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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

4. ADVENTNA NEDELJA  

»In je na ves glas vzkliknila in rekla: 
Blagoslovljena ti med ženami, in 
blagoslovljen sad tvojega telesa!« (Lk 1,42)

Elizabeta, napolnjena s Svetim Duhom, 
radostno pozdravi Marijo in blagruje njeno 
vero. Marija je poslušala božjo Besedo in jo 
v veri sprejela. To naj bi bila podoba vsakega 
kristjana. Ko se bližamo prazniku Kristusovega 
rojstva, prosimo Gospoda, da bi tudi mi po 
zgledu Marije v veri poslušali Božjo besedo 
in jo na priprošnjo božje Matere upodobili v 
svojem življenju!

Ponedeljek, 21. 12., Peter Kanizij, duhovnik, cerk.uč.
7.30  v zahvalo Materi Božji
19.00 + Bojan MANDELJ
 ++ družini MOHAR in DEBELJAK 

Torek, 22. 12., Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica
7.30 ++ družini ŠAFEC in ÖLHOFER
19.00 + Jože MARENČE
 + Jakob ZAMUDA, obl.

Sreda, 23. 12., Janez Kancij, duhovnik
7.30  v zahvalo
19.00 ++ starši MARGUČ
 ++ Marija in Drago GORJUP

Četrtek, 24. 12., Adam in Eva, prastarši
7.30  
19.00 ++ starši VOVK, PONIKVAR in teta Vanda
 ++ Franjo JAMBROŠIČ in starši
 ++ Franc, obl. in Alojzija BOŽIČ ter Julka KROMAR
21.30 ++ Pavle, Marija in Mira CERGOL ter Franc POLJŠAK
00.00 ++ Marija in Ivan DORNIK
 + Jože MUHIČ 

Petek, 25. 12., BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO
8.30 ++ Danica POPOVIČ in družina
 + Martin TAVČAR
10.00 ++ družini MATIJAŠEVIČ in MESOJEDNIK
 ++ Monika PAPEŽ, Ciril ŽUŽEK, obl. in starši PEKOLJ
 ++ družini GROS in ERJAVEC
11.30 ++ družini ŽUGELJ in MARIČ
 ++ družini KOMPARE in ŽABJEK
19.00 ++ Slavka in France ERMAN
 ++ Josip BOŽIČ in starši STRAHIJA

Sobota 26. 12., Štefan, diakon, prvi mučenec
8.30 ++ Manca in starši KOZLEVČAR
10.00 ++ Janez FRANTAR in starši
 ++ Tanja MESIČ in Marica KLENOVŠEK
19.00 ++ Dragica KRAJNC in sorodniki
 ++ Marija in Alojz RIBIČ
 
Nedelja, 27. 12., SVETA DRUŽINA
6.30 ++ starši VERBIČ in sin Jože
8.30  za župljane
 ++ Štefan TEMLIN in starši OBLAK
 ++ Alojzij LUŽAR in družina GRILC
 + Alojz ERJAVEC, obl.
10.00 ++ Mirko in Edo KOPAČ, obl.
 + Iva MULEC, obl.
11.00  maša v Domu starejših
11.30 + Franc KRISTAN
 ++ bratje in stari OSTREŽ
19.00 ++ Angela in Ivan VIČAR, obl.

SVETE MAŠE OD 21.12. DO 27.12.

Dragi župljani, 

ko je Marija odhitela na obisk k sorodnici 
Elizabeti in jo pozdravila, se je dete veselo 
zganilo v Elizabetinem telesu. Srečanje s še 
nerojenim Jezusom jo je preželo s Svetim Duhom.

Želim vam, da bi tudi vas novorojeni prepojil z 
veseljem, da boste v okolju kjer živite svetili 
kot luči miru in ljubezni.  

Vesel božič in vse dobro v novem letu vam 

želi župnik p. Miran Žvanut z župnijsko ekipo in 
jezuitsko skupnostjo v Dravljah.

BLAGOSLOV STANOVANJ

Kdor želi, da jih po novem letu obišče duhovnik in blagoslovi 
dom, stanovanje in jaslice, naj se oglasi v župnijski pisarni.



ponedeljek - sreda, 21.-23. december 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

V sredo, 16. decembra smo vstopili v božično devetdnevnico, 
jutri pa bomo začeli z božično tridnevnico za otroke, ki bo 
potekala od ponedeljka, 21.12., do srede, 23.12., pri večerni 
sv. maši ob 19. uri.

Med tridnevnico bomo poglabljali razumevanje Jezusa 
kot Luči, ki prihaja v našo temo. Iz tega razloga so otroci 
pri verouku dobili svečko, ki simbolično predstavlja vabilo 
k tridnevnici. Če je torej mogoče, vas vabimo, da svojim 
otrokom omogočite obisk tridnevnice, pa četudi samo enkrat 
od treh dni. Otroci naj takrat svečko prinesejo s seboj, ker 
bodo z njo sodelovali pri liturgiji.

Ker se zavedamo, da je čas pred božičem velikokrat stresen 
in poln obveznosti, se vam morda kljub vsemu trudu 
tridnevnice ne bo uspelo udeležiti niti enkrat. V tem primeru 
vas vabimo, da svečko, ki jo je otrok dobil, prižgete doma 
ter skozi pogovor in molitev na kratko osmislite vidik 
pričakovanja praznika Jezusovega rojstva skozi vidik krhke 
svetlobe svečke, ki pa je vendarle dovolj močna, da v temo 
vnese novo upanje.

pondedeljek-sreda, 21.-23. december

SPOVEDOVANJE

Možnost za sveto spoved bo v ponedeljek, 21.12, v torek, 
22.12. in sredo, 23.12. ob 18. do 20. ure v novi cerkvi.

pondedeljek, 21.12.

SVETA MAŠA ZA OZDRAVLJENJE

V ponedeljek 21.12. 2015 ob 20. uri bo v novi cerkvi v 
Dravljah sv. maša za ozdravljenje. Lepo vabljeni!

petek, 25. december 

SVETA MAŠA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE

V petek, 25. decembra ob 15. uri, Pastorala gluhih in naglušnih 
Slovenije (PGNS), vabi k sveti maši v našo župnijsko cerkev. 
Sveta maša, bo potekala v slovenskem znakovnem jeziku 
(SZJ). Vabljeni govorci znakovnega jezika in vsi, ki vas 
zanima svet gluhih ter bogoslužje v znakovnem jeziku.

četrtek, 24. december

SVETI VEČER

V četrtek, 24. decembra zvečer bomo podoživeli prihod 
Božjega sina kot novorojenega. Lepo je, da si vzamete 
čas za skupno molitev ob jaslicah in blagoslov doma. V 
cerkvi je na voljo blagoslovljena voda, kadilo in oglje. 

Potem pa ste povabljeni k večernim svetim mašam:

Ob 18.30 si bomo pogledali božično igro z naslovom 
V šoli norosti, ki ji bo sledila sveta maša namenjena 
družinam z otroki.

Ob 21. uri bodo božičnico in za njo sveto mašo 
oblikovali mladi.

Ob 23.30 pa se bo začela priprava na polnočnico in 
nadaljevala s polnočno sveto mašo.

petek, 25. december

BOŽIČ

Na praznik Jezusovega rojstva bodo svete maše ob 8.30, 
10.00, 11.30 in ob 19. uri.

nedelja, 27. december

BLAGOSLOV OTROK

V nedeljo, 27. decembra na praznik Svete Družine bomo pri 
maši ob 10. uri blagoslovili otroke.

VEROUK

Ker smo v času božične devetdnevnice, so otroci namesto 
k verouku, povabljeni, da se udeležijo otroške tridnevnice 
ob 19. uri. Z rednim veroukom bomo začeli po božično 
novoletnih praznikih v ponedeljek, 5. januarja.

Izjema sta 1. in 2. razred, ki imata kot običajno verouk v 
ponedeljek, 21.12. in torek, 22.12., po novem letu pa začnejo 
otroci 1. in 2. razreda verouk v ponedeljek, 11.1. in torek, 
12.1.2016.

četrtek, 31. december

DRUŽINSKA SVETA MAŠA

V četrtek, 31. decembra ob 15.30 bo v novi cerkvi v Dravljah 
družinska sveta maša, ki jo bo daroval p. Lojze Markelj.

četrtek, 31. december

ZAHVALNA SVETA MAŠA

V četrtek, 31. decembra, na god papeža Silvestra, se bomo z 
zahvalno sveto mašo ob 19. uri poslovili od starega leta.

DEŽURSTVO PRI JASLICAH

Tudi letos jasličarji zavzeto pripravljajo jaslice. Ker pritegnejo 
draveljske jaslice številne obiskovalce iz vseh koncev 
Slovenije, bi radi omogočili, da je v ta namen cerkev večji 
del dneva odprta. Zato prosimo vse, ki bi bili pripravljeni 
dežurat pri jaslicah, da se oglasite v župnijski pisarni.


