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ŽUPNIJSKA PISARNA
PONEDELJEK, SREDA, ČETRTEK: 17:00-18:30 
TOREK: 8:30-10:00 • PETEK:15:30-17:00 • NEDELJA: DOPOLDAN
PISARNA JE ODPRTA TUDI VSAK DAN TAKOJ PO MAŠI.  
V NUJNIH PRIMERIH SE OGLASITE V ŽUPNIŠČU.

SVETE MAŠE
DELAVNIKI: 7:30, 19:00 • NEDELJA: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30 IN 19:00
DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00

25. NEDELJA MED LETOM
Nedelja svetniških kandidatov

Tudi tem je rekel: »Pojdite tudi vi v 
vinograd, in kar je prav, vam bom dal.«

(Mt 20,4)

Prerok Izaija je zapisal: »Gospod govori: moje 
misli niso vaše misli in vaša pota niso moja 
pota.«. To pomeni, da človeška pamet ne 
more presojati božjih dejanj in naša logika 
odpove vpričo Božje dobrote. Če ne bi bilo 
tako, bi težko našli milost v Njegovih očeh. 
Ne primerjajmo se, kakor delavci  v vinogradu 
iz današnjega evangelija, ker Bog bo sodil 
po svojih  merilih. On je pravičen, blag in 
usmiljen, samo obrniti se moramo k Njemu in 
ga iskreno klicati!

Ponedeljek 22. 9., Mavricij, mučenec
7.30 ++ Jakob in družina URBAS
19.00 + Ivan ŠTRUKELJ

Torek 23. 9., Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik
7.30 ++ starši URAN
19.00 + Marjeta BAJUK

Sreda 24. 9., Anton Martin Slomšek, škof
7.30  
19.00 ++ Regina KONČAR in Adalbert KONČAR

Četrtek 25. 9., Sergij Radoneški, menih
7.30 + Filip ERŽEN
19.00 + Karlo SEMENČ

Petek 26. 9., Kozma in Damijan, mučenca
7.30  
19.00 + Franc ŠENK, obl.
 ++ družina FILA

Sobota 27. 9.,  Vincencij Pavelski, duhovnik, 
 ustanovitelj lazaristov
7.30 ++ Marijan DVORAČEK in družina KOPAČ
19.00 ++ Tone in Roman BERNIK

Nedelja 28. 9., 26.  NEDELJA  MED LETOM – 
 SLOMŠKOVA NEDELJA
6.30 + Jože ČEPELJNIK, obl. 
8.30  za župljane
 ++ starši ŽABJEK in Anica DRAKSLER
 + Zofija KANC in za zdravje
10.00 + Angela KOMAN, obl.
 + Marko PAČARIĆ, obl.
11.00  maša v Domu starejših
11.30  v priprošnjo
19.00 + Metod ROZINA 

SVETE MAŠE OD 22.9. DO 28.9.25. september - 4. oktober

PREDAVANJE “SKOČI VEN” S POMOČJO 
GLASBE

V dneh od 25. septembra do 4. oktobra  bo v Sloveniji 
potekal Socialni teden 2014 z naslovom, Skoči ven! 

V sklopu vsega dogajanja bo v naši župniji v petek, 
26. septembra, ob 19.45 predavanje z naslovom “Skoči 
ven” s pomočjo glasbe, ki ga bo vodila Vida Celarec, 
prof. muzikologije in psihoterapevtka. Predavanje bo v 
dvorani nove cerkve.

Muzikoterapija sloni na dejstvu, da ima glasba moč 
spreminjati človekovo doživljanje. Z njeno pomočjo se 
lahko učimo "skočiti ven" iz svojega čustvenega mrtvila 
in stopiti na pot nove, uspešne osebnostne rasti in 
spreminjanja načina življenja in različnih zasvojenosti. 
Predavanje podaja tudi izkušnje muzikoterapevtskega 
dela, ki ga je avtorica opravljala 40 let v psihiatriji.



nedelja, 28. september

P. VLADIMIR KOS

V nedeljo, 28. septembra 
bo med nami p. Vladimir 
Kos, jezuit, pesnik in 
misionar na Japonskem. Ta 
izjemni Slovenec povezuje 
naš narod, izročilo in jezik 
z bogato kulturo dežele 
vshajajočega sonca. Skupaj 
z njim se bomo Bogu 
zahvalili za njegovih bogatih devetdeset let življenja. 
Mešani pevski zbor župnije bo patru Kosu za voščilo 
pripravil posebno presenečenje. Po maši bo v dvorani 
kulturna prireditev, kjer bo dr. Matija Ogrin predstavil 
pesniško ustvarjanje patra Kosa v zadnjem obdobju. 
Na voljo bodo tudi pesniške zbirke izdane v Dravljah. 
Zadnja je izšla ob njegovem rojstnem dnevu.

26. - 30. september

SKAVTI

Skavtski voditelji draveljskega 
stega odhajajo na načrtovalni 
vikend od 26. do 30. septembra. 
Pripravljali bodo delo stega v tem 
šolskem letu, zato se priporočajo 
v molitev, da jih bo vodil Sveti 
Duh in bo njihovo delo obrodilo 
bogate sadove z našo mladino.

sreda, 24. september

SREČANJE ŽUP. PASTORALNEGA SVETA

Počitniško vzdušje korak za korakom prehaja v 
aktivnejšo fazo leta. Vstopili smo v novo veroučno 
in šolsko leto s spremenjeno župnijsko in katehetsko 
ekipo. Čas je, da se srečamo, spoznamo in s svežimi 
idejami poživimo naše občestvo. Člani župnijskega 
pastoralnega sveta bomo imeli prvo srečanje v tem 
veroučnem letu v sredo, 24. septembra v učilnici 
župnišča takoj po večerni maši.

22. - 28. september

MINISTRANTI

Znova je prišel čas, ko draveljski ministranti vabimo 
medse fante, ki imajo željo skupaj z nami sodelovati 
pri sveti maši. Prijavite se lahko vsi fantje, ki boste 
letos prvoobhajanci ali pa ste že starejši. Sprejem v 
vrste ministrantov bo potekal med družinsko sv. mašo 
v nedeljo, 28. septembra ob 10. uri. Za novince bomo 
vodili poseben pripravljalni teden, ki se bo pričel v 
ponedeljek, 22. septembra ob 17:30  in bo nato potekal 
ves teden po sprotnem dogovoru.

Lepo povabljeni vsi zainteresirani, ne bo vam žal v naši 
veseli druščini.

Prijave zbiramo na www.zupnija-dravlje.si

22. - 25. september

SVETA SPOVED ZA VEROUČENCE

Od ponedeljka, 22. do četrtka, 25. septembra bo v 
Dravljah potekala sveta spoved za veroučence. V času 
veroučnih ur se bomo zbrali v novi cerkvi, kjer bodo 
patri na razpolago za sveto spoved.

petek, 3. oktober

KATEHUMENAT

V petek, 3. oktobra bomo začeli s pripravo odraslih 
na prejem zakramentov. Srečanja bodo potekala vsak 
petek ob 17. uri v čajni kuhinji nove cerkve v Dravljah 
in bodo trajala eno uro. Katehumenat bo vodil p. Miran 
Žvanut. Katehumeni bodo prejeli zakramente uvajanja: 
krst, birmo in evharistijo na velikonočno vigilijo, 4. 
aprila 2015.

Vsi, ki bi radi stopili na pot katehumenata, se oglasite 
v župnijski pisarni v času uradnih ur ali pišite na: 
zupnija.lj.dravlje@rkc.si.


