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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

12. NEDELJA MED LETOM   

»Nato jim  je rekel: 
“Kaj  pa vi pravite, kdo sem?”« 

(Lk 9,20a)

Jezus sprašuje učence in nas, kdo je On. 
Gotovo ni želel narediti raziskave javnega 
mnenja, Njegov namen je, da bi se mi poglobili 
in razmislili o našem odnosu do Njega. Ne kaj 
pravijo drugi, ampak kaj pomeni meni. Gre 
za  naš osebni odgovor in odločitev. Če nimaš 
osebnega odnosa s Kristusom, okrepljenega v 
molitvi, ne moreš hoditi s križem za Njim!

Ponedeljek, 20. 6., Adalbert, škof
7.30 
19.00 + Anton ARKO, obl.
 ++ družina DEMŠAR

Torek, 21. 6., Alojzij Gonzaga, redovnik
7.30  za dober namen
19.00 + Marija BOLSKAR, obl.
 ++ Alojzija in Franc PEČNIK ter 
  Cvetka GREGORKA
 + Slavko NOVAK

Sreda, 22. 6., Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenca
7.30  za duše v vicah v dober namen
19.00 ++ Marija in Augusti PIASEVOLI

Četrtek, 23. 6., Jožef Cafasso, redovnik
7.30  
19.00 + Janez STRNAD
  v zahvalo

Petek, 24. 6., Rojstvo Janeza Krstnika
7.30 
19.00 ++ dr. Alojzij ŠUŠTAR in 
  misijonar Andrej MAJCEN
 ++ Ana in Ivan KREGAR

Sobota, 25. 6., Doroteja iz Montauna, mati, mistikinja
7.30 
19.00 ++ starši TURK in Ernest ZUPANČIČ, obl.
 + Joža BERLIČ
 ++ starši BRANC
 
Nedelja, 26. 6., 13. NEDELJA MED LETOM
6.30 ++ starši in stari starši GRČMAN
8.30  za župljane
 ++ družina DOMINKO
 ++ starša in Lojze KRANJČEVIČ
10.00  po namenu
 ++ družina ČEPIN
11.00  maša v Domu starejših
11.30 + Ivan LIMPL
19.00 + Jože HODNIK
 + Miroslav BOSNAR, 30. dan

SVETE MAŠE OD 20.6. DO 26.6.ORATORIJ 2016: ZDAJ GRE ZARES!

Poletje je pred vrati in s tem že dolgo pričakovan oratorij 
v Dravljah. Ta bo letos potekal od ponedeljka, 22. 8., do 
sobote, 27. 8. 2016, v prostorih župnišča in draveljske cerkve. 
Namenjen je otrokom od 4. leta starosti naprej.

Letošnji naslov vseslovenskega oratorija je "ZDAJ GRE 
ZARES", vse pa se bo dogajalo okrog zgodbe o Ostržku.

Tudi letos z ekipo animatorjev pripravljamo pester in 
zanimiv program ter upamo, da se boste tudi letos tako 
številčno odzvali našemu vabilu na ta poletni dogodek.

PRIJAVE zbiramo do 5. 8. 2016. Prosimo, če otroke prijavite 
pravočasno, saj je od tega odvisen najem avtobusa in nakup 
materiala in hrane.

Otroke prijavite na župnijski spletni strani, kjer najdete tudi 
ostale informacije.

Animatorji vas že nestrpno pričakujemo!



s. Nada Furlan, 1. in 2. razred

Ob sklepu veroučnega leta se s hvaležnostjo oziram na 
prehojeno pot. Pred očmi so mi otroci, s katerimi sem se 
tedensko srečevala, njihovi starši in vse župnijsko občestvo. 
Z veseljem se spominjam trenutkov, ko sem preko pesmi, 
pogovora in molitve odpirala najmlajšim vrata k Jezusu. 
Občudovala sem njihovo odprtost za duhovni svet. Ko se 
poslavljam od župnije, v kateri sem se lepo počutila, želim, 
da bi drobna semena, ki sem jih sejala, obrodila lepe sadove 
v njihovem življenju. 

✳

Darinka Bak, 5. razred

Veroučno leto je bilo zelo bogato in lepo. Z veroučenci 
5. razreda smo letos spoznavali zakramente. Na poseben 
način smo doživeli zakrament svete evharistije, ko je bila 
pri družinski maši 29.5. ob 10h darovana maša po namenih 
vsakega veroučenca 5. razreda. V svetem letu božjega 
usmiljenja smo spoznavali tudi neizmerno božje usmiljenje, 
radost svete spovedi in z družinami veroučencev 5. razreda 
poromali skozi sveta vrata stolnice v Ljubljani, s tem prejeli 
tudi odpustek, obiskali svetišče sv. Jožefa, zavetnika družin, 
ter romanje prijetno zaključili ob druženju ob dobrotah, 
klepetu in igri. Na romanju smo se imeli zelo lepo in takrat se 
je v otrocih in starših prebudila želja, da naredimo še kakšen 
piknik na koncu leta, ki se ga že veselimo in ga bomo imeli 
čez nekaj dni.

Pri verouku smo ob katehezah radi gledali tudi kratke filme – 
npr. Sedem zakramentov Cerkve in spoznavali različne redove 
v Cerkvi tudi preko glasbenih video posnetkov. Spoznali 
smo tudi nekaj resničnih življenjskih zgodb povezanih z 
zakramenti npr. evharistične čudeže, ozdravljenje sestre 
Tončke pri maši pri Mariji pomagaj na Brezjah ter zgodbe 
nekaterih svetnikov (sv. Maksimiljan Kolbe, sv. Favstina 
Kowalska,…). Otroci so se naučili tudi nekaj novih molitev, 
radi pa smo molili tudi s pesmijo.     

NEKAJ BESED NAŠIH KATEHETOV OB 
ZAKLJUČKU VEROUČNEGA LETA

Tjaša Medved, 4. razred

Ko me je lansko poletje župnik vprašal, če bi morda 
poučevala verouk, sem se začudila in se spraševala, če sem 
res prava oseba za tako poslanstvo. »No, morda pa je res 
tak Božji načrt zame. Zaupam, da bom dobro opravila svojo 
nalogo.« In tako sem se podala v svoje prvo veroučno leto v 
vlogi kateheta, ki pa je minilo (pre)hitro in v tej vlogi sem 
zelo uživala. Čeprav sem si na začetku postavila (pre)visoke 
cilje, sem hitro prišla do spoznanja, da bom s 45 minutami 
na teden zelo težko premikala gore … lahko pa veroučencem 
dam svoje izkušnje in znanje ter jim predstavim še nekaj 
naukov Svetega pisma. Največ, kar lahko katehet dobi v 
zameno za to, pa je, da ob izjavi predzadnjo uro verouka: 
»Verjetno bom z vami tudi naslednje leto,« vidiš nasmehe 
na obrazih otrok ter iskreno izjavo: »Super!« In to, da otroci 
radi prihajajo na ure verouka kljub domačim nalogam 
in občasnem učenju, je potrditev mojega dela. Zelo se že 
veselim prihodnjega leta, za katero pa verjamem, da mi bo 
prineslo še več novih izzivov in izkušenj.

✳

s. Iva Horvat, 6. razred

Letos smo govorili o zgodovini našega odrešenja. Na 
začetku smo spoznavali in odkrivali, kako so glavni junaki 
Stare Zaveze zaupali Bogu, da On vodi njihova življenja. V 
drugi polovici leta pa smo se ustavili pri Jezusu in njegovem 
nauku ter se pogovarjali o njegovi ljubezni do nas. Tudi 
sama sem se veliko naučila. Ob otrocih namreč pogosto 
doživljam, da več prejemam kot dajem, saj mi njihova 
vprašanja in dvomi odpirajo nova obzorja. Hvaležna sem 
za to leto, za vse lepe trenutke in pa tudi težje, v katerih 
smo vsi skupaj rastli. Predvsem pa hvala vsem katehetom za 
podporo in skupna srečanja.

✳

p. Jože Poljanšek, prvoobhajanci

Letošnje veroučno leto mi je bilo lepo in doživeto. V posebno 
veselje so mi bili letošnji prvoobhajanci. Kar 52 se jih je 
nabralo. V treh skupinah smo se pripravljali na prvo sv. 

spoved in na prvo sv. obhajilo. Posebej doživet je bil obred 
prvega sv. obhajila, ko so do izraza prišli tudi otroci in  starši 
s sodelovanjem. V  župnijskem pastoralnem delu je obred 
prvega sv. obhajila zame nekaj najlepšega. Tako pristno 
in iskreno je vse to. Vesel sem tudi, da sem nekoliko bolj 
spoznal  starše prvoobhajancev. Otroci se že veselijo, da 
bomo še naslednje leto skupaj, v prihodnjem veroučnem 
letu.  Tudi meni je to v veliko veselje.                              

ponedeljek, 20. junij

MAŠA ZA OZDRAVLJENJE

V ponedeljek, 20. junija ob 20. uri, bo sveta maša za 
ozdravljenje in osvoboditev, ki jo bo daroval p. Mio Kekić.

petek, 1. julij

FATIMSKA MARIJA ROMARICA TUDI V 
DRAVLJAH

V pripravi na 100-letnico Marijinih prikazovanj v Fatimi, 
ki bo leta 2017, od 13. maja do 13. oktobra 2016 roma po 
Sloveniji kip Marije romarice iz Fatime. V petek, 1. julija od 
13.30 do 16. ure bo fatimska Marija romarica prišla tudi v 
novo draveljsko cerkev.

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA

V Dravljah smo se v tem šolskem letu prvič srečali s 
katehezo Dobrega Pastirja. Srečanja so bila enkrat tedensko 
ob ponedeljkih od 17. do 18:30. ure.

Jeseni bomo nadaljevali s katehezo Dobrega Pastirja I. 
stopnje. Vabimo otroke od 3 do 6 let starosti. Informacije 
boste dobili jeseni, ko si boste atrij lahko tudi ogledali.


