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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

DRUGA NEDELJA PO BOŽIČU

»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila 
pri Bogu in Beseda je bila Bog.«

(Jn 1,1)
Uvodne besede Janezovega evangelija 
zvenijo skrivnostno. Razkrivajo Boga, ki je 
po svoji Besedi vse priklical v bivanje, vse 
vidne in nevidne stvari. Janez pa govori 
tudi o nesprejetju Besede, ki je tudi Luč. In 
ta Luč je razsvetlila temo, ko se je Beseda 
učlovečila in naselila med nami. To je središče 
božične skrivnosti. Naj zaživi v nas ta Beseda, 
sprejmimo jo v srce in pričujmo o Njej. Saj je 
sam Bog postal človek, da bi mi lahko postali 
božji!

Ponedeljek, 5. 1., Janez Nepomuk, škof
7.30 ++ družini SVETINA in PETRIČ
19.00  po namenu
 + Kristina GROBIŠA

Torek, 6. 1., GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji
8.30 + Doroteja PIŠLJAR
 + Andrej TROP
17.00 + Marija RAJER BABNIK
19.00 ++ družina BOHTE in Nada STARK, obl.
 ++ Milan in Kristina KUHEL

Sreda, 7. 1., Rajmund, duhovnik
7.30  v čast Svetemu Duhu
19.00 + Florjana GRUM, 7. dan
 + Terezija MANCIN, 7. dan
 +  Tone ŠTUKELJ 
 ++ Dorka in Bogdan SKOBRNE

Četrtek, 8. 1., Severin Noriški, opat
7.30 
19.00 + Franc CERGOLJ, obl.
 ++           Ludvik in Jerca CENCELJ, obl.

Petek, 9. 1., Hadrijan, opat
7.30 
19.00  v zahvalo
 ++ družini MOHAR in DEBELJAK

Sobota, 10. 1., Gregor Niški, škof
7.30 
19.00 + Stanko REPŠE
 + Marija GOLOB, obl.
                   ++             Judita ČERNIČ ZUPANČIČ, obl. in Marija
                               ČERNIČ, obl.   

Nedelja, 11. 1., JEZUSOV KRST
6.30 
8.30  za župljane 
 + Marija ŠENK
 ++ Lojze SOLCE, obl. ter starši, bratje in sestra
                                SOLCE 
10.00 + Marija KRAJNC 
 ++ družini HARANDI in NOVOSELEC
11.00  maša v Domu starejših
11.30 + Marija BRADAČ
 ++ starši KRISTAN
19.00 + Frančiška POLENŠEK
 + Darja ČERNE  

SVETE MAŠE OD 5.1. DO 11.1.torek, 6. januar

SVETI TRIJE KRALJI

V torek, 6. januarja bomo praznovali 
Gospodovo razglašenje ali praznik Svetih treh 
kraljev. 

Otroci so namesto k rednemu verouku 
povabljeni, da se udeležijo svete maše, ki bo ob 
17. uri.

Svete maše bodo ta dan po prazničnem 
razporedu ob 8:30, 17:00 in 19:00.

nedelja, 11. januar

BOŽIČNI KONCERT

V nedeljo, 11. januarja bodo pri večerni sveti 
maši ob 19. uri sodelovali mladi pevci pod 
vodstvom prof. Mojce Bedenik. Sveti maši 
bo sledil božični koncert. 

Lepo vabljeni!



DRAVELJSKE JASLICE

Draveljski jasličarji smo tudi letos misel na 
Božič obudili zelo zgodaj. V pričakovanju 
novih izzivov smo se že konec oktobra vneto 
posvetili kar se da pristnemu prikazu izbrane 
teme. Delo smo si sproti delili tako, da je vsakdo 
lahko k ubrani uprizoritvi pripomogel po svojih 
najboljših močeh. Sprva so se naša srečanja 
odvijala dvakrat na teden, dokler nismo s 
pričetkom decembra z delom nadaljevali kar 
vsak dan. Od zgodnjih popoldanskih ur pa vse 
do poznega večera, ki se je za marsikaterega 
od nas pogosto prevesil še v jutro naslednjega 
dne, smo predano uresničevali zastavljeni 

BLAGOSLOV DOMA

Kdor želi, da jih po novem letu obišče 
duhovnik in blagoslovi dom, stanovanje in 
jaslice, naj se oglasi v župnijski pisarni.

SVETA IN MOJA DRUŽINA

Na Božič smo praznovali rojstvo Božjega Sina, 
preteklo nedeljo pa Nedeljo Svete Družine, ki 
nas je povabila k premisleku, kako se vloga in 
namen družine izražata v Božjem načrtu za 
človeka. Vsak od nas se je v dobi odraščanja 
moral soočiti tudi s tem, da njegova vera iz 
otroške zraste v odraslo, zrelo vero, vero v Boga, 
ki nam ga Jezus predstavlja kot očeta, kot starša. 
Pri tem velja, da so nam pozitivne poteze naših 
staršev lahko pomagale pri prepoznavanju 
Boga kot očeta. Seveda prav tako velja, da so 
nam lahko nekatere človeške omejenosti naših 
staršev sprejemanje določenega vidika Boga 
tudi otežile.

Tako Božič kot praznik Svete Družine sta vabilo 
k nenehnemu preobražanju našega gledanja 
Boga, da ne bi padli v skušnjavo in Bogu 
pripisovali tudi vseh omejitev, ki smo jih morda 
prepoznali pri svojih starših. S tem bi tvegali, 
da si pridobimo napačno ali vsaj popačeno 
podobo Boga, ki lahko naše verovanje oteži 
ali nas celo odvrne od njega. Naj nam bo 
nasprotno nauk Jezusa, “edinorojenega Sina, ki 
je v Očetovem naročju” (prim. Jn 1,18), vir in 

VEROUK V DVORANI NOVE CERKVE

Zaradi gradbenih del v župnišču, se bo 
verouk, ki je bil do sedaj v veroučni učilnici 
v župnišču, preselil po novem letu v dvorano 
nove cerkve. Z rednim veroukom bomo začeli 
v ponedeljek, 5. januarja.

navdih, ko se bomo spraševali, kako biti oče ali 
mati, da se bomo od njega učili, kako graditi 
družine in kako nasploh biti vzgojitelji, da nam 
bodo otroci lahko poslušni, mi pa jim ne bomo 
grenili src (prim. Kol 3,20-21), temveč jih 
spodbujali, da bodo vedno bolj polni modrosti, 
ter molili zanje, da bo Božja milost z njimi 
(prim. Lk 2,40).

p. Primož Jakop, kaplan

cilj. Vložen prosti čas, trud in dobra volja so 
največji dar, ki ga jasličarji s svojim znanjem 
in izkušnjami lahko vsako leto podarjamo 
obiskovalcem jaslic. Prav tako pa nam naše delo 
vsakič znova potrjuje, da ne le ob ogledovanju, 
pač pa tudi ob izdelavi jaslic v sebi zmoremo 
začutiti tisto pravo sporočilo Božiča.

Klara Škrlec

več na www.zupnija-dravlje.si


