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Pesem ta je, Jakob, tebi v čast.
Poklical te je Kristus sam,
si pustil delo ribiško,
pridružil se apostolom.
Na Taboru zagledal si
sijaj obličja Božjega,
na Oljski gori pa bridkost,
ki jo Gospod je pretrpel.
Kraljevi delež si želel
in res si najprej ga prejel,
saj iz ljubezni do Boga
si prvi dal življenje zanj.
Zvesto si služil Jezusu,
božansko v svet sejal si luč:
o da bi vero, upanje,
ljubezen nam vsejal v srce.
Pomagaj, sveti Jakob, nam,
da vsi v nebesa pridemo,
da hvalimo s teboj Boga
do konca časov in sveta.

Pesem iz Hvalnic praznika sv. Jakoba

Izdala Župnija Vavta vas
Fotografiral Karel Drago Vuica
Iz župnijske Kronike povzel Karel Drago Vuica
Oblikovala Jernej Marenk & Jože Šenk
Izvedba Salve d.o.o., Ljubljana

Kratek pregled zgodovine in obnove
župnijske cerkve sv. Jakoba v Vavti vasi
Iz župnijske kronike sklepamo, da bi naj prva cerkvica v Vavti vasi stala že leta 1462.
Leta 1501 je postala podružnica velike pražupnije
Šmihel pri Novem mestu.
Imela je tri oltarje. Glavni oltar je bil posvečen sv.
apostolu Jakobu st.; oltar na desni sv. Vincenciju
Ferreru, na levi pa sv. Sebastijanu.
Zvonovi: prvi se je začel oglašati leta 1652, drugi
1667 in tretji se jima je pridružil 1742 leta.
Ko je bil v Vavti vasi
ustanovljen vikariat z
mnogimi podružnicami, je bila cerkev premajhna, poroča kronika leta 1821. Zato se
je župnijski vikar Janez
Jožef Waiz, ki je tu služboval v letih od 1779
– 1786, lotil zidanja
sedanje župnijske cerkve. Staro so porušili do
tal in na njenem mestu
zgradili mnogo večjo v
baročnem slogu in v

obliki križa. Tako daje vtis mogočnosti. Dolga je 26
m, v prezbiteriju je visoka 8.5 m, v ladji pa 10.3 m.
Zvonik stoji pred cerkvijo in tvori z njo celoto. Med
letoma 1814 in 1815 so zvonik dvignili za četrtino.
Takrat je župnijo vodil Jakob Urbančič.
1827 so bile v cerkvi postavljene nove hrastove klopi. Istega leta so se začele oglašati nove orgle z osmimi registri (mojster Peter Rumpl iz Kamnika).
Stare zvonove iz prve cerkve so zamenjali novi leta
1830.
1834 pa so postavili stolpno uro (izdelal urar Johann Marakuty iz Ribnice).
V letih 1848 - 1749 je dobil zvonik novo ostrešje,
pokrili pa so ga s hrastovimi skodlami, ki so zdržale
do leta 1894, ko jih je zamenjala pločevina.

Leta 1855 je znameniti slikar Franz S. K. Thurn
u. Goldenstein izdelal slike v glavnem oltarju in v
obeh stranskih kapelah. Izdelane so v olju in pritrjene v iluzionistično oltarno kuliso (perspektivistična
upodobitev). Oltarne slike je Goldenstein obdal v
fresko (grisaille) tehniki, naslikano z razkošno oltarno arhitekturo. Tudi oltarne kompozicije, ki
so vpete v navidezno arhitekturo,
so povečini Goldensteinove. Po
tej rešitvi so posegali zaradi pomanjkanja denarja.
Nad glavnim oltarjem je slika sv.
Jakoba. Na desni strani slike sta
freski sv. Petra in Pavla, na levi pa
sv. Neža in Barbara. Istega leta je
umetnik poslikal tudi obe stranski kapeli. V desni
je sv. Vincencij Ferrer, v levi pa je sveto Družino zamenjala slika rožnovenske Matere Božje. Za
stranska oltarja pa je isti avtor leta 1857 naslikal na
platno še sliki presvetega Srca Jezusovega in brezmadežnega Srca Marijinega.
»V Bavtovasi stoji lepa
prostorna cerkev, v kteri
že več let duhovsko službo
oskerbujejo za Božjo čast
in zveličanje duš vneti
fajmošter, častiti gospod
Gašper Martinc. Takimu gospodu, se ve, je lepota Gospodove hiše posebno pri sercu, in res so lepo oskerbeli
svojo nevesto ter farno cerkev Bavtovsko«, so leta 1856
pisale Novice.
1875 je bila postavljena marmorna obhajilna miza s kovinskimi vrati. Izdelal jo
je kamnosek Kobal iz Bršljina.

Krstni kamen so postavili v kot pod korom, kasneje
je bil prestavljen v kapelo na levi strani, 1940 leta so
ga prenesli v zakristijo in leta 2006 v prezbiterij.
1894 so bila narejena
nova glavna vrata in kamnit portal; prezidana je
bila zakristija.
Po osemdesetih letih je glas
starih orgel močno opešal, tako da so razmišljali
o novih in večjih. Zato so
morali predelati in povečati
kor. Vhod na kor iz zunanje strani cerkve so zazidali, stopnice pa so speljali iz
cerkve.
20. kimavca 1908 je nove
orgle (delo Ivana Milavca
iz Ljubljane) slovesno blagoslovil dr. Elbert, novomeški prošt. Orgle je ocenil novomeški organist in
skladatelj Ignacij Hladnik, ki je v Cerkvenem glasbeniku med drugim napisal: »Intonacija je popolnoma enakomerna, značaj posameznih registrov značilen; nič kričečega, nič hreščečega, vse mirno, vzneseno,
pri tem polno in zaokroženo«.
Prva svetovna vojna je leta 1917 pobrala tri zvonove.
Čez štiri leta pa so bili na Jesenicah nabavljeni trije
novi jekleni zvonovi: tehtajo 1348, 615 in 478 kg.

Leta 1949 je bil stari veliki oltar podrt in zamenjal
ga je oltar iz Zavetišča sv. Jožefa v Ljubljani, izdelan
1935. leta po načrtih arhitekta Pengova.
1954 je župnik Franc Vidic postavil nove klopi iz
mehkega lesa.
Prižnica, ki so jo postavili na desni
strani prezbiterija (takrat so rekli na listni strani), je bila prvotno brez strehe.
Le-to so postavili 1834. leta. 1856. so
prižnico prepleskali in obogatili z Goldensteinovo sliko Jezusa sejalca.
Zaradi dotrajanosti prižnice, so jo ob obnovi
notranjosti cerkve leta
2006 odstranili.
Nov križev pot so postavili 1862.
leta. Slike na platno so delo italijanskega umetnika Davida Bertolda. Rezbar
Jožef Rubašič pa je napravil okvirje.
1912 je bila cerkev zunaj in znotraj
prenovljena, prepleskana in strop
primerno poslikan.
Lepšo monštranco je tik pred prvo svetovno vojno
župniji Vavta vas v zahvalo podarila Kandijska hranilnica in posojilnica.
V cerkvi je kip sv. Antona Padovanskega (1926), slika Marije Pomagaj (1949); kip sv. Jožefa, izdelan v
Parizu, pripeljan z oltarjem iz Ljubljane iz zavetišča
sv. Jožefa.

Elektriko so v cerkev napeljali
1940. leta.
V letih 1978 do 2004, ko je župnijo vodil župnik g. Gregor Dolšak,
so bila na župnijski cerkvi narejena
naslednja obnovitvena dela:
Celotni venec za cerkveno streho,
novo ostrešje in streha cerkve,
prekrita z bakrom.
Okrog cerkve prezračevalni jarek
z zunanjim varovalnim zidom;
novi odtočni žlebovi in odtoki za
odvajanje meteorne vode.
Cerkev in zvonik sta bila v celoti
injecirana.
Prezbiterij je bil ves preurejen po načrtih akad. arh.
prof. Jožeta Kregarja.
V cerkvi je bila posodobljena električna napeljava.
Zakristija hidroizolacijsko utrjena, speljan vodovod
in položene nove ploščice.
Oboja nova vrata v cerkev krasita deli
akad. slikarja prof. Staneta Jarma.
Prostor pred cerkvijo je bil utrjen in asfaltiran, okolica cerkve pa zasajena.
Na pokopališču in pred župniščem sta
bila postavljena križa, prav tako delo
prof. Staneta Jarma.
Oprema župnijske cerkve: Lesen velikonočni svečnik (S. Jarm). Ostali svečniki (delo akad.
kiparja Vurnika) in baročni svečniki so bili obnovljeni in pozlačeni.
Kupljena sta bila nov ciborij in monštranca, starejša monštranca pa je bila pozlačena, pozlačene in
posrebrene so bile še druge obredne posode.

Nabavljenih je bilo nekaj mašnih plaščev, pluviali
in 19 kompletov umetno vezenih prtov.
Jenkove orgle so dobile nov
igralnik in brezšumni motor
(Tomaž Močnik, Cerklje na
Gorenjskem).
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Leta 2006, ko je papež Benedikt XVI. ustanovil novomeško škofijo in msgr. Andreja
Glavana imenoval za njenega
prvega škofa, župnijo v Vavti
vasi pa vodi župnik g. Jernej
Marenk, je bila po načrtih arhitekta Franca Kvaternika v
celoti obnovljena notranjost
cerkve, in sicer:
Hidroizolacija (Rudi Mlakar, Straža),
talno ogrevanje (Marko Muhič, Vavta vas),
menjava tlaka (Vojko Mužina, Sela pri Ajdovščini;
Darko Remec, Potoče),
menjava dotrajanih klopi (Andrej Stritar, Rašica),
nabava stolov (KLI, Logatec),
popolna obnova orgel (Marjan Bukovšek, Golo Brdo),
slikopleskarska dela (Rudi Polner, Maribor),
restavracija oltarnih slik in zidnih fresk,
(Rudi Polner, Maribor),
restavracija lustra (Rudi Polner, Maribor),
posodobitev električne instalacije in menjava
svetil (Edo Drobnič, Rumanja vas),
odstranitev dotrajane prižnice,
prenova ozvočenja (Zlatko Vidmar, Podturn),
menjava spovednice po načrtih arh. Franca
Kvaternika.
Bogoslužje je v času obnove potekalo v kulturnem domu v Straži.

17. decembra 2006 msgr. Andrej Glavan,
novomeški škof, blagoslovi prenovljeno notranjost
cerkve sv. Jakoba v Vavti vasi.

Imena dvanajstih
apostolov pa so: prvi
Simon, imenovan Peter,
in njegov brat Andrej;
Jakob, Zebedejev sin,
in njegov brat Janez;
Filip in Bartolomej;
Tomaž in cestninar Matej;
Jakob, Alfejev sin, in Tadej;
Simon Kananej
in Juda Iškarijot,
ki ga je izdal.
Mt 10, 2-4

