce Božje ljubezni?
- Ali imaš okoli sebe ljudi, ki te ne marajo in ne razumejo?
- Te vznemirja tvoje zdravje ali zdravje koga od tvojih bližnjih?
- Ali imaš občutek, da te Bog ne sliši, ko vpiješ k njemu?
- Ali se želiš veseliti Jezusove bližine?
- Želiš odkriti privlačnost in moč Božje besede? 

Če si na vsaj eno vprašanje odgovoril pritrdilno, je seminar namenjen tudi 
tebi!

NaSlOVI SrEČaNj IN prEdaVaTEljI:
ZAVEZA – MARJAN DVORNIK
BOŽJA LJUBEZEN – MARIJAN IN JOŽICA JUCH
ODREŠENIK – ZLATKA OPALIČKI
SPREOBRNJENJE – OLGA ŠTEFANIČ
KARIZME – MATEJ KRIŽANIČ
KRST V SVETEM DUHU – TONI KMET
RAST – ANGELCA IN POLDE POBEŽIN
BITI DRUGI KRISTUS – MARJAN DVORNIK
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SVETE MaŠE

TOr. – 24. 12. SVETI VEČEr
Adam in Eva

18.00 + Eva lovše
18.00 + družina Brdavs, obl.
20.00 dS družina gorše in avsenik, obl.
24.00    za žive in umrle župljane

SrE. – 25. 12. BOŽIČ   9.00 + Stanka in jože pečjak

ČET. – 26. 12. Štefan, muč-dia   9.00 + drago in Majda Kren in sin drago, obl.

PET. – 27. 12. Janez, ap-ev 18.00 + Lojze Gričar

SOB. – 28. 12. Nedolžni otroci 17.00 S    v dober namen
18.00 DS + Niko in starši Avsenik, obl.

NEd. – 29. 12. SV. drUŽINa
Tomaž Becket, šk

  7.00    za žive in umrle župljane
10.00 + starši petruna, obl.

PON. – 30. 12. Evgen, šk 18.00 + starši Janez in Dušan Podržaj, obl.

TOR. – 31. 12. Silvester, pp 18.00    za umrle v letu 2013

SrE. – 1. 1. MarIja MaTI   9.00 + ana in Filip lukan, obl.

ČET. – 2. 1. Gregor, šk 18.00    za duhovniške in redovniške poklice

PET. – 3. 1. Jezusovo ime 18.00    v spravo za bogokletje

BOG LJuBI dANES PO NAS
Gospod, stori, da bi vsak človek na svetu  

poznal Sveto pismo.
Vzbudi v ljudeh lakoto po tvoji Besedi.  
In daj, da postane naš vsakdanji kruh.

Da bi vsi, ki znajo brati,  
spoznali evangelij z lastnimi očmi.

Tisti, ki ne znajo brati, pa naj srečajo druge,  
ki jim ga bodo brali!

Toda predvsem – ko bodo ljudje poznali tvojo 
voljo, te prosimo samo za to,

da bi se izpolnila,  
in za njeno uresničitev porabi nas!

Amen.
bl. Mati Terezija
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SOB. – 4. 1. Angela, red 17.00 S za žive in umrle župljane
18.00 DS v dober namen

NEd. – 5. 1. 2. pO BOŽIČU
Milena, dev

  7.00 + Franc Kren, obl.
10.00 + ana Vovk, obl.

pON. – 6. 1. TrIjE KraljI 18.00 + anica Blažič, obl.

TOR. – 7. 1. Rajmund, duh 18.00 + Počrvina in Zupančič

SRE. – 8. 1. Severin, op   7.00    po namenu

ČET. – 9. 1. Julijan, muč 18.00 + starši in stari starši Šporar, obl.

PET. – 10. 1. Gregor, šk 18.00 + Franc Ivanetič, obl.

SOB. – 11. 1. Pavlin Oglejski, šk 17.00 S za žive in umrle župljane
18.00 DS + Mirko Zupančič, obl.

NEd. – 12. 1. jEZUSOV KrST
Tatjana, muč

  7.00 + roman, jože Kavšček in družina 
Klobučar, obl.
10.00 + ana in Stane Šiška, obl.

PON. – 13. 1. Radovan, šk 18.00    v čast Marijinemu srcu (T)

TOR. – 14. 1. Oton, prior 18.00 + Jože Berdavs, obl.

SRE. – 15. 1. Pavel, puš   7.00    po namenu

ČET. – 16. 1. Marcel, pp 18.00 + Veronika Nose, god.

PET. – 17. 1. Anton, puš 18.00    za zdravje

SOB. – 18. 1. Marjeta, dev 17.00 S po namenu
18.00 DS za žive in umrle župljane

NEd. – 19. 1. 2. MEd lETOM
Makarij, op

  7.00 + jože in Marija Ucman, obl.
10.00 + družina Turk in pene

PON. – 20. 1. Boštjan, muč 18.00 + France Saje

TOR. – 21. 1. Neža, muč 18.00 + Milena Krašovec, obl.

SRE. – 22. 1. Vincenc, dia   7.00    po namenu

ČET. – 23. 1. Henrik, mistik 18.00 + Jože Kren, obl.

PET. – 24. 1. Frančišek, šk 18.00 +France Golob

SOB. – 25. 1. Pavlovo spre. 17.00 S za žive in umrle župljane
18.00 DS v dober namen

NEd. – 26. 1. 3. MEd lETOM
Timotej, šk

  7.00 + Franc Kren, god
10.00 + Frančiška darovic, obl.



CErKEV ČISTI:
SOBOTa, 28. december:
Vavta vas, 1. skupina
SOBOTa, 4. januar:
Vavta vas, 2. skupina
SOBOTa, 11. januar:
Vavta vas, 3. skupina
SOBOTa, 18. januar:
Vavta vas, 4. skupina
SOBOTa, 25. januar:
Potok, 1. skupina

BralCI BErIl:
BOŽIČ:
polnočnica, 18.00:
Anamarija Taljat
Lučka Berkopec
polnočnica, 24.00:
Julijan Taljat
Urška Žagar
dnevna maša, 9.00:
Zala Kren
Anica Žagar
NEdElja, 29. december:
Tjaša Tavčar
Janez Dular
NEdElja, 5. januar:
Tea Tavčar
Matevž Barbič
NEdElja, 12. januar:
Štefka Vidic
Simona Tavčar
NEdElja, 19. januar:
Zdenka Petruna
Marija Mihelič
NEdElja, 26. januar:
Veronika Makovac
Eva Petruna

 


