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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

2. ADVENTNA NEDELJA

»Za menoj pride močnejši od mene in jaz 
nisem vreden, da bi mu odvezal jermen 

njegovih sandal.« (Mr 1,7)

Prižigamo drugo svečko na adventnem 
venčku. Počasi prihajamo iz teme v svetlobo, 
smo na poti proti obljubljeni deželi, kakor 
Izraelci, ki so se vrnili iz babilonske sužnosti.  
Janez Krstnik nas kliče k pokori:«Pripravite 
Gospodovo pot!«. Naznanja prihod 
Odrešenika, ki nas bo krstil s Svetim Duhom. 
Toda brez priprave in  pokore ne gre. Še je čas 
za spremembo naših src, da izravnamo steze, 
da bi šli naproti Kristusu, ki je pravi cilj našega 
bivanja, saj živimo polni upanja na njegov 
drugi prihod!

Ponedeljek, 8. 12., BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE 
MARIJE
8.30 + Marija RÁDUHA
17.00 + Drago CAJHEN
19.00 + Marija BABNIK RAJER
 ++ Terezija in Anton VIDMAR

Torek, 9. 12., Peter Fourier, redovni ustanovitelj
7.30 + Marija LAPAJNE, obl.
19.00 ++ družini THALER in REPAR
 ++ družina SVETLIČIČ

Sreda, 10. 12., Loretska Mati Božja
7.30 + Stanislav FERI
19.00  po namenu

Četrtek, 11. 12., Damaz I., papež
7.30  v zahvalo
19.00 ++ Majda, obl. in Klemen PODOBNIK
 + Franc NOVAK

Petek, 12. 12., Devica Marija iz Guadalupe
7.30  v čast Marijinemu Brezmadežnemu srcu
19.00 + Alojzija DOMJANIČ
 + Marija KOREZ, 30, dan

Sobota, 13. 12., Lucija, devica, mučenka
7.30  za zdravje
19.00 ++ družina HAFNER
 ++ Lucija in Franc ŠKOFIC, obl.

Nedelja, 14. 12., 3. ADVENTNA NEDELJA
6.30 + Matija KOTNIK
8.30  za župljane
 ++ Amanda in Rihard MAHKOVEC
 ++ starši KRANJČEVIČ in Janko PIBERNIK
10.00 ++ Lucija in Marija POŽAR, obl.
 + Mitja SILA
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina KOČAR
 ++ družina SEMIČ
 + Manca JERINC, obl.
19.00 + Dana PEGAN, obl. 

SVETE MAŠE OD 8.12. DO 14.12ponedeljek, 15. december

MAŠA ZA OZDRAVLJENJE IN 
OSVOBODITEV

Kot običajno vsak tretji ponedeljek v mesecu, bo tudi 
tokrat v ponedeljek, 15. decembra ob 20. uri v novi 
cerkvi v Dravljah, sveta maša za ozdravljenje in 
osvoboditev. 

Mašo bo daroval p. Mio Kekić. 

Lepo vabljeni!

od 16. do 23. decembra

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA ZA 
OTROKE

V torek, 16. decembra, se začne otroška 
devetdnevnica. 

Potekala bo vsak večer (razen nedelje) ob 17. uri, 
ko se bomo zbrali pri vhodu v novo cerkev, nato pa 
po procesiji s svečkami prisluhnili zgodbici za vsak 
dan ter z njo povezali nalogo, ki nam bo pomagala, da 
bomo Jezusovo rojstvo pričakali še bolje pripravljeni.

V času božične devetdnevnice običajni verouk odpade.



TRIDESETI JUBILEJNI SLOVENSKI 
KNJIŽNJI SEJEM
Za Založbo Dravlje tudi jubilejen. Sodelovali smo z 
predstavitvijo naših knjig že dvajsetič, vse od leta 1995.

Osrednjo pozornost številnih obiskovalcev je pritegnila 
osebnost p. Vladimirja Kosa in njegova, tudi jubilejna 
desetka zbirka poezije izdane v zadnjih letih v naši 
založbi. » Tako velikega Slovenca imamo« se je marsikdo 
začudil segel po zvezku njegove izjemne misli izražene 
v poeziji.

Novinar časopisa Delo pa je ujel v objektiv našo 
sodelavko prizadevno in iznajdljivo Anjo Celarec in 
uvrstil fotografijo v prispevek » Še lahko računamo na 
mlade«

Gospa srednje generacije je vzela knjigo Prerok in 
svetovala prijateljici: To je knjiga moje mladosti. Vzela 
jo bom za svojo mulo (ljubkovalno za svojo najstnico); 
vzemi jo še ti za svojo, vspodbudno je, posebej za mlade.

BOŽIČNA SMREKA ZA DRAVELJSKO 
CERKEV

Število lepih smrek v “farovški gmajni” je omejeno, zato 
se obračamo na župljane, da v primeru, če ima nekdo 
na vrtu, pred hišo oz. kjerkoli blizu Dravelj kakšno lepo, 
primerno smreko (seveda ne 15m visoko), ki bi se je rad 
v kratkem znebil, naj sporoči v župnijsko pisarno in se 
bomo pred prazniki oglasili pri njem.

SVETA SPOVED

Spovedniki bodo na voljo vsako sredo med sv. mašo in 
po sv. maši med češčenjem Najsvetejšega.

V času otroške devetdnevnice od 16. decembra do 23. 
decembra ob 17. uri bo potekala sveta spoved za starše.

Spovedovanje za otroke bo med veroučnimi urami v 
drugem adventnem tednu med 8. in 12. decembrom.

PRENOVA ŽUPNIŠČA
Dragi župljani, kot ste nekateri opazili, potekajo v 
teh dneh v župnišču gradbena dela. Zaradi potreb po 
prostorih bomo naredili dve dodatni veroučni učilnici, 
zamenjali okna, naredili nov vhod v veroučne učilnice, 
nove WC-je za otroke, čakalnico, kjer bodo lahko starši 
v času verouka počakali svoje otroke, zgradili dvigalo 
za starejše patre, preuredili nekaj bivalnih prostorov in 
izolirali hišo. 

Vsem staršem, ki vozite otroke k verouku, se 
opravičujemo za nevšečnosti, ki jih povzroča obnova 
župnišča in upajmo, da bo verouk kmalu potekal v 
novih prostorih.

nedelja, 7. december

SREČANJE DRAVELJSKIH 
KATEHUMENOV Z NADŠKOFOM

V nedeljo, 7. decembra ob 9. uri se bodo letošnji 
draveljski katehumeni, ki jih na prejem zakramentov 
pripravlja p. Miran Žvanut, v ljubljanski stolnici 
srečali z ljubljanskim nadškofom in metropolitom 
msgr. Stanetom Zoretom, ki bo katehumenom izročil 
Sveta pisma. Draveljske katehumene priporočamo v 
molitev.

petek, 12. december

DRAVELJSKI DUHOVNI VEČER

V petek, 12. decembra vas vabimo na prvi draveljski 
duhovni večer v tem veroučnem letu. Začel se bo ob 
19.45 v dvorani nove cerkve. Gost večera bo dr. prof. 
Stanislav Južnič, ki bo spregovoril o Gruberjih med 
ljubljanskimi jezuiti, ob 200-letnici obnove Jezuitske 
Družbe, na poti k 30-letnici posvetitve Draveljske 
cerkve Kristusovega Učlovečenja in ob 350-letnici 
posvetitve velikega oltarja pri sv. Roku po škofu 
Buchheimu.

nedelja, 14. december

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

Geslo letošnje LMB je “Za tvoj dar mi je____ mar”.

Letos bodo skavti v draveljsko župnijo prinesli plamen 
miru iz Betlehema v nedeljo, 14. decembra. Sprejem 
bo ob 19. uri pri skavtsko obarvani večerni maši.

Poslanico si lahko preberete na spletni strani: http://
lmb.skavt.net/poslanica

Del prihodkov od prodaje svečk gre tako kot vsako 
leto v dobrodelne namene. Letos jih namenjamo 
projektu Botrstvo, ki v Sloveniji deluje pod okriljem 
Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in 
je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrokom 
in mladostnikom, ki živijo v materialni stiski in 
potrebujejo finančno pomoč in spodbudo.

Podatki o številu udeleženih botrov in njihovih 
varovancev, ter podatki o zbranih sredstvih in vseh 
stroških projekta, so javno objavljeni v obliki polletnih 
poročil.

Vsi prav prisrčno vabljeni k večerni maši!

ponedeljek, 8. december

SLOVESNI PRAZNIK BREZMADEŽNEGA 
SPOČETJA DEVICE MARIJE

Katoliška Cerkev 8. decembra praznuje slovesni praznik 
brezmadežnega spočetja device Marije.

Svete maše bodo ob 8.30, 17.00 in 19.00.


