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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

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

» To je namreč volja mojega Očeta, da bi 
vsakdo, ki vidi Sina in veruje vanj, imel 

večno življenje.« (Jn 6,40)
Po prazniku Vseh svetih se danes spominjamo 
vernih rajnih, kristjani pa se moramo v luči 
Božje besede zavedati, da z obiskovanjem 
grobov  izpričujemo vero v vstajenje. Pa ne 
le s cvetjem in prižiganjem sveč, predvsem 
z molitvijo in svetimi mašami se spomnimo 
svojih dragih, ki so morda še v kraju 
očiščevanja. Z molitvijo in dobrimi deli se 
povežimo z njimi in jim pomagajmo, da bodo 
v polnosti zaživeli srečo pri Bogu. Pa tudi 
duše v vicah lahko prosimo za pomoč, saj 
smo vsi združeni v isti ljubezni do Boga in do 
bližnjega.

Ponedeljek, 3. 11., Viktorin Ptujska, škof, mučenec
7.30  
19.00 ++ Feliks in Pavla ČERNIVEC
 + Jožefa BLAŽIČ, obl.
 ++ za vse pokojne iz Karitasa – Stanka, 
                                Francka, Lojzka in Joži

Torek, 4. 11., Karel (Drago) Boromejski, škof
7.30 + Karel HÖFFERLE
19.00 ++ družina FEHER
 ++ Jožefa ZORE in Jožefa LEBAR

Sreda, 5. 11., Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
7.30  za naše dobrotnike
19.00 ++ starši TOMC Milka, Ivan in Ana

Četrtek, 6. 11., Lenart, opat
7.30 + Andrej TROP
19.00 + Rudi VAGNER
 + Alojzija PRIMOŽIČ

Petek, 7. 11., Obletnica posvetitve koprske stolnice
7.30 ++ starši in bratje iz družine HOČEVAR
19.00 + Roža KOMIDAR
 ++ Karol in Ljudmila CAR

Sobota, 8. 11., Gotfrid (Bogomir), škof
7.30 ++ starši LAHAJNAR
 ++ bratje in starši OSTREŽ 
19.00 + Martin JERAM

Nedelja, 9. 11., ZAHVALNA NEDELJA 
6.30 + Ivana SUHOVERŠNIK
8.30  za župljane
 + Zinka TORKAR, obl.
  v čast Sv. Duhu za razsvetljenje
10.00 ++ bratje in družina ŽAGAR, ter družina
                                DODIĆ 
  za blagoslov v šolskem letu
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina KOČAR
19.00  

SVETE MAŠE OD 3.11. DO 9.11

SPLETNA ANKETA O ORATORIJU
Nekateri ste opazili, da je na spletni strani anketa o 
oratorijskih dneh in zimskem oratorju. Hvala vsem, 
ki ste odgovorili na anketna vprašanja. Tisti, ki pa še 
niste odgovorili, ste lepo vabljeni, da to čim prej storite. 
Animatorjem bodo te informacije prišle zelo prav pri 
načrtovanju na animatorskem vikendu.

od 14. do 16. novembra

JESENOVANJE SKAVTOV
Krajši kot so dnevi, aktivnejši so skavti. En mesec 
po obredu prehodov je na vrsti jesenovanje, ki bo 
potekalo od 14. do 16. novembra. 

Najmlajši, volčiči in volkuljice, ga bodo preživeli v 
Notranjih Goricah, izvidniki in vodnice pa tudi nekje 
v okolici Ljubljanskega barja.



sreda, 5. november

MAŠE JEZUITSKE SKUPNOSTI V 
CERKVI
Dragi draveljski župljani in vsi, ki prihajate v Dravlje 
k bogoslužju!

Že vsa leta z vami živi in deluje skupnost Družbe 
Jezusove. Odločili smo se, da se bomo enkrat mesečno 
kolikor mogoče vsi zbrali v cerkvi pri sv. maši v edinosti 
z vami, ki boste tisti večer prišli. Taka maša bo na god 
enega oziroma izbranega jezuitskega svetnika, ki se 
ga tisti mesec spominjamo v bogoslužnem koledarju. 
Praviloma bo to med tednom. Prva maša jezuitske 
skupnosti bo tako v sredo, 5. novembra ob 19h, ko 
godujejo vsi sveti iz Družbe Jezusove (za december pa 
smo izbrali god sv. Frančiška Ksaverja, 3. decembra). 
Za vsak mesec bomo posebej oznanili, kdaj bo ta maša. 
Prisrčno torej vabljeni v sredo k večerni maši, v 
edinosti z vso Družbo Jezusovo, ki je poslana, da pri 
vas po njenih članih služi veri in pravičnosti.

p. Franc Kejžar, predstojnik skupnosti                            

od 7. do 9. novembra

ANIMATORSKI VIKEND »SKUPAJ 
ZA/V LEPŠO PRIHODNOST«
Ker tudi pri animatrojih velja, da več kot nas je, bolj 
je veselo, vabimo vse mlade, ki imate veselje do dela z 
otroki in do druženja z vrstniki, da se nam pridružite. 
Animatorska dejavnost namreč obsega veliko več 
kot samo pripravo in izvedbo poletnega oratorija. 
Na vikendu animatorjev, ki ga bomo imeli med 7. 
in 9. novembrom, bo zato pogled usmerjen tudi v 
načrtovanje aktivnosti v času do prihodnjega poletja: 
izdelava adventnih venčkov, miklavževanje, zimski 
oratorij, izdelava butaric ...

Vsi, ki bi vas to zanimalo, se čimprej oglasite pri Tjaši 
Medved ali v župnijski pisarni.

ponedeljek, 10. november

BODI SPREMEMBA, KI JO ŽELIŠ 
VIDETI V SVETU

V ponedeljek, 10. novembra 2014, bo k nam prišla 
skupina šestih deklet, ki je letos v okviru programa 
Pota odšla na prostovoljno delo v Indijo. Meseca julija, 
pred odhodom v Indijo, so svoj projekt predstavile tudi 
v naši župniji, ki se je dobrohotno odzvala prošnji za 
finančno pomoč. Dekleta nam bodo sedaj predstavila 
in podelila izkušnjo prostovoljskega dela na indijski 
podeželjski šoli in v Centrih Matere Terezije. O svoji 
izkušnji med drugim pišejo takole:

»Živeti v skupini šestih deklet, prostovoljsko delati, se 
učiti in spoznavati drugo kulturo, tega res ne pozabiš 
kar tako. Ob prihodu v Indijo smo se sprva samo čudile 
in spoznavale, kako drugačno življenje je tu. Veliko 
samoumevnih stvari doma je bilo v Indiji prava redkost. 
Doma se jezimo, če ni tople vode, če zamuja avtobus, 
če za kosilo ni pečenega krompirja, ampak je pire, tu 
pa smo se počasi zavedle, da prej, ko bomo nekatere 
stvari sprejele, prej bomo lahko v polnosti doživele drugo 
kulturo. Vendar smo rabile čas …«

Lepo vabljeni v atelje ob 20. uri!

nedelja, 9. november

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH 
JUBILEJEV
Na zahvalno nedeljo, 9. novembra se bomo pri 
župnijski sveti maši ob 8.30 zahvalili Bogu za skupna 
leta življenja. Vabljeni ste vsi, ki praznujete 5, 10, 15, 
20, 25 ... let poroke k sveti maši. Po maši bomo imeli 
krajše srečanje in pogostitev. Če veste za koga, ki letos 
praznuje, ga prav lepo povabite. Prijavite se v župnijski 
pisarni. 

Jubilanti ste vabljeni, da za to priložnost napečete nekaj 
peciva.

ZAHVALNA NEDELJA

V nedeljo, 9. novembra bo tudi zahvalna nedelja. 
Zahvalna molitev je izraz globoke duhovne drže 
človeka, ki se zaveda, da je vse, kar prejema, dar. 
Zunanji izraz zahvale te nedelje naj bo okrasitev oltarja 
z darovi zemlje in človeškega dela. 

Če boste prinašali darove, namenjene za oltar, jih 
prinesite v soboto dopoldne, da se pravočasno 
namestijo. Že vnaprej se vam zahvaljujemo.

četrtek, 6. november

ORGELSKA MAŠA
V četrtek, 6. novembra 2014, bodo pri večerni sveti 
maši ob 19. uri sodelovali učenci orgelskega oddelka 
Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava, pod vodstvom 
mentorja Klemna Karlina. Po sveti maši bo sledil kratek 
koncert. 

Vabljeni!                                


