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MOLITEV V PRIPRAVI NA IZBOR ČLANOV ŽPS

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:
Pojdite tudi vi v moj vinograd;
daj nam duha modrosti,
da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji
in izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sveta, 
ki bodo v našem imenu
in z našo pomočjo sodelovali z duhovniki v dušnem  pastirstvu 
in uresničevanju smernic vseslovenske sinode.
To te prosimo po priprošnji Device Marije, 
blaženega Antona Martina Slomška,
blaženega Alojzija Grozdeta in blaženih drinskih mučenk.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj
v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
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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
V DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00

6. NEDELJA MED LETOM

Jezus se ga usmili, stegne svojo roko, se 
ga dotakne in mu reče: »Hočem, bodi 
očiščen« (Mr 1,41)

Jezusu se je gobavec zasmilil, dotaknil se ga je 
in ga ozdravil.  Dotik Boga človeka ozdravi in 
očisti. Gobavci so bili v tistem času zasramovani 
in izrinjeni iz družbe. Tudi danes so med nami 
obrobni in odrinjeni, ki se jih večina otepa. 
Današnji evangelij je izziv za nas kristjane. 
Če želimo slediti Jezusu, se moramo kot On 
dotakniti  z usmiljenjem vseh, ki so potrebni 
naše pomoči in z ljubeznijo reševati sočloveka 
telesne in duševne revščine.

Ponedeljek, 16. 2., Julijana Koprska, mučenka
7.30  
19.00  

Torek, 17. 2., Sedem ustanoviteljev reda servitov
7.30  
19.00 ++ Marija, Stanislav in Dušan PORENTA
  za zdravje Anamarije Vernik

Sreda, 18. 2., PEPELNICA
7.30 
19.00  za zdravje

Četrtek, 19. 2., Konrad iz Piacenze, spokornik
7.30  
19.00 + Angelca KASTELIC
 + Elizabeta HUDOLIN

Petek, 20. 2., Sadot in perzijski mučenci
7.30 ++ Jože VIČIČ, obl. in sorodniki
19.00 + Miljana SOLDO, 7. dan
  za darove in sadove Svetega Duha

Sobota 21. 2., Peter Damiani, škof, cerk.uč.
7.30  
19.00 + Andrej BRECELJNIK
 + Bojan ČERNIVEC, obl.

Nedelja, 22. 2., 1. POSTNA NEDELJA
6.30 + Paula WHITTING, obl.
8.30  za župljane
 ++ družini CVEK in ŠKOF
 ++ družina JEREB ter Lojzka in 
  Damjan GEBER
10.00 ++ družina ZORE
 + Rafael MATOS, obl.
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ Pavla in Franc JENKO, obl.
19.00 ++ Ana in Anton JANC ter družina POVHE
 + Milan JAGODIC, obl.

SVETE MAŠE OD 16.2. DO 22.2.kandidate zapišite na obrazec, ki ga najdete v župnijski 
pisarni.

Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in 
delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje 
pastoralnega dela v župniji. Župnijski pastoralni svet 
obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem 
in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge 
in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge 
župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno 
življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje 
in dobrodelnost v župniji.



sreda, 18. februar

ZAČENJA SE POSTNI ČAS

V sredo, 18. februarja s pepelnico vstopamo v postni čas. 
Tako pri jutranji kot pri večerni maši bomo opravili obred 
pepeljenja, ko duhovnik s pepelom nariše na čelo verniku 
znamenje križa in pri tem izgovarja besede: »Spominjaj se, 
da si prah in da v prah se povrneš!« ali »Spreobrni se in 
veruj evangeliju!« 

Vsak petek in vsako nedeljo v postu bomo po večerni sveti 
maši molili križev pot. Ob nedeljah bodo križev pot vodile 
posamezne skupine. Otroci bodo križev pot molili vsako 
nedeljo ob 9.45, torej pred družinsko sveto mašo.

KARITAS V POSTNEM ČASU

Postni čas nas spodbuja, da se spreminjamo in približano 
Bogu in ljudem.

Člani Karitas bomo v postnem času molili rožni venec. V 
molitve bomo vključili tudi vaše prošnje za razne namene. 
Molili bomo za družine, mlade, ki iščejo zaposlitev, za 
starejše, za duhovne in redovne poklice, pa tudi za naše 
patre jezuite.

Vabimo vas, da se nam pridružite pri molitvi vsak 
ponedeljek zvečer pred sveto mašo ob 18.20. uri.

V postnem času bo potekala postna akcija zbiranja 
prostovoljnih prispevkov. Zbrana sredstva bodo 
namenjena za plačilo stanovanjskih stroškov hudo bolne 
brezposelne mamice samohranilke in pokritje stroškov za 
šolo v naravi otrok, katerih starši so brezposelni. 

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za Vašo dobroto. Hvala 
vsem. Poglobimo svojo vero in naredimo nekaj dobrega.

    Pavla Razpotnik

četrtek, 19. februar

FOLKLORNA SKUPINA IZ ARGENTINE

V četrtek, 19. februarja ob 20. uri bomo v dvorani nove 
draveljske cerkve gostili folklorno skupino Maribor iz 
Argentine. Folklorna skupina Maribor je bila ustanovljena 
leta 1994. Vsi člani so potomci slovenskih izseljencev, ki 
so prišli v Argentino pred nekaj desetletji. Imajo redne 
vaje v slovenskem domu v Karapačaju, saj so vsi plesalci 
včlanjeni v to društvo, v severnem delu buenosaireškega 
predmedstja.

Repertoar slovenske folklorne skupine Maribor obsega 
od argentinskih, belokranjskih, prekmurskih, dolenjskih, 
štajerskih, ljubljanskih, koroških, porabskih do 
gorenjskih plesov ter plese ostalih slovenskih pokrajin. 
V plesu predstavljajo Slovenijo, zlasti med argentinskim 
občinstvom ter ohranjajo slovensko zavest med 
argentinskimi Slovenci. Pokazati želijo, da je slovenska 
skupnost v Argentini živa in v polni meri ohranja 
slovensko kulturno tradicijo.

Lepo vabljeni!

torek, 24. februar

SVETA MAŠA V LATINSKEM JEZIKU

V torek, 24. februarja ob 17.30 bo v Rokovi cerkvi v 
Dravljah sveta maša po izredni obliki rimskega obreda 
(misal sv. Janeza XXIII.) v organizaciji slovenske veje 
mednarodnega katoliškega združenja Juventutem. Sveta 
maša bo potekala v latinskem jeziku, daroval pa jo bo 
župnik župnije Mala Nedelja Tomislav Roškarič. Lepo 
vabljeni!

posvetitve naše cerkve..

Naša župnija je velika in  v njej je veliko najrazličnejših 
skupin: veliko je molitvenih skupin, so ministranti, kateheti, 
Karitas, skavti, animatorji, pevski zbori, zakonske skupine, 
čistilci in krasilci cerkve, skupina, ki skrbi za gospodarstvo, 
za čisto okolje, nastajajo in oblikujejo se nove skupine, vse 
to govori o živosti naše župnije. Dan je bil predlog, da bi 
bilo najbolje, če bi predstavniki najrazličnejših skupin 
predlagali svoje kandidate, tako da bi vsa ta vitalnost našla 
svoje mesto v ŽPS.

Praznovanje tridesete obletnice posvetitve naše cerkve pa 
bo med letom zaznamovano z najrazličnejšimi dogodki. 
Spomnili se bomo tudi nekaterih najodmevnejših,  ki 
so se zgodili v teh treh desetletjih in načrtovali letošnje 
praznovanje. Prvi tak dogodek bo romanje za prvomajske 
praznike v Nemčijo po poteh Primoža Trubarja. To romanje 
bo potekalo v sodelovanju s Turističnim društvom Dravlje 
(tako kot tudi že desetletje Rokov sejem), zato je bil gost na 
tej seji predsednik Franci Gabrovšek. Okvirno je predstavil, 
kako bo potekala pot in povedal, da bo strokovni vodja dr. 
Vinko Rajšp. Želja vseh pa je, da bi se romanja udeležilo 
čim več mladih, saj bodo imeli pri ceni popust.

O vseh drugih dogodkih povezanih s  praznovanjem, 
vključno z zadnjim, ki bo septembra na dan posvetitve 
pred tremi desetletji, pa boste sproti obveščeni.

     MS   

nedelja, 1. marec

IZBOR ČLANOV ŽPS

Na 2. postno nedeljo, 1. marca, bo po slovenskih župnijah 
potekal izbor novih članov župnijskih pastoralnih svetov 
za mandatno obdobje 2015-2020. Ker je naša draveljska 
župnija svojevrstna in ena večjih v Sloveniji bodo v novi 
ŽPS vključeni predstavniki različnih skupin, ki delujejo v 
župniji. Ima pa seveda vsak župljan možnost, da predlaga 
še koga, ki ni v nobeni skupini, ima pa sposobnosti in 
talente, ki bi jih lahko vnovčil pri delu v ŽPS. Predlagane 

VOLITVE IN PRAZNOVANJE

Zbrani na zadnji seji župnijskega pastoralnega sveta smo 
se pogovarjali predvsem o dveh  stvareh: o volitvah v novi 
ŽPS , ki bodo 1. marca in o praznovanju tridesete obletnice 


