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ŽUPNIJSKA PISARNA
TOREK: 8:30-10:00 • SREDA; 17:00-18:30 • 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

26. NEDELJA MED LETOM
     Slomškova nedelja   

»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, 
se ne bodo dali prepričati, četudi kdo  

vstane od mrtvih.«  (Lk 16,31)

Ko delamo velike načrte za lepšo prihodnost, 
lahko blizu nas prezremo stisko človeka, ki 
morda umira od lakote ali pa je samo lačen 
naše prijazne besede. Torej ne velike besede, 
potrebna so konkretna, tudi drobna dejanja 
ljubezni do bližnjega! Tudi danes so med nami 
bogatini in Lazarji, Jezus pa nas ponovno vabi 
k solidarnosti. Poslušajmo torej preroke in 
Kristusa, da ne bo prepozno!

Ponedeljek, 26. 9., Kozma in Damijan, mučenca
7.30 ++ Gabrijel in Roman ROZINA
19.00 + oče Franc ŠENK, obl.
 ++ starši Marko in Kata ter Jure in Marta, obl.

Torek, 27. 9.,  Vincencij Pavelski, duhovnik,  
  ustanovitelj lazaristov
7.30  po namenu
19.00 ++ Anton in Roman BERNIK
 + Leopoldina TOME 

Sreda, 28. 9., Venčeslav (Vaclav), mučenec
7.30 ++ starši KASTELIC in MEDVED
19.00 + Ivan STARIHA
  v zahvalo za obletnico poroke in p. Marka Prpo

Četrtek, 29. 9., Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
7.30  po namenu
19.00 + Stanislav TORKAR
 ++ Mihaela in iz družine KOSMAČ

Petek, 30. 9., Hieronim, duhovnik in cerk.uč.
7.30  po namenu
19.00 ++ Franc in Marija RAJH in hči z možem  
  ter sin z ženo
 ++ Bojana, Sonja in Al LEDINEK

Sobota, 1. 10., Terezija Deteta Jezusa, devica, cerk.uč.
7.30 + Jože ANTONČIČ
19.00 ++ družini POŽAR in SENJUR
 + Tomaž AHAČIČ, 30. dan
 
Nedelja, 2. 10., 27. NEDELJA MED LETOM
  ROŽNOVENSKA NEDELJA
6.30 
8.30  za župljane
 ++ starši HORVATIČ
  za uspeh Rokovega sejma
10.00  za ozdravitev
  po namenu
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina SEMIČ
 ++ družini TOMŠIČ in KOPAČ
19.00  v zahvalo

SVETE MAŠE OD 26.9. DO 2.10.

PROGRAM MAGIS OB SVETOVNEM 
DNEVU MLADIH 2016
Julija je na Poljskem potekal Svetovni dan mladih. Pred 
tem se je 2000 mladih z vsega sveta zbralo na 10-dnevnem 
programu z imenu Magis, ki ga pripravljajo jezuiti.

Trije mladi iz Slovenije, ki so se tega programa udeležili 
(Alenka Bahovec, Meta Andolšek in Miha Goršin), pravijo 
takole: »Latinsko 'magis' pomeni 'več, bolj, globje' in res 
smo odrinili na globoko, doživeli več, kot smo pričakovali 
in se vrnili zelo navdušeni. Po koncu pa se nam postavlja 
vprašanje, kako izkušnjo z Magisa prenesti v vsakdanje 
življenje, med letom. Zato smo se odločili, da je prvi korak 
predstaviti našo izkušnjo čim več mladim – po starosti in 
po srcu!«

Predstavitev bo potekala v okviru aktivnosti Socialnega 
tedna in se bo zgodila v sredo, 28. septembra, ob 20. uri v 
dvorani nove cerkve.

        p. Primož Jakop

• da imamo vsak zadnji četrtek v mesecu skrajšano vajo in v 
drugem delu večera praznujemo rojstne  dneve in godove 
tekočega meseca;

• da se vsake dve leti odpravimo na daljše potovanje, ki traja 
pet do deset dni.;

• da smo vesela in ne naporna druščina, pa boste spoznali 
sami, ko se nam boste pridružili. 

V kolikor želite še kakšno informacijo, lahko pokličete na  
tel. številko: 051 317 533. – Marija Šterbenc



SVETO LETO USMILJENJA
8. decembra lani se je začelo izredno sveto leto usmiljenja, ki 
ga je razglasil papež Frančišek. Kaj točno pomeni »sveto leto« 
in od kod izhaja?

Temelje najdemo v judovski postavi, ki nam jo v 25. poglavju 
predstavlja 3. Mojzesova knjiga. Vsako sedmo leto je veljalo 
za sobotno leto, ko naj bi zemlja počivala in naj se je ne bi 
obdelovalo, temu primerno pa naj bi manj delali tudi ljudje. 
Po sedmih ciklih (7 x 7 = 49) pa pride petdeseto leto, ko naj bi 
zatrobili rogovi (rog je po hebrejsko »jubel«, od koder izhaja 
izraz »jubilej«) in razglasili »osvoboditev po vsej deželi« (3 
Mz 25,10). V tem letu naj bi se popravile vse socialne krivice 
in vsak, ki je bil zaradi bolezni, slabe letine ali drugih razlogov 
prisiljen prodati svojo lastnino ali zemljo, jo je dobil nazaj: 
»Zemlje ne smete prodajati za zmeraj, kajti zemlja je moja, vi 
ste le tujci in gostači pri meni,« govori Gospod (3 Mz 25,23). 
S tem mu je bilo povrnjeno dostojanstvo in možnost, da se 
preživlja sam, z delom svojih rok.

Na tej osnovi je papež Bonifacij VIII. leta 1300 prvič razglasil 
sveto leto tudi v katoliški Cerkvi. Če je šlo v Stari zavezi bolj 
za ponovno vzpostavljanje družbene pravičnosti, pa imajo 
sveta, jubilejna leta v Cerkvi bolj duhoven cilj, in sicer versko 
prenovo vernikov, da bi ti napredovali v veri. Cerkev na ta 
način raste k pristnejšemu pričevanju ter velikodušnemu 
služenju ljubezni do bližnjega.

(S spodbudami k praznovanju svetega leta usmiljenja bomo 
nadaljevali tudi v prihodnjih tedenskih oznanilih.)

         p. Primož Jakop DJ

ORATORIJSKI ČASOPIS
V župnijski pisarni je na voljo oratorijski časopis, ki v besedi 
in sliki prinaša utrip letošnjega dogajanja na draveljskem 
oratoriju. Besedila so delo otrok, ki so se udeležili novinarske 
delavnice, pa tudi nekaj fotografij so posneli otroci sami. 
Cena za izvod je 3 EUR.

mladih v Stični, ki je letos potekalo pod geslom »Sem orodje 
Božjega usmiljenja.«

Jutranji program je bil razdeljen na tri prizorišča: na glavnem 
prireditvenem prostoru so animatorji Stične mladih dodobra 
ogreli grla in srca mlajših udeležencev festivala. Študenti 
in mladi zaposleni pa so se pod šotorom zbrali v nekoliko 
bolj umirjenem ozračju, kjer so prisluhnili nagovorom p. 
Andraža Arka in pričevanjem treh mladih. Mladi, ne glede 
na svojo starost, ki imamo radi nogomet, pa smo se na 
bližnjem travniku udeležili nogometnega turnirja. Ker je 
že nekaj dni zaporedoma deževalo, je bil teren razmočen, 
zaradi česar je zelo drselo, saj so pravila prepovedovala 
uporabo kopačk. Med dvanajstimi ekipami je draveljska, 
ki sta ji manjkala dva ključna igralca, prišla do četrtfinala. 
Zmagovalec je bila ekipa iz Šentvida nad Ljubljano.

Organizatorji so pripravili 22 različnih delavnic, največ 
mladih pa je pritegnilo pričevanje italijanske rock skupine 
The Sun, ki so v Stični predstavljali tudi svojo knjigo Sončna 
cesta, v kateri odkrito spregovorijo o svojem najstniškem 
življenju, ko jih je nenaden uspeh vodil v brezno mamil, 
pijančevanja in zabav z dekleti; dokler niso doživeli svojega 
preporoda, ki so ga doživeli kot kristjani in glasbeniki.

Vrh srečanja je bila tudi letos sveta maša, ki jo je vodil 
mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki je namesto 
pridige odgovarjal na vprašanja prostovoljcev Stične 
mladih. Besede nadškofa: »Graditi nov svet je možno le, če 
postanemo orodje usmiljenja, ne samo v sočutnih besedah, 
ampak v konkretnih dejanjih, ki imajo svoj izvor v srcu, ki se 
ga je dotaknilo usmiljenje.«

Po sveti maši nas je nagovoril predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, ki je organizatorje nagradil s 
posebnim priznanjem, saj je mladim in organizatorjem 
predal slovensko zastavo, s katero se jim je želel zahvaliti za 
prispevek k temu, da »imamo eno domovino, da je domovina 
velika za vse, da smo strpni, da gradimo na tistem, kar je 
skupno, in da znamo živeti z razlikami.« V nagovoru je 
namignil, da bi Slovenijo prihodnje leto lahko obiskal papež 
Frančišek. Sveti maši je sledilo še zaključno praznovanje in 
koncert Stična banda.

Celoten članek Franja Marjanovića in fotografije mladih 
najdete na spletni strani.

ZBOROVSKI KONCERT
20. septembra zvečer je bil v naši cerkvi koncert MePZ 
staršev in učiteljev Waldorfske šole iz Ljubljane in zbora 
Coral Cantemus iz Urugvaja, ki v teh tednih prepevajo po 
Evropi (Italija, Hrvaška, Avstrija). Sodelovala je tudi vokalna 
skupina Talisman iz Ljubljane.

DELAVNIŠKE MAŠE ODSLEJ V NOVI 
CERKVI
Delavniške maše so bile v Rokovi (stari) cerkvi še do sobote 
24. septembra, od ponedeljka 26. septembra pa se selijo v 
cerkev Kristusovega učlovečenja (novo).

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA
Kot smo že oznanili, se oktobra začnejo kateheze Dobrega 
pastirja, namenjene  otrokom starim tri do šest let.  V župniji 
Dravlje bo ob torkih od 17. ure do 18.30 v župnijskem atriju 
Dobrega pastirja.

Prvo srečanje bo v torek, 27. septembra, ob 17. uri samo za 
starše!

PEVCI VABIJO  K SODELOVANJU
Pregovor pravi: »Kdor poje, dvakrat moli.« Po tem pregovoru 
bi lahko rekli, da smo pevci v prednosti, kar se molitve tiče. 

Velja tudi: »Glasba je hrana ljubezni« (W. Shakespeare). 
In: »Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim 
življenjem« (L. A. von Arnim). Torej o glasbi in petju sami 
presežniki. 

MePZ Dravlje vabi vse, ki imate radi lepo petje, imate voljo, 
talent in veselje do petja, da se nam pridružite in uživate v 
vseh teh presežnikih.

Zelo si želimo, da bi se nam pridružili mlajši pevci, kajti v 
vsakem zboru je zelo pomembno, da se vzdržuje ustrezna 
kondicija za sodelovanje pri bogoslužju in drugih prazničnih 
dogodkih v župniji. 

V upanju, da bo vabilo le koga pritegnilo, sporočamo:

• da imamo pevsko vajo vsak četrtek zvečer ob 20. uri, v 
dvorani nove cerkve, vaja običajno traja do 22. ure;

STIČNA MLADIH
Mladi naše župnije smo bili v soboto, 17. septembra, del 
dobrih šest tisoč udeležencev tradicionalnega že 35. srečanja 


