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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

27. NEDELJA MED LETOM
Rožnovenska nedelja

»Nazadnje je poslal k njim svojega sina, 
rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali‹.« 

 (Mt 21,37)
Današnja evangeljska zgodba govori 
o tragičnem dogajanju, o nehvaležnih 
najemnikih vinograda, o zločinih, ki so 
zgodovina človeštva. Preroke, ki jih je Bog 
pošiljal, so ubijali, enaka usoda je doletela 
Njegovega Sina. Toda Bog, gospodar 
vinograda, nas vseeno ni zapustil. Kristus je 
postal vogelni kamen nove zgradbe, Cerkve, 
nam pa je zaupal svoj vinograd in pričakuje 
od nas pridelkov. Ob svojem času nas bo 
povprašal po naših sadovih: koliko ljubezni, 
dobrotljivosti, pravičnosti in miru smo 
prinesli svojim bližnjim?!

Ponedeljek, 6. 10., Bruno, redovnik, ustanovitelj 
kartuzijanov
7.30 + Andrej TROP
19.00 + Ivan STARIHA
  za zdravje in dober namen

Torek, 7. 10., Rožnovenska Mati Božja
7.30  v dober namen 
19.00 + Marjan JAKOB, obl.
 ++ starši in brat RAMOVŠ

Sreda, 8. 10., Benedikta, devica, mučenka
7.30 + Pepca IZGORŠEK
19.00 + Marijan MILEC, obl.
 + Iztok KAVČIČ, obl.

Četrtek, 9. 10., Dionizij, škof in tovariši, mučenci
7.30  hvaležna babica v zahvalo
19.00 + Franc HRENKO, obl.

Petek, 10. 10., Danilo (Danijel), mučenec
7.30  po namenu
19.00 ++ Ana in Anton SUŠJAN, obl.

Sobota, 11. 10., Bruno Kölnski, škof
7.30 + Martina ČOT
19.00 + Marija ZAPUŠEK

Nedelja, 12. 10., 28. NEDELJA MED LETOM
6.30 + Kristina VOGRIN
8.30  za župljane
 ++ Radivoj ŠTULAR in starši
 + Milan JAKLIČ
10.00 ++ družina SRAKA
 ++ Rozalija in Jože BRECELNIK
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina KOČAR
 + Lojze BOGATAJ
19.00  v zahvalo

SVETE MAŠE OD 6.10. DO 12.10.

ROŽNI VENEC

Mesec oktober je mesec, ko je še posebej v ospredju 
molitev rožnega venca. Tako posamezniki kot skupine 
ste lepo vabljeni, da se vpišete na seznam, ki je na 
oglasni deski in vodite molitev rožnega venca pred 
večerno sveto mašo.

potrebno v Janezovo duhovnost, njegov simbolni svet 
in način izražanja, s katerim je hotel posredovati, kar 
mu je bilo navdihnjeno. Začeti je treba nekako gledati 
z njegovimi očmi. 

Lepo vabljeni, da se nam pridružite vsak drugi 
in četrti ponedeljek v mesecu od 19.40 do 21.15 
v veroučni sobi v župnišču. Starost in število nista 
omejena. Priporočeno je, da imate svojo študijsko 
izdajo Svetega pisma z uvodi in opombami (Slovenski 
standardni prevod, Lj 1996.) Prvo srečanje bo v 
ponedeljek, 13. oktobra 2014. 

p. Mio Kekić DJ (mag. bibl. teologije)

ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN

Več o dogajanju v župniji si lahko pogledate na www.
zupnija-dravlje.si.

Vabljeni pa tudi k prijavi na e-novice.



MED SLOVENIJO IN JAPONSKO 

Slomškova nedelja je bila tudi v znamenju praznovanja 
devetdesetletnice p. Vladimirja Kosa, ki mu je 
materinščina prav tako sveta kot je bila našemu 
blaženemu škofu Slomšku.

Pri slovesni župnijski maši je provincial p. Ivan Bresciani 
v pridigi lepo prikazal sovpadanje obeh domovin, kakor 
jih čuti in izraža misijonar na Japonskem p. Kos v svojih 
pesmih in filozofskih razmišljanjih.   

Župnik p. Miran Žvanut pa je prebral pismo slavljenčeve 
znanke, v katerem piše o veliki ljubezni njegove matere 
do svojega sina in molitvi zanj.   

Mešani pevski zbor je z dirigentom Markom 
Ušeničnikom zapel Kosovo pesem V srebrnem siju, 
ki jo je nalašč za to priložnost uglasbil Aleš Makovac. 
Zvitek z notami pa so pevci podarili jubilantu. 

Po maši je bilo v dvorani nove cerkve še praznovanje 
jubilantu na čast. Dr. Matija Ogrin je z nekaj besedami 
orisal njegovo življenjsko pot jezuita, profesorja 
filozofije na tokijski univerzi in pesnika. Najdalj se 
je ustavil ob njegovi zadnji pesniški zbirki Iz dežele 
dehtečih oranž, ki jo je bila izdala naša založba, posegel 
pa je tudi v starejše pesniške zbirke. (Samo v naši 
založbi- Župnijski zavod Dravlje, jih je izšlo že devet).

Zvone Žigon mu je v imenu  urada za Slovence v tujini 
in zamejstvu za njegove zasluge izročil posebno plaketo. 

Na slovesnosti, ki jo je vodila Marija Šterbenc, je 
Alenka Hoeferle Felc tenkočutno izbrala in prebrala 
izbor njegovih pesmi, proslavo je obogatil slavni bas 
baritonist Marko Fink in povabil vse navzoče, da so z 
njim zapeli nam vsem ljubo Kje so tiste stezice. Marjeta 
Raztresen je na kljunasto flavto z izborom skladb dodala 
kamenček k lepemu občutju tega praznovanja, ki se je 
v dvorani začelo s himno in končalo z blagozvočnim 
zvenom flavte.                           MS

 “SKOČI VEN” S POMOČJO GLASBE

V okviru SOCIALNEGA TEDNA, ki v Sloveniji poteka 
že šestič in so v več krajih organizirana  različna 
predavanja z namenom, spodbuditi posameznike k 
družbeni odgovornosti in aktivnemu državljanstvu. 

V okviru omenjenega tedna, smo v petek, 26. 09., v 
Dravljah lahko prisluhnili izvrstnemu predavanju gospe 
Vide Celarec, prof. muzikologije in psihoterapevtki, z 
naslovom: »SKOČI VEN« s pomočjo glasbe.

Na zelo prijeten in  zanimiv način nam je »odpirala 
oči«, kaj je DOBRA glasba in  kako na posameznika 
vpliva. Osvetlila nam je  dejstvo, kako s pomočjo 
poslušanja glasbe lahko prepoznaš svoja občutja in 
jih lahko postaviš v konkretno dogajanje.  V to smo se 
lahko prepričali, saj nas je med predavanjem razvajala 
z DOBRO glasbo. Upala bi reči, da je večina od nas 
prisotnih ob poslušanju »skočila ven« v glasbo narave 
in slišala petje ptic, šum vetra v krošnjah smrek in 
udarjanje valov ob skale…

Predavateljica se je osredotočila predvsem na 
MUZIKOTERAPIJO kot obliko skupinske terapije. 
Muzikoterapija temelji na dejstvu, da glasba s svojimi 
vsebinskimi in oblikovnimi elementi učinkuje na 
človekovo telesno in duševno počutje. Glasba vpliva na 
srčni utrip, dihanje, krvni tlak in presnovo.

Iz  lastnih izkušenj  je pripovedovala kako uspešna je 
ustrezna muzikoterapija pri zdravljenju shizofrenije, 
depresije, manije, pri odvajanju od najrazličnejših 
odvisnosti (alkoholizmu, motnjah hranjenja) itd.

Lahko povzamemo, da   kot je telovadba  dobra in zdrava 
za telo, je glasba dobra in zdrava za dušo. Izbirajmo 
DOBRO glasbo. V najrazličnejših situacijah si tako 
z DOBRO glasbo v vsakdanjem življenju, polnem 
napetosti in stresov, lahko pomagamo tudi sami.

Marija Šterbenc

BIBLIČNA SKUPINA

V širšem svetovnem družbenem kontekstu lahko 
opazujemo naraščanje nasilja islamističnih skrajnežev. 
Njihova retorika nespravljive sovražnosti do zahodne 
krščanske civilizacije in buren tudi vojaški odziv 
nekaterih predstavnikov slednje dobiva orise že 
razglašene „tretje svetovne vojne“. Te grožnje budijo 
pri nekaterih domišljijo „apokaliptičnih“ razsežnosti. 
Nekateri vidijo te dogodke celo napovedane v 
„Apokalipsi“ - v Janezovem razodetju. Poskušajo 
„dekodirati“ njihov bolj natančen potek, da bi sem jim 
lahko izognili, ipd.. Kakšno je naše katoliško stališče do 
Janezovega razodetja? Kako naj razumemo sporočilo 
njegovih skrivnostnih in strašljivih videnj? Da bi našli 
pravo smer odgovorov bomo letos začeli z branjem 
celotnega Janezovega opusa: Janezov evangelij, 
Janezova pisma in Razodetje. Vstopiti je namreč 

SKAVTI NA MURTERJU

V četrtek popoldne smo se skavtski voditelji odpeljali 
proti Murterju, da bi ujeli še zadnje sončne žarke in 
skupaj začrtali smer naših letošnjih aktivnosti. Uspelo 
nam je uresničiti vse zastavljene cilje. Naredili smo 3 
letni strateški načrt, pa natančni letni načrt dela po 
vejah, določili smo datume skupnih projektov, izvedeli 
marsikaj o SWOT analizi, SMART ciljh, timskem delu 
in mentorstvu. Poleg tega resnega dela smo si vzeli čas 
tudi za kopanje, obisk Murterja, sončni vzhod na hribu 
in potem jutranjo mašo, igre, kitaro, pozavno, smeh, 
kuhanje in opazovanje nočnega neba. Če se po jutru 
dan pozna, bo letošnje skavtsko leto zares dobro.

Neža Rus


