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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

4. NEDELJA MED LETOM

»Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih 
je učil, kakor kdor ima oblast« 

(Mr 1,22)
Kakor je Jezus v shodnici v Kafarnaumu 
osvobodil človeka hudega duha, osvobaja 
tudi nas  uničujočih sil, ki nam odvzemajo 
svobodo duha. Sile, ki nasprotujejo 
božjemu načrtu in  zasužnijo  človeka, 
niso stvar mitološke preteklosti. Vsak dan 
se srečujemo s skušnjavami, ki nam jih 
nastavljajo moči teme. Jezusova beseda 
in Njegova navzočnost v duši jih lahko 
prežene in nas napolni s svetlobo.

Ponedeljek, 2. 2., JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA
8.30 ++ Andrej in družina KOMAN
17.00  Mariji Pomočnici v zahvalo
19.00 + Marta GLOBOKAR, 7. dan
 + Jožef HABJAN, obl.

Torek, 3. 2., Blaž, škof, mučenec
7.30  v dober namen
19.00 ++ družina ŠUŠTAR ter starši in bratje

Sreda, 4. 2., Janez de Brito, Rudolf Acquaviva in tovariši, 
mučenci
7.30 ++ Ljudmila in Ciril KASTELIC
19.00 ++ Vinko in Fani JAVORŠEK
 ++ Janez PAVLIČ in starši

Četrtek, 5. 2., Agata, devica, mučenka
7.30  v zahvalo Materi Božji
19.00 + Ana ČERVEK, 30. dan
 + Janez SAKOVIČ, 7. dan

Petek, 6. 2., Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski 
mučenci
7.30 + Andrej TROP
19.00 ++ Anton in Ivana MALEŽIČ
 + Jaš ŽNIDARIČ, 30. dan

Sobota, 7. 2., Nivard, redovnik
7.30 + Janez FERJAN
19.00 ++ Franc in Terezija KOLBL
 ++ družini BARAGA in MARINČEK
 + Franc VIDRIH, obl.

Nedelja, 8. 2., 5. NEDELJA MED LETOM 
6.30 + Ivan ŽABJEK, obl.
8.30  za župljane
 ++ družina MARĐONOVIĆ
 ++ Marija CELAREC, obl. in 
                                Ivan PETEK, obl.
10.00 + Sabina ŠAJNOVIČ, obl.
 + Angela HORVAT, obl.
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina KOGOVŠEK
19.00  v dober namen

SVETE MAŠE OD 2.2. DO 8.2.sreda, 4. februar

MAŠA JEZUITSKE SKUPNOSTI

V sredo, 4. februarja na god portugalskega jezuita in 
enega izmed prvih jezuitskih misijonarjev v Indiji sv. 
Janeza de Britta, se bomo jezuiti draveljske skupnosti 
zbrali pri večerni sveti maši ob 19. uri. Lepo vabljeni, 
da se nam pridružite.

sobota, 7. februar

ANIMATORJI VABIJO V SVOJE VRSTE

V soboto, 7. februarja, imamo animatorji 1. sestanek 
za letošnji oratorij. Zberemo se v ateljeju ob 18. uri. 
Vsi mladi od 8. razreda naprej, ki bi se radi pridružili 
pisani animatorski družbi, lepo vabljeni med nas. 
Oglasite se Tjaši ali p. Primožu.

sobota, 14. februar

PUSTOVANJE V DRAVLJAH

V soboto, 14. februarja, animatorji ob 16. uri pripravljamo 
pustovanje s Sneguljčkom in 7 palčicami. Vabljene vse 
velike in male šeme. Izbirali bomo najmlajšo, najstarejšo 
in najizvirnejšo masko ter naj skupinsko masko. Vse 
gospodinje pa ste povabljene, da na ocenjevanje prinesete 
svoj domači krof in se potegujete za praktično nagrado.

Poskrbljeno bo za dobre krofe in sok, zbirali pa bomo 
prostovoljne prispevke.  Lepo vabljeni!



MED ARGENTINSKIMI SLOVENCI 

V začetku januarja sem dobre tri tedne preživel na 
južni polobli, med argentinskimi Slovenci. Glavni 
namen mojega bivanja tam, kjer imajo zdaj poletje, je 
bilo sodelovanje na desetdnevni otroški koloniji, ki jo 
vsako leto organizira slovenska skupnost. Že vrsto let 
kolonija poteka v pokrajini Córdoba, kakih 800 km iz 
Buenos Airesa, na posestvu, ki ga je kupil in za letovanje 
slovenskih družin opremil pokojni duhovnik Rudolf 
Hanželič, po katerem se danes posestvo tudi imenuje.
Letos je bilo na koloniji 48 otrok, starih od sedem 
do trinajst let, razen dveh iz Bariloč pod Andi vsi iz 
Buenos Airesa. Kolonija je za otroke priložnost, da 
preživijo nekaj počitniških dni  (ja, v Argentini poletne 
počitnice trajajo od božiča do začetka marca) v  družbi 
vrstnikov, bistveno za kolonijo pa je, da se otroke ves 
čas spodbuja, da čimveč uporabljajo slovenščino. Za 
četrto generacijo Slovencev v Argentini slovenščina 
pač ni nujno več samoumevna, čeprav vsi otroci poleg 
argentinske šole, ki poteka seveda v španščini, ob 
sobotah hodijo tudi v slovensko šolo, kjer pouk poteka 
izključno v slovenščini. Poskrbljeno je tudi za tiste 
otroke, ki prihajajo iz mešanih, dvojezičnih družin, saj 
zanje poteka tečaj ABC, kjer se učijo osnov slovenskega 
jezika. Kar nekaj otrok na koloniji je v začetku hodilo 
na ABC, kjer so se slovenščine naučili tako dobro, da 
zdaj hodijo v “redno” slovensko šolo.
Na koloniji je bila moja vloga tako dvojna. Po eni 
strani sem kot edini Slovenec iz Slovenije skrbel za to, 
da smo za vse, kar smo hoteli povedati, vedno našli 
primeren slovenski izraz - ja, tudi voditeljem se je kdaj 
pa kdaj zataknilo ali pa so bili v dvomih, ali je recimo 
“blokirati” slovenski glagol ali le njihova prikrojitev 
španskega glagola v slovenščino. Tako kot se nam 
v Sloveniji čedalje bolj dogaja, da si prisvajamo in 
sčasoma kar po slovensko spregamo angleške glagole 
(kako so se mi smejali, ko sem razlagal, da v Sloveniji 
za pretakanje vsebin s spleta v pogovoru uporabimo kar 

igralcev, ki so upodabljali sv. Družino, položili še vsak 
svojo svečko, smo spontano vsi obsedeli v tišini in 
tako ali drugače poslušali v svoji notranjosti odmev 
skrivnosti učlovečenenja Božjega Sina. Občutek imam, 
da je bila večerna molitev tisti večer bolj kratka, noč pa 
še posebej mirna ...

p. Primož Jakop, kaplan

angleški glagol downloadanje!), tako se tudi v njihovo 
slovenščino pretihotapijo španske besede (čemur 
humorno pravijo slovellanščina). Tako se je izkazalo, da 
je moje že malo zarjavelo znanje španščine, na katero 
v začetku sploh nisem mislil (saj bom doli tako ali 
tako samo med Slovenci, sem si mislil), v resnici prišlo 
precej prav.
Po drugi strani pa sem bil na koloniji tudi kot duhovnik. 
Ta lik je v zasnovi kolonije tako pomemben, da bi v 
primeru, da voditeljici ne bi uspelo najti nobenega 
slovenskega duhovnika, kolonija odpadla. Poleg tega, 
da sem vsak dan maševal za vse udeležence, sem 
običajno vodil tudi jutranjo in večerno molitev, razlagal 
križev pot, ki smo ga obiskali drugi dan, poskrbel za 
to, da se ni izgubil duhovni vidik te ali one izkušnje, 
kar nekaj časa pa sem bil na voljo tudi za spoved. Ob 
teh priložnostih je bila vedno vrsta in občutek imam, 
da bi, če bi nam bilo uspelo najti v dnevnem redu še 
kakšno priložnost za spovedovanje, kandidatov še 
ne zmanjkalo. Podrobnosti ne bom opisoval, ker se 
ne spodobi, lahko pa povem, da sem spovedovanje 
običajno končal ganjen do solz nad duhovno lepoto in 
globino spovedi vseh, ki so prišli. 
A kljub temu mi od duhovniških opravil najbolj 
ostaja v spominu blagoslov prostorov na predvečer sv. 
Treh kraljev. Zjutraj smo namreč odkrili, da v resnici 
nimamo ne kadilnice, ne oglja in ne kadila, zato se 
je bilo potrebno kar malo znajti. Kadilnico smo nato 
izdelali iz konzerve za kompot, namesto oglja so fantje 
pripravili pravo žerjavico, namesto kadila pa sem nabral 
kar nekaj smole z borovcev na posestvu. Dišalo je bolj 
malo, dima je bilo pa več kot dovolj! Razložil sem jim 
tudi slovensko navado zapisa začetnic modrih z vzhoda 
nad vsakimi vrati, zato smo blagoslovili tudi kredo in 
so letos prvič vsa vrata okrašena z “20+G+M+B+15”. In 
ko smo končali obhod ter blagoslavljanje, so otroci pod 
vodstvom ene od animatork odigrali božični prizorček, 
ki smo ga sooblikovali tudi vsi gledalci s prepevanjem 
venčka božičnih pesmi. Ko smo ob koncu pred noge 

ponedeljek, 2. februar

DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA

V ponedeljek, 2. februarja na praznik Jezusovega 
darovanja ali svečnico bomo redovniki praznovali 
dan posvečenega življenja. Tokrat bi naj bilo še 
posebej slovesno, saj je papež Frančišek razglasil leto 
posvečenega življenja, ki se je začelo na prvo adventno 
nedeljo, 30. novembra 2014, in bo trajalo do 2. 
februarja 2016. Že na vigilijo s prvega na drugi februar 
bo v ljubljanski stolnici potekalo celonočno češčenje 
od 19. do 6. ure, kamor so povabljeni tako redovniki 
kot ostali verniki. Na svečnico bo v ljubljanski stolnici 
sveta maša ob 16. uri.

V Dravljah bodo na svečnico svete maše po 
prazničnem urniku in sicer ob 8.30, ob 17. in ob 19. 
uri.


