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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

23. NEDELJA MED LETOM

»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v 
mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« 

 (Mt 18,20)
Poudarek Cerkve je na skupnosti božjega 
ljudstva, vsi smo bratje in sestre, udje 
Kristusove Cerkve. In za svoje brate in sestre 
moramo skrbeti z ljubeznijo. To pomeni tudi 
opominjati, dobrohotno, osebno, na štiri oči 
in ne raznašati očitane napake ali opravljati po 
vogalih!

Pa ne le beseda, potreben je tudi dober zgled 
in pa molitev, ker ko se združimo v molitvi je 
Gospod z nami.

Ponedeljek, 8. 9., Marijino rojstvo – mali šmaren
8.30 + Terezija SELIŠKAR
17.00 + Marija HUMAR
19.00 ++ Pavle, Mira in Marija CERGOLJ ter Franc
                                POLJŠAK
 + Anton ZABUKOVEC, obl.
 ++ Terezija in Anton VIDMAR

Torek, 9. 9., Peter Klaver, jezuit, misijonar
7.30  v zahvalo za duše v vicah
19.00 + Kati ROŽIČ, obl.
 ++ Marija JESIH in starši

Sreda, 10. 9., Nikolaj Tolentinski, spokornik
7.30 ++ starši UMEK
19.00  za srečno zadnjo uro
  za zdravje

Četrtek, 11. 9., Prot in Hijacint, mučenca
7.30  po namenu
19.00 + Marija HRIBAR

Petek, 12. 9., Marijino ime
7.30 ++ družine REČEČIČ
19.00 + Matija ŠKOF
 ++ Franc TOME, ob. in starši

Sobota, 13. 9., Janez Zlatousti, škof, cerk.uč.
7.30  
19.00 ++ Rozalija in Jože BRECELNIK

Nedelja, 14. 9., 24. NEDELJA  MED LETOM
6.30 + Milka DRAKSLER
8.30  za župljane
 + Franc CVEK, obl.
10.00 ++ Jožefa in Janez PONIKVAR ter Matko
                                VOVK
 + Ivana GABROVŠEK
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina KOČAR
19.00 ++ Amalija in Loni DEJAK

SVETE MAŠE OD 8.9. DO 14.9.ubogati. To lahko mirno trdimo, če nam govorijo, da je 
vseeno kaj ali če sploh veruješ. Vemo, da ni vseeno. Ali, 
da se človeškemu bitju lahko življenje prekine, bodisi 
še pred rojstvom ali v onemogli starosti. Mi vemo, da 
to ni dovoljeno, itd. 

Dragi učitelji in učiteljice, takrat bomo molili za 
poseben blagoslov tudi nad vami. Bogu ni vseeno za 
vaše plemenite napore in vam želi s svojim Duhom 
modrosti pomagati, da boste svojim učencem ne le 
učinkoviti posredovalci znanja in koristnih podatkov, 
temveč tudi pristni vzgojitelji za tiste človeške vrednote, 
ki jih naš narod nujno potrebuje, če hočemo, da bo 
obstal zdrav in klen. 

Naj zaključim še z željo, da bi vsem bila šola nekaj 
prijetnega in koristnega ter z eno resnično Slomškovo 
mislijo: Nismo le samo zase na svetu, ampak tudi vsak 
za vse in vsi za vsakega. 

Veliko blagoslova! 

p. Mio, kaplan



OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

»Dobro jutro, Miran! Kako si? Pred nekaj desetletji 
smo se na današnji dan spoznali.«

Tako me je v ponedeljek, 1. septembra zjutraj 
presenetil email prijatelja, s katerim sva skupaj gulila 
srednješolske klopi. Nič koliko lepih trenutkov 
preživetih skupaj, takšnih in drugačnih ocen, 
neumnosti, predvsem pa prijateljstva, tistega pravega, 
ki se zareže globoko v človeka in ga nihče in nobena 
stvar ne more izruvati.

Spoznala sva se na prvi šolski dan. Občutek sem 
imel, da sem vstopil v nov svet. Nova šola, učilnica, 
klopi in novi obrazi. Bil sem tujec med tujci. Vsak 
izmed nas je plašno gledal naokrog in čakal, da ga bo 
kdo pozdravil in obgovoril. Nekateri so bili pogumnejši 
in storili prvi korak. Potem je steklo, počasi, kot malček, 
ki v naročju svoje mamice, vrti drobceno glavo in se 
ozira okoli sebe. Raziskuje. Želi si odnosa, sprejetosti 
in pozornosti. Tako nekako je bilo z nami na prvi šolski 
dan pred davnimi davnimi leti.

Sramežljivost je izginila, narasel je pogum, jezik 
je stekel. Postali smo si ne samo sošolci, postali smo 
prijatelji.

Dragi šolarji, vsak je vstopil v ponedeljek skozi šolska 
vrata na svoj način. Nekateri veselo, drugi zadržano, 
tretji v strahu ... vsak, prav vsak pa je vstopil v svet 
odkrivanja življenja, v svet, ki mu bo v srce vtisnil 
neizbrisljiv pečat mladostnih doživetij.

Želim vam na tej avanturi veliko božjega blagoslova 
in zaupnja v Marijino varstvo.

p. Miran Žvanut, župnik

VPIS K SKAVTOM

Draveljski skavti vpisujejo nove člane. Na 
spletni strani http://ljubljana3.skavt.net/ je objavljena 
prijavnica in vse informacije o vpisu. Prijave so možne 
do 15. septembra. Če bo prijav preveč, bodo skavti 
izbirali na podlagi prijavnic in ne po principu kdor prej 
pride, prej melje. Skavtska srečanja bodo ob petkih 
med 17.30 in 19.30.

VABILO NOVIM BRALCEM

Vsi, ki bi želeli sooblikovati bogoslužje z branjem 
Božje besede, ste lepo povabljeni, da se oglasite:

- za župnijsko mašo ob 8.30 pri Anici Birsa (tel. 041 
348 772);

-za družinsko mašo ob 10.00 pri Sari Remškar (tel. 
031 276 985, email: sara.remskar@gmail.com);

- za mašo ob 11.30 pri Adrijani Šmid Marjanović 
(tel. 031 380 867).

sobota, 13. september

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE 
POKLICE

Molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto, 13. 
septembra, na Brezjah pod geslom »Vi pa ste Božja 
njiva«.

Ob 8.30 bo molitev rožnega venca, ob 9. uri bodo s 
polurnim programom za molitveno animacijo poskrbeli 
predstavniki dekanije Cerknica, ob 9.30 bo molitvena 
ura za duhovne poklice. Ob 10.30 bo slovesna sveta maša 
ob somaševanju navzočih duhovnikov. Po sveti maši pa 
bo za vse ministrante srečanje z gospodom škofom.

sobota, 20. september

STIČNA MLADIH 2014

Tudi letos se na tretjo soboto v septembru dogaja 
Stična mladih. Udeležili se je bomo tudi mladi iz 
Dravelj, zraven pa bosta tudi kaplana Mio in Primož. 
Dobimo se v soboto zjutraj pred župniščem, nato z 
LPP do železniške in nato z vlakom v Ivančno Gorico. 
S seboj imejte malico in pijačo, urbano ter denar za 
vlak tja in nazaj. Točna ura odhoda bo sporočena na 
spletni strani in na oglasnih deskah takoj, ko bodo 
organizatorji objavili ure odhoda vlakov.

nedelja, 21. september

BLAGOSLOV TORB, UČENCEV IN 
UČITELJEV 

Čeprav se bomo kateheti že predstavili pri maši v 
nedeljo, 7. septembra, in boste po njej lahko že kupili 
učbenike in delovne zvezke, pa bo katehetska nedelja 
čisto zares pri nas šele 21. septembra, česar se bomo 
spomnili pri deseti maši. 

Dragi otroci, veroučenci, takrat bomo 
tudi blagoslovili vaše torbe, ki jih s šolskimi 
potrebščinami prinesite s seboj k maši. Postavili jih 
boste lahko pred oltarjem. Na ta način bomo pokazali, 
da želimo naše šolske napore priporočiti dobremu 
Bogu. Naj nam On pomaga, da se bomo lažje in bolje 
učili. Mogoče se pri tem velja spomniti stare dobre 
navade, ko so po slovenskih družinah radi večkrat 
prosili za zdravo pamet. Imeti zdravo pamet pomeni, 
da znaš kdaj tudi narediti kakšno stvar drugače kot ti 
naroča večina. Če namreč večina ljudi, npr. v našem 
narodu, predlaga kako neumnost, jih ni treba kar 


