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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
DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00

JEZUSOVO DAROVANJE - 
SVEČNICA

»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje 
mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu 

nasprotuje.«  (Lk 2,35)

Starček Simeon in prerokinja Ana sta v detetu 
Jezusu spoznala Odrešenika in pričala o 
njem. Simeonove oči so videle zveličanje, 
ki ga je pripravil Gospod, videl pa je tudi 
nasprotovanje in trpljenje, ki ga bo moral 
prestati, pa tudi bridkost njegove matere 
Marije. Sveti Duh mu je razodel, da bo Jezus 
prinesel luč vsemu svetu. Naj nas sveče, ki jih 
danes blagoslavljamo spominjajo na pravo 
Luč, ki sveti vsem narodom. Razsvetlijo 
naj naša srca, jih ogrejejo za vse dobro in 
pripravijo na neminljivo svetlobo.

Ponedeljek 3. 2., Blaž, škof, mučenec
7.30 ++ družina MIŠIČ
19.00 ++ Fani in Vinko JAVORŠEK
 ++ Janez in Otilija HAUPTMAN
 + Rudolf MARTINEZ, 7. dan po pogrebu
 
Torek 4. 2., Jožef Leoniški, kapucin, misijonar
7.30  dober namen - misijone
19.00 ++ Marija in Miha ŠUŠTAR
 ++ družina GABROVŠEK (in za žive)

Sreda 5. 2., Agata, devica, mučenka
7.30  za naše dobrotnike
19.00 + Metka CAPUDER
 + Stanislav MAUER

Četrtek 6. 2., Pavel Miki, duhovnik, in drugi japonski mučenci
7.30 + Andrej TROP
19.00 + Vinko CERGOL
  za službo

Petek 7. 2., Nivard, redovnik
7.30  po namenu
19.00 + Dana PEGAN
  + Marija KRAJNC, 30. dan
 + Vili JANEŽIČ, 30. dan
 
Sobota 8. 2., Hieronim Emiliani, redovni ustanovitelj
7.30  v zahvalo za zdravje
19.00 + Marija BOŽIČ
 ++ družini RORMAN in KLASINC
 + Sabina ŠAJNOVIČ, obl.

Nedelja 9. 2., 5. NEDELJA MED LETOM
6.30 + Ivan ŽABJEK, obl.
8.30  za župljane
 ++ Ivan PETEK, obl., Marija CELAREC, obl.  
  in Martin PERŠA
 ++ družina TAVČAR
10.00 ++ družina DEMŠAR
 + Marija LAPAJNE
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ starši Alojz in Pavla VIDMAR
19.00 ++ Jože in Marija ZUPAN ter Mirko PIRNAT

SVETE MAŠE OD 3.2. DO 9.2 .

PRETEKLI DOGODKI V ŽUPNIJI

Pogrebi

+ Ljudmila Murn 
+ Rudolf Martinez

Spomnimo se jih v molitvi!

petek, 14. februar

DRAVELJSKI DUHOVNI VEČER

Drugi draveljski duhovni večer bo v petek, 14. 
februarja., ob 19.30 v dvorani nove draveljske cerkve. 
Na temo “MOLITEV DRUGAČE” bodo spregovorili: 
glasbenik Janez Briški, duhovnik in slikar Jošt Snoj 
ter duhovnik in maratonec Miran Žvanut. Večer bo 
povezoval Peter Svetina.

mladino (vključno letniki 1991 do 1998) 26 evrov in 
za odrasle 33 evrov. Samo prevoz brez vozovnice je 7 
evrov. Odhod izpred Rokove cerkve bo ob 7.00 zjutraj, 
vrnitev pa okoli 19.00 zvečer. Prijave že potekajo. 
Ob vpisu tudi plačate. Ker je do sedaj malo vpisanih, 
spodbujam župljane, da se odzovejo podvigu.

     MG



četrtek, 6. februar

KULTURNI VEČER- SREČANJE 
S P. VLADIMIRJEM KOSOM IN 
PREDSTAVITEV NOVIH KNJIG

V jubilejnem devetdesetem letu življenja bo med nami 
jezuit pater Vladimir Kos. Slovenski kulturni prostor je 
obogatil z novo pesniško zbirko:  PESMI IZ DEŽELE 
PRAVLJIČNIH GOZDOV. Zbirko bo predstavil prof. 
dr. Miha Pintarič.

sreda, 5., 12., 19. in 26. februar

»GLEJ, LUČ!« - SEMINAR ZA SREČANJE 
Z ŽIVIM BOGOM

V januarju in februarju se na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani že četrto leto zapored odvija prireditev GLEJ, 
LUČ! Seminar vodi katoliška karizmatična prenova in 
poteka na petih srečanjih. Prvo je bilo v torek, 28.januarja, 
ostala štiri bodo ob sredah, 5., 12., 19. in 26. februarja od 
18. do 20. ure. Tudi če vas ni bilo na prvem srečanju še 
vedno lepo vabljeni! Vstop je prost. 

Katoliška karizmatična prenova je svetovni duhovni tok 
v katoliški Cerkvi za poživljeno, polnejše, bolj osebno 
zavzeto krščansko življenje in novo evangelizacijo, 
katere bistveni del so tudi darovi Svetega Duha, kot jih 
je poznala prva Cerkev. V ta duhovni tok je trenutno 
vključenih približno sto milijonov katoličanov.

Doživeli smo že veliko lepega. Pridite in se prepričajte 
sami!

     p.Mio Kekić DJ

ponedeljek, 3. februar

BLAŽEV ŽEGEN

V ponedeljek, 3. februarja, bomo praznovali god sv. 
Blaža, škofa in mučenca, ki je zavetnik zoper bolezni 
vratu in grla. Na ta dan bomo pri mašah duhovniki 
podelili blagoslov sv. Blaža.

nedelja, 2. februar

SVEČNICA

Danes praznujemo 
Jezusovo darovanje v 
templju ali svečnico. S 
tem praznikom se zaključi 
božični čas. Dete Jezusa 
starši prinesejo v tempelj, 
kjer ga Simeon sprejme in 
vzame v naročje. Starčkove 
oči so končno videle rešitev 
in luč narodom. Simeon je 
vzel v naročje luč, smisel našega življenja. Zakaj živimo, 
trpimo in umremo? Odgovor je za nas kristjane v Jezusu. 
Na besede starčka Simeona se naslanja starodavni 
bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč. Ta obred kaže, 
da je Jezus prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki 
pride na svet. Kristjani se borimo proti temi, ker vemo, 
da nas čaka večna svetloba, svetloba vstajenja. Hkrati je 
ta dan tudi dan posvečenega življenja. Je priložnost za 
posvečene osebe, da obnovijo svojo izročitev Bogu in 
zopet poživijo vnemo, ki bi morala navduševati njihovo 
darovanje Gospodu.

sobota, 8. februar

SMUČARSKI DAN

V soboto, 8. februarja, gremo z 
župnijo na smučarski dan v Cerkno. 
Cena prevoza in smučarske vozovnice 
je: za osnovnošolce 23 evrov, za 

PAPEŽ FRANČIŠEK pa z njemu lastno besedo 
nagovarja obiskovalce pri mašah v Domu sv. Marte.
Knjigo HOMILIJE PAPEŽA FRANČIŠKA, ki je 
nedavno izšla pri Župnijskem zavodu Dravlje, nam 
bo približala novinarka Radia Ognjišče ga. Marijana 
Debevec.

Kulturni večer, ki ga bo vodil in oblikoval pater Lojze 
Bratina, bo v četrtek, 6. februarja, po večerni maši ob 
19.30 v dvorani nove cerkve.

    VABLJENI

četrtek, 6. februar

PRIPRAVA NA KRST

V četrtek, 6. februarja, na prvi 
četrtek v mesecu, bo priprava 
na krst v župnišču ob 20.00 uri. 
Starši ste lepo vabljeni.  

petek, 7. februar

OBISK BOLNIH IN OSTARELIH

V petek, 7. februarja, je prvi petek v mesecu, ko bomo 
duhovniki spovedovali v Domu starejših občanov v 
Dravljah in po raznih domovih.


