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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

1. ADVENTNA NEDELJA
nedelja Karitas

»Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se 
vrne hišni gospodar.« (Mr 13,35)

»Čujte in molite!« naroča Jezus svojim 
učencem in nam.  V vsakem stavku tega 
kratkega odlomka iz Markovega evangelija 
nas opozarja na budnost. Naj pride ta Njegov 
klic do naših ušes kot spodbuda, da bi Gospod 
res vstopil v naše  življenje in nas prebudil 
iz vsakdanje rutine, ki lahko zaide tudi v 
naše duhovno življenje. Naj bo advent čas 
poglobljene priprave na Gospodov prihod, 
predvsem na Njegov drugi prihod, ker ne 
vemo kdaj pride.

Ponedeljek, 1. 12., Edmund Campion, mučenec
7.30 ++ KOZLEVČAR
19.00 ++ starši, brat in sestra ŠAFRANIČ
 + Andrej ERCE
 + Ana GUTNIK, 7. dan
 + Leposava KADUNC, 7. dan

Torek, 2. 12., Bibijana (Vivijana), mučenka
7.30  po namenu
19.00 + Izak BRADAČ
 + Janez GAŠPERLIN, obl.

Sreda, 3. 12., Frančišek Ksaver, duhovnik, apostol
7.30  za naše dobrotnike
19.00 ++ Franc in Alojzija PEČNIK ter Cvetka
                                GREGORKA
 ++ Franci CENTA in starši CENTA
 + Srečko SMOLAR

Četrtek, 4. 12., Janez Damaščan, duhovnik, cerk.uč.
7.30  Mariji Devici v priprošnjo
19.00 ++ Franjo, Lucija in Radovan PILEPIČ
  v čast Božjemu usmiljenju

Petek, 5. 12., Saba (Sava), opat, puščavnik
7.30  po namenu
19.00 ++ starši, brat in sestra DOMJANIČ
 + Edvard KOPAČ

Sobota, 6. 12., Nikolaj (Miklavž), škof
7.30 + Andrej TROP
19.00 + Anica GRABELJŠEK
 ++ Ela in Stane BLATNIK

Nedelja, 7. 12., 2. ADVENTNA NEDELJA 
6.30  v zahvalo
8.30  za župljane
 + Ludvik GRAH, obl.
 + Andrej ŽNIDARŠIČ
10.00 + Ivan GARBAJS
 + Milan MILANIČ, obl.
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina SEMIČ
 + Ivan LIMPEL
19.00 + Marja STROJIN, obl. 

SVETE MAŠE OD 1.12. DO 7.12petek, 5. december

MIKLAVŽEVANJE

Otroci, starši, dedki, babice, prijatelji… ste lepo 
vabljeni na miklavževanje, ki bo v petek, 5. 
decembra ob 17. uri. 

Prijavite se čim prej. Prispevek je  8 EUR.

od 8. do 12. decembra

SVETA SPOVED ZA VEROUČENCE

V tednu med 8. in 12. decembrom bo v Dravljah 
potekala sveta spoved za veroučence od 4. do 8. 
razreda.



BLIŽAJO SE PRAZNIKI

V dneh pred nedeljo Kristusa kralja so se sestali 
člani ŽPS in se spominjali dogodkov, ki so minili 
in delali načrte za čas, ki prihaja. Naj omenim na 
kratko: bilo je praznovanje devetdesetletnice p. 
Vladimirja Kosa, praznovanje zakonskih jubilantov 
na zahvalno nedeljo, pa svetopisemski maraton, 
na katerem je bila udeležba iz naše župnije zelo 
skromna. Zelo delavni so bili animatorji in imajo 
bogate delovne načrte (oratorijski dan za pletenje 
adventnih venčkov,  delanje butaric, program 
za miklavževanje….) Skavti so imeli prehode, 
jesenovanje, prinesli bodo Betlehemsko luč. Pri 
verouku je ena izmed skupin (2. razred) zelo 
velika. Sestra Nada se bo pogovorila s starši, kako 
bi ta problem rešili. Biblični skupini, ki se sestaja 
vsak drugi in četrti ponedeljek, se lahko še kdo 
priključi. Karitas dela po ustaljenem redu in v svoje 
vrste vabijo nove moči, saj so se lani poslovile od 
štirih članic. Pred njimi je tudi slovensko srečanje 
Karitas v Ponikvi.

Adventni čas bodo spet zaznamovali adventni 
venčki, ki jih bodo pod vodstvom animatorjev pletli 
mladi; tudi miklavževanje bodo pripravili skupaj 
z odraslimi in povabili k sodelovanju birmance. 
Miklavževanje se bo zaključilo tradicionalno -  na 
trgu ob pečenem krompirju. V adventu nas čaka 
spovedni dan, sveče na adventnem venčku bodo 
prižigali predstavniki različnih skupin. Božično 
devetdnevnico bodo tudi letos imeli najmlajši že 
ob 17. uri. Polnočnice bodo po že ustaljenem redu: 
ob 19. uri za otroke in starejše, ob 21. uri jo bodo 
oblikovali mladinci in ob polnoči bo župnijska s 
pevci Mešanega pevskega zbora. Pol ure pred vsako 
mašo bodo še božičnice.

četrtek, 4. december

ADVENTNA DUHOVNA OBNOVA

Čeprav bi nas svet s svojim bliščem lučk in 
polnih izložb utegnil prepričati v nasprotno, je za 
kristjane adventni čas pravzaprav čas priprave na 
praznovanje, ki se začne, ko se “veseli december” 
že počasi končuje. Zunanja priprava na božič 
seveda še zdaleč ni postranska reč, a še večji 
izziv je notranja, duhovna priprava. Da bi le-
ta potekala čimbolje, tudi letos pripravljamo 
adventno duhovno obnovo. Tri decembrske 
četrtke zapored se bomo po večerni maši v novi 
cerkvi za 10-15 minut ustavili ob tem ali onem 
poudarku božične skrivnosti, ob predlaganih 
svetopisemskih odlomkih pa bomo lahko te 
poudarke premišljevali in ob njih molili tudi 
med tednom doma. Vsi, ki bi si ob tem želeli še 
duhovnega spremstva ali možnosti duhovnega 
pogovora, bodo imeli možnost za to izbrati 
nekatere izmed patrov iz draveljske skupnosti. 

Prvi nagovor bo torej v četrtek, 4.12., po večerni 
maši v novi cerkvi.

V božičnem času bo, tako kot lani, blagoslov 
domov.

Ko bo zapadel sneg, pa je bil sklep ŽPS, da se zapre 
trg in prepove hojo po njem, ker plošče drsijo in so 
zelo nevarne.

Po božiču nas bo za mesec dni zapustil p. Primož 
Jakob, ker bo odšel k Slovencem v Argentino. Nam 
bo pa pošiljal tople poletne pozdrave.

MS

LETO POSVEČENEGA ŽIVLJENJA

S prvo adventno nedeljo smo stopili v leto, ki ga 
je papež Frančišek razglasil za leto posvečenega 
življenja. Z geslom evangelij, preroštvo, upanje 
želi pokazati na dar in milost Bogu posvečenega 
življenja. Redovniško življenje temelji na 
evangeliju, na hoji za Kristusom. Z življenjem 
v svobodi pokorščine, veselju čistosti in sreči 
uboštva redovniki in redovnice kažemo preroško 
razsežnost novih odnosov, ki jih Bog želi v Božjem 
kraljestvu ter izražamo upanje na večnost, ko se ne 
bomo “ne ženili ne možile”.

Molite za redovnike in redovnice, ki živimo med 
vami, da bi v zvestobi živeli svoje poslanstvo.

s.Mateja Koršič

torek, 2. december

SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV

Sestanek za starše letošnjih birmancev bo v torek, 
2. decembra 2014 ob 18. uri v ateljeju. 

Lepo vabljeni!


