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NAŠA MLADINA
O prekrasna mladina naša,
daj, da bi se Tebe, Bog, držala!
Daj, obvaruj jih, Gospod,
da ne zaidejo na krivo pot.
Obrni jim pogled k Sebi
in nakloni jim moči,
da odrasli v dobre bi ljudi.
Hvala zanje Ti, Gospod,
saj preko njih veselje deliš
in v boljšo prihodnost upanje budiš.
Blaž Bučar
OBVESTILA
 V ponedeljek, 10.6., si bomo ob 20. uri ogledali novi dokumentarno-igrani film

»Srce se ne boji« o bl. Alojziju Grozdetu in se pogovarjali z njegovimi
ustvarjalci.
 V soboto, 15.6., ob 8. uri se bomo z našimi birmanci, njihovimi domačimi in

drugimi odpravili na kolesarski izlet po Jakobovi poti v Novo mesto, kjer nam
bodo patri frančiškani razkazali Klošter in čudoviti vrt nad Krko.
 V četrtek, 20. junija, je slovesni in zapovedani praznik svetega Rešnjega

Telesa in Krvi (télovo), ko bo tudi procesija z Najsvetejšim. Pri sveti maši ob
19. uri se bodo prvoobhajanci posebej zahvalili za dar svetega obhajila.

 V soboto, 29. junija, na praznik sv. apostolov Petra in Pavla, je puščica

namenjena za Petrov novčič. S tem darom papež pomaga revnim po svetu.
 Na prvi petek v juliju, 5.7., bo g. župnik obiskal in obhajal bolne.
 V juliju in avgustu je ob nedeljah samo ena sv. maša ob 8.30. Na prvo nedeljo

v juliju, 7.7., bo nabirka za obnovo župnišča. Ob 17. uri bo v podružnični cerkvi v
Straži žegnanje - sv. maša ob praznovanju zavetnika, sv. apostola Tomaža.
 Od 15. do 18. julija bo v Beli krajini pripravljalni teden za animatorje oratorija.
 Oratorij se bo začel s sv. mašo na Krištofovo nedeljo, 21.7., ob 8.30 in

končal v nedeljo, 28.7., s sv. mašo ob 8.30, ko bo tudi župnijsko žegnanje ob
godu sv. Jakoba Starejšega (za pripravo praznovanja je letos na vrsti Vavta
vas). Obe nedelji mašama sledi oratorijski program za otroke, starše in druge
župljane.
 Slovesnost svete birme bo v soboto, 28. septembra, ob 10. uri, en teden pred

tem, v soboto, 21. septembra, se bodo tudi naši birmanci udeležili celodnevnega
mladinskega festivala v Stični.
 Karitasove ustvarjalne delavnice v naši župniji zbirajo ostanke volne in

bombažne preje.

 Župnijska molitvena skupina in skupina Prenove v Duhu se srečujeta ob

sredah eno uro pred večerno mašo v cerkvi.

CERKEV ČISTI

SOBOTA, 29. junij:
Vavta vas 1. skupina

SOBOTA, 20. julij:
Vavta vas 4. skupina

SOBOTA, 15. junij:
Jurka vas 1. skupina

SOBOTA, 6. julij:
Vavta vas 2. skupina

SOBOTA, 27. julij:
Potok 1. skupina

SOBOTA, 22. junij:
Jurka vas 2. skupina

SOBOTA, 13. julij:
Vavta vas 3. skupina

V času počitnic so uradne ure takoj po maši .
Ž up ni ja V a vta va s, te l . 0 5 1 3 3 4 8 9 5, www . va vta - va s .s i

Različni so duhovni darovi, isti pa je Duh. In različne so službe,
isti pa je Gospod. In različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v
vseh.
1 Kor 12,4-6

