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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

6. NEDELJA MED LETOM

»Vaš govor naj bo: da, da; ne, ne; kar je 
več kot to, je od hudega.«

 (Mt 5,37)
Jezusov govor na gori ni omejevanje človekove 
svobode, ampak življenjsko vodilo, polno 
pravičnosti in ljubezni, ki edino pripelje v 
nebeško kraljestvo.

Danes se zdi, kot da je vse dovoljeno. Toda 
ali to ljudi osrečuje? Soočiti se moramo s 
skušnjavami, tudi mislimi, ki vodijo v grešna 
dejanja in nikoli se ne smemo sprijazniti z 
grehom. Izpolnjevanje Božje volje nam mora 
biti prva zapoved!

Ponedeljek, 17. 2., Sedem ustanoviteljev reda servitov
7.30 ++ družina SVETINA
19.00 ++ Ilija in Jelka DRMAČ
 ++ družina PETRAČ

Torek, 18. 2., Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec
7.30 ++ družine SOLCE, GORŠE, KEPA 
                                in PARAGI
19.00 ++ starši PLESNIK in PREPADNIK
 + Elizabeta HUDOLIN

Sreda, 19. 2., Konrad iz Piacenze, spokornik
7.30
19.00 + dr. Jože TRONTELJ
 + Veronika BOHINC

Četrtek, 20. 2., Sadot in perzijski mučenci
7.30 ++ Jože VIČIČ, obl. in sorodniki
19.00 ++ Stanka STIPLOŠEK, obl. 
                                in Marjan JAZBEC, obl.
  za službo

Petek, 21. 2., Peter Damiani, škof, cerk.uč.
7.30 ++ družina AVŽLAHAR
19.00 + Gabrijela BERGANT
   za zdravje vnukov

Sobota, 22. 2., Sedež apostola Petra
7.30  
19.00 + Andrej BRECELJNIK, obl.
  za zdravje 

Nedelja, 23. 2., 7. NEDELJA MED LETOM
6.30 + Paula WHITTING, obl.
8.30  za župljane
 ++ družina ČERNE
 + Bojan ČERNIVEC, obl.
10.00 ++ starši HORVAT in Angela HORVAT, obl.
  za povratek v družino in za zdravje
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina KOČAR
19.00 + Marija STANONIK, obl.

SVETE MAŠE OD 17.2. DO 23.2.

DOGODKI V ŽUPNIJI

Pogrebi

Sonja Cuderman

Frančiška Jamnik

Spomnimo so ju v molitvi!

torek, 25. februar

SREČANJE STARŠEV BIRMANCEV

V torek, 25. februarja, bo v dvorani nove cerkve 
ob 19.00 uri, drugo srečanje staršev birmancev. Tema 
večera bo krščanska vera. 

Vsi starši letošnjih birmancev toplo vabljeni.

četrtek, 27. februar

SREČANJE ČLANOV ŽPS

V četrtek, 27. februarja, takoj po večerni sv. 
maši bo v prostorih župnišča sestanek Župnijskega 
pastoralnega sveta. 

Vabljeni člani!



SREČANJE S P. KOSOM IN 
PREDSTAVITEV PRIDIG PAPEŽA 
FRANČIŠKA

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je 
bila v polni dvorani nove cerkve tiskovna konferenca 
ob izidu pesniške zbirke p. Vladimirja Kosa »Pesmi iz 
dežele pravljičnih gozdov« in zbirke pridig »Homilije 
papeža Frančiška«. Obe knjigi sta pravkar izšli v 
založbi Župnijskega zavoda Dravlje. Kosovo poezijo 
je predstavil dr. Miha Pintarič, profesor francoske 
literature na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pridige 
papeža Frančiška, ki jih je imel lani v kapeli Doma 
svete Marte, pa novinarka na radiu Ognjišče Marijana 
Debevec. Večer je vodil p. Lojze Bratina.

Kulturni večer je bil lepo doživetje, uglašen na 
Kosovo poezijo in na papeževe pridige, ki se dotaknejo 
globin srca in si ob njih sprašuješ svojo vest. V Kosovo 
poezijo je zbrane popeljala Alenka Höfferle Felc in 
s svojo interpretacijo poslušalcem odkrivala tančine 
njegovih verzov. Lepoto njegove poezije pa je na 
svoj način doživela tudi oblikovalka Mihaela Svetek. 
Opremila je vse njegove zbirke, ki so izšle pri naši 
založbi, tudi to zadnjo. Ob koncu je bil še pogovor s p. 
Kosom o njegovih ustvarjalnih postopkih, izvedeli pa 
smo tudi, da je tokrat v domovino prišel po nagrado 
Prešernovega sklada.

P. Kosu čestitamo in želimo, da bi se še vračal k 
nam na take pogovore. Bralcem novoizdanih knjig pa 
želimo, da bi tudi sami poiskali v njih lepoto, ki bi se 
jih dotaknila.

MS     

več o srečanju na www.zupnija-dravlje.si

od 17. do 21. februarja

ZIMSKE POČITNICE

Od ponedeljka, 17. februarja, do petka, 21. 
februarja, so zimske počitnice. Verouk odpade.

ponedeljek, 17. februar

MAŠA ZA OZDRAVLJENJE IN 
OSVOBODITEV 

V ponedeljek, 17. februarja, bo maša za ozdravljenje 
in osvoboditev v novi cerkvi ob 20.00.

p. Mio

ponedeljek, 24. februar

JEZUITI 2014

V ponedeljek 24. februarja, bo v župnijski cerkvi 
v Dravljah prireditev z naslovom Jezuiti 2014. 
Premierno bomo predstavili kratki promocijski film z 
naslovom: Jezuiti, v vsem ljubiti in služiti. Režiral ga je 
talentirani mladi režiser David Sipoš, ki je ujel jezuitski 
utrip na njemu lasten domiseln način. Namen večera bo 
tudi predstavitev novega jezuitskega bloga z naslovom 
Jezuitski pogled in pa odlične Jezuitske iniciative 
za mlade z naslovom MAGIS. Naslov večera „Jezuti 
2014“ je za nas posebej pomenljiv, saj letos obhajamo 
dvesto letnico ponovne vzpostavitve Družbe Jezusove. 
Od 1814 do danes smo naredili kar nekaj pomembnih 
korakov.

Program večera:

•	 Večer se bo začel z sveto mašo ob 19.00. 
Maševal bo  p. Ivan Bresciani.

•	 Večer bo glasbeno obogatila skupina Tvoj glas.

•	 Po maši bo sledil ogled filma in predstavitev 
novih iniciativ za mlade.

•	 Sledilo bo druženje jezuitov, mladih in naših 
prijateljev.

Vsi lepo vabljeni! S sabo pripeljite tudi svoje prijatelje. 
 p. Damjan Ristič


