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ŽUPNIJSKA PISARNA
TOREK: 8:45-10:00 • 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

29. NEDELJA MED LETOM

»Povedal jim je še priliko, kako morajo 
vedno moliti in se ne naveličati«

(Lk 18,1)
V današnji zgodbi o vztrajnosti vdove 
nam Jezus preprosto razloži, kako 
pomembno je vztrajati v molitvi. Bog 
je pravičen in usmiljen in bo gotovo 
uslišal naše prošnje, ker ve, kaj je dobro 
za nas. Tudi apostoli so vztrajno molili 
skupaj z Marijo v pričakovanju Svetega 
Duha. Naj nam bodo vzor v naših 
molitvah, ki naj bodo izraz naše vere, 
da nam Bog nakloni najvišje dobro – 
zveličanje!

Ponedeljek, 17. 10., Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
7.30  po namenu
19.00 

Torek, 18. 10., Luka, evangelist
7.30  po namenu
19.00 + Frančiška KRASOVIC
 +  Franc PERPAR, obl.

Sreda, 19. 10., Pavel od Križa, duhovnik
7.30  v priprošnjo Materi Božji
19.00 ++ Janez AVBELJ in starši

Četrtek, 20. 10., Rozalina, redovnica
7.30 + Franc STANONIK, obl.
19.00 ++ Jože JAKOFČIČ in družina PETRIC
 ++ Srečko, obl. in Joža BERLIČ
 + Franc STANONIK, obl.
 ++ Gvido IVANČIČ in sorodniki

Petek, 21. 10., Uršula, devica, mučenka
7.30 
19.00 + Eva BOHINC, 30. dan

Sobota, 22. 10., Janez Pavel II., papež
7.30 + Franc
19.00 

Nedelja, 23. 10., 30. NEDELJA MED LETOM, 
MISIJONSKA NEDELJA
6.30 + za Dušana RADLJA, da bi se srečal z
                                usmiljenim Očetom v nebesih
8.30  za župljane
 ++ Marija in Anton TOMŠIČ
 + Mojca BELEC, obl.
10.00 ++ Frenk in Peter STENKO ter njuni starši
 + Simon MARDJONOVIĆ, obl.
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ Franc in Anton PEKOLJ
 + Ivan LIMPEL
19.00 + Franc KOGOVŠEK obl.

SVETE MAŠE OD 17.10. DO 23.10.

PREDSTAVITEV ORGLARSKE ŠOLE

V četrtek, 20. oktobra, se nam bodo pri večerni sveti maši 
na orglah predstavili učenci Nine Frank.

FRANCOSKI ZBOR MINI HOSANNA

Prihodnji vikend bo v Sloveniji gostoval 30-članski otroško-
mladinski pevski zbor in instrumentalna skupina »Mini 
Hosanna« iz Pariza. V Dravljah se bo predstavil v nedeljo, 
23. oktobra, pri maši ob 10. uri.

VEROUČNE POČITNICE

Od ponedeljka 24. oktobra do petka 4. novembra v 
Dravljah ne bo verouka.

VABILO PAROM, KI LETOS OBHAJAJO 
ZAKONSKI JUBILEJ

V nedeljo, 6. novembra, bomo pri sv. maši ob 8.30 
praznovali zakonske jubileje. Vabljeni vsi zakonci, ki 
imate letos 5, 10, 15 … let poroke. Če veste za koga, ki letos 
praznuje, ga prav lepo povabite. Prijavite se v župnijski 
pisarni.

FILMSKI FORUM

Vabljeni na drugo jesensko srečanje z ogledom filma in 
pogovorom o njegovem sporočilu, ki ga pripravlja p. Primož 
Jakop. V sredo, 19. oktobra, bo na ogled film Usodni 
(Adjustment bureau, 2011). Začetek ogleda znanstveno-
fantastične romance ob 19. uri v ateljeju. 



SVETO LETO – KAJ JE POTREBNO ZA 
ODPUSTEK?

Prejšnjo nedeljo smo v prvem berilu poslušali zgodbo o Sircu 
Naamanu, ki ga je prerok Elizej ozdravil gobavosti. Ko se je 
Naaman obrnil nanj, mu je Elizej naročil, naj se sedemkrat 
umije v reki Jordan, kar se je Naamanu zdelo premalo resno: 
»Mar nista damaščanski reki Abána in Parpár boljši kot vse 
izraelske vode? Ali se ne bi mogel v njiju umiti in se tako 
očistiti?« (2 Kr 5,12). Ko se v jezi že odpravi proti domu, ga 
služabniki komaj pregovorijo, da je dobro izpolniti prerokovo 
naročilo, tudi če se zdi preveč enostavno. Naamanova zgodba 
nam pomaga razumeti, da Božja milost ni nekaj, kar bi človek 
lahko zaslužil s težkim delom in naporom, temveč nekaj, 
čemur se človek odpre s poslušnostjo in ponižnostjo. Ko 
namreč pogledamo na pogoje za prejem odpustka, se lahko 
zelo hitro znajdemo v Naamanovi koži: »Kaj? Samo to je 
potrebno?«

Za prejem svetoletnega odpustka mora kristjan najprej 
opraviti ENO od sledečih dejanj:

1. Obiskati svetoletno cerkev in biti tam pobožno pri sveti 
maši ali drugi liturgični pobožnosti (hvalnice, večernice).

2. Obiskati svetoletno cerkev in tam nekaj časa posvetiti 
čaščenju Najsvetejšega ali pobožnemu premišljevanju, 
zmoliti očenaš, izpoved vere (v katerikoli priznani obliki) in 
molitev na čast Devici Mariji.

3. Posvetiti nekaj časa obisku ljudi, ki so v potrebi ali stiski 
(bolniki, zaporniki, osamljeni, starejši ljudje, prizadeti ipd.), 
v smislu, da romamo h Kristusu, navzočem v njih.

4. Opraviti dejanje spokornosti, da se npr. vsaj en dan odpove 
kajenju, uživanju alkohola, mesu ... Tako zbrani denar pa 
nameniti revežem.

5. Podpreti z znatnim prispevkom dela verske ali socialne 
narave: pomoč revnim otrokom, mladini, zapuščenim 
starejšim ljudem, tujcem, beguncem, misijonarjem.

6. Posvetiti del prostega časa dejavnostim, ki so koristne za 
župnijsko občestvo ali za skupnost.

Ko smo opravili eno od zgoraj naštetih dejanj, pa smo za 
izpolnitev pogojev za pridobitev jubilejnega odpustka dolžni 
ta dan, lahko pa tudi do 20 dni prej ali do 20 dni kasneje:

ROMANJE ŽUPNIJSKE KARITAS V 
LENDAVO – MESTO V OBJEMU MEJA

Sodelavci ŽK Dravlje vsako leto poromamo po Sloveniji, da 
se zahvalimo Bogu za vse darove in da se nagledamo lepot 
naše domovine. Pa tudi za veselo druženje, za kar nam sicer 
zmanjka časa ali pa volje. Letos smo na predlog našega 
voditelja, p. Mirana, izbrali Lendavo z okolico. Dodatni 
razlog je bilo povabilo naše sodelavke Minke v njene domače 
kraje.

Na zgodnje sobotno jutro nas je, sredi molitve rožnega 
venca, razveselilo sonce že pred Mariborom. Na cesti proti 
Lendavi smo se najprej ustavili v Renkovcih, majhni neznani 
prekmurski vasici, od koder izvirajo slovenski paradižniki 
znamke Lušt. Tu na velikih zastekljenih površinah gojijo 
paradižnike raznih vrst, kar so nam vse prijazno pokazali in 
razložili. Pot smo nadaljevali do zidanice na obrobju Lendave, 
kjer nas je pričakala naša Minka z bogato malico. Naslednji 
cilj je bil razgledni stolp Vinarium, ki so ga postavili pred 
dobrim letom in se lahko pohvali z izrednim obiskom. Nanj 
smo se povzpeli z dvigalom in s pogledom zaokrožili po 
ravnicah in gričevju Slovenije, Hrvaške in Madžarske. 

Obisk v središču Lendave je bil dokaj poučen, obiskali 
smo sinagogo in muzej. V narodnostno in versko raznoliki 
Lendavi so imeli Judje pred drugo svetovno vojno pomembno 
skupnost, tudi ekonomsko zelo aktivno, in so že leta 1866 
pričeli z gradnjo sinagoge. Leta 1944 so vse Jude odpeljali 
v Auschwitz na pot brez vrnitve. Danes je  sinagoga lepo 
obnovljena in služi kot razstavni  in prireditveni prostor. 
Nato smo si ogledali muzej, ki je posvečen meščanstvu, 
tiskarstvu in dežnikarstvu. Nahaja se v nekdanji dežnikarni 
Hungaria, prvi takšni tovarni na ozemlju Avstro-Ogrske; 
v muzeju smo si lahko ogledali nekaj zanimivih in lepih 

primerkov dežnikov. Tudi tiskarska dejavnost ima v Lendavi 
bogato zgodovino, saj so v obdobju reformacije tu natisnili 
tri knjige, prve na ozemlju današnje Slovenije. Koncem 19. 
stoletja je tiskarska dejavnost ponovno zaživela, tiskali so 
mnogo časopisov, madžarskih in slovenskih. 

Iz Lendave smo se spet povzpeli med vinograde, do cerkve 
Svete Trojice. Postavljena je na griču na strateški točki, na 
kateri je v času turških vpadov stala vojaška postojanka, 
ki je Turki nikoli niso zavzeli. Po koncu turških vpadov 
so hvaležni verniki postavili kapelico, visoki zvonik pa je 
dozidan kasneje. Posebna zanimivost v kapelici je naravno-
mumificirano truplo Mihalya Hadika, junaka iz bojev s 
Turki. Sedaj počiva v krsti s steklenim pokrovom in je na 
ogled kot čudež narave. Naš glavni namen pri obisku kapelice 
pa je bil duhovne narave. Opravili smo daritev svete maše, 
pri kateri smo se spomnili naših domačih, tako pokojnih kot 
živih sodelavcev Karitas, draveljske župnije in občestva ter 
vse priporočili varstvu Svete Trojice. 

Po odličnem kosilu v prijaznem v Ribiškem domu smo se 
odpeljali v Turnišče, najprej do sester klaris. Na kratko smo 
obiskali še tamkajšnjo cerkev Marijinega vnebovzetja, ki je 
romarsko središče murskosoboške škofije.

Dolgo pot nazaj do doma je varno prevozil naš šofer, 
duhovni vodja, skrbni organizator in župnik pater Miran. 
Zahvala njemu, naši Minki, svetemu Krištofu, ki smo se 
mu na začetku poti priporočili, in dobremu Bogu, ki je bil z 
nami na ta čudovit romarski dan!

Lojzka Milič

(več na www.zupnija-dravlje.si)

SVETA MAŠA ZA OZDRAVLJENJE IN 
OSVOBODITEV

V ponedeljek, 17. oktobra, ob 20. uri bo v novi cerkvi 
v Dravljah sveta maša za ozdravljenje in osvoboditev, 
ki jo bo daroval p. Mio Kekić DJ. Po maši bo blagoslov z 
Najsvetejšim in molitev nad posamezniki.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

V torek, 18. oktobra, ob 19.45, bo srečanje župnijskega 
pastoralnega sveta.

•	 opraviti	zakramentalno	spoved,

•	 prejeti	sveto	obhajilo	ter

•	 moliti	po	papeževem	namenu	(katero	koli	molitev).

Prvi pogoj, da smo lahko deležni Božjih darov, je namreč, 
da smo v stanju milosti. Za jubilejni in tudi druge popolne 
odpustke pa se vrh tega zahteva tudi nenavezanost na greh, 
tudi mali.

p. Primož Jakop DJ


