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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. POSTNA NEDELJA

»Njegova oblačila so postala bleščeča, 
nadvse bela, da jih tako ne more  pobeliti 

noben belivec na svetu« (Mr 9,3)
Dogodek na Gori, svetloba, najsvetlejša 
luč, to je prava podoba Jezusa Kristusa, 
poveličanega. Pokaže se v vsej polnosti 
božanstva, v slavi Očeta, ki izpove svoje 
zadovoljstvo nad Sinom.

V tem postnem času smo povabljeni tudi 
mi, da se zagledamo v to lepoto našega 
Odrešenika in iz nje živimo tudi v temnih 
dolinah vsakdana. Tudi On je moral skozi 
trpljenje in smrt v poveličanje in slavo!

Ponedeljek, 2. 3., Agnes (Neža) Praška, klarisa, opatinja
7.30 + Jožef GOLJA
19.00 + Jure PATEKAR
   za zdravje

Torek, 3. 3., Kunigunda, kraljica
7.30  v dober namen
19.00 + Tone KOVAČIČ
 ++ družina TAVČAR

Sreda, 4. 3., Kazimir, poljski kraljevič
7.30 
19.00  za ozdravljenje
 + Marija – Pija HERCIGONJA, 30. dan 

Četrtek, 5. 3., Hadrijan (Jadran), mučenec
7.30  v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
19.00 ++ družina PAVLIČ
  v dober namen za uspešno in varno delo

Petek, 6. 3., Fridolin, opat
7.30 + Andrej TROP
19.00 ++ Fani in Jože LIPEJ
 + Marija POPOVIĆ

Sobota, 7. 3., Perpetua in Felicita, mučenki
7.30  
19.00 + Peter ROŽAJ
 + Angela KASTELIC, 30. dan

Nedelja, 8. 3., 3. POSTNA NEDELJA
6.30 ++ Marcela GOLTES ter Albina in Julijana
                                ŠAFEC   
8.30  za župljane
 + Stanislava PRAH, obl.
 ++ Frančiška in Alojz LEMUT ter družina
                                SAMSA
10.00 ++ družini KOPAČ in TOMŠIČ
 ++ Ivanka BERLEC, obl. in starši
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ Edvard in družina PIRC
 + Marija BRADAČ
19.00 ++ tri sestre SINKOVIČ 

SVETE MAŠE OD 2.3. DO 8.3.SPOVEDOVANJE V POSTNEM ČASU

Po zakramentu sprave ali spovedi, se spravimo 
z Bogom, s katerim smo zaradi svojega greha 
prekinili odnos ter lahko zaživimo svoje življenje 
znova. Spravimo se tudi s Cerkvijo, od katere nas 
je greh oddaljil ali celo izključil.

V postnem času bodo skušali duhovniki biti na 
razpolago za sveto spoved:

- ob sredah med večerno mašo
- ob nedeljah med mašami 
- na spovedni dan v petek, 27. marca, od 8. do 
19.30 ure.
V tednu od 23. do 27. marca bo pri verouku 
potekalo spovedovanje otrok. 

KRIŽEV POT

Velika opora v hoji za trpečim Gospodom nam je, 
posebno v postu, molitev križevega pota.

- petek po večerni sv. maši

- nedelja pred družinsko sv. mašo ob 9.45

- nedelja po večerni sv. maši



GOSTOVANJE FOLKLORNE SKUPINE 
MARIBOR

V četrtek, 19. februarja, se je v dvorani nove cerkve 
zbralo toliko ljudi, da je zmanjkalo stolov in je 
marsikateri obiskovalec sedel na tleh ali stal. Le 
kaj bi jih lahko zbralo v takem številu? Krivec je 
bila folklorna skupina Maribor iz Buenos Airesa. 
Zaplesali so nekaj slovenskih in argentinskih 
narodnih plesov, med odmori pa sta p. Miran in 
p. Primož z nami delila svojo izkušnjo srečanja z 
našimi sorojaki iz Argentine. 

Po končanem programu so se nam argentinski 
Slovenci tudi predstavili in dobili smo priložnost, 
da ob pici in pijači z njimi spregovorimo nekaj 
besed. Seveda smo govorili slovensko. 

Maja Rajšp

fotgrafije na www.zupnija-dravlje.si

ZIMOVANJE SKAVTOV

Na pustni vikend so svoj zimski tabor opravili 
tako najmlajši, volčiči in volkuljice (VV), kot malo 
starejši, izvidniki in vodnice.

Na zimovanju smo bili v Trbojah. Bilo nas je 30 
izvidnikov in vodnic. Imeli smo se zelo dobro. 
Spali smo v bivaku in kurili ogenj. Volčiči so bili 
v Gorenjem Jezeru pri Cerknici. Tabalugi so se 
pomagali boriti proti Arktosu. 

(Filip Rus)

Tako eni kot drugi niso imeli kaj dosti sreče z 
vremenom, vendar jih to ni kaj dosti oviralo pri 
tem, da bi imeli lepo izkušnjo. Najmlajši so svoje 
zimovanje zaključili s sveto mašo že v nedeljo 

torek, 3. marec

DAN LJUBEZNI

Koalicija „Za otroke gre!“ vabi vse zagovornike 
pravic otrok in staršev in vse ljudi dobre volje, 
da se zberejo v torek, 3. marca, ob 16.30 pred 
Državnim zborom v Ljubljani. Z javnim shodom 
bomo pozvali poslanke in poslance, da zavrnejo 
radikalni predlog Združene levice in uvedbo 
redefinicije zakonske zveze, ki bo odprla vrata 
posvojitvam otrok v homoseksualne skupnosti 
ter diskriminaciji vseh, ki se ne strinjajo s sporno 
teorijo spola. 

Na shod, ki bo potekal v sproščenem kulturnem 
vzdušju pod geslom “Dan Ljubezni”, povabite 
prijatelje in znance. Prinesite zastave, harmonike 
in dobro voljo. 

S svojo prisotnostjo bomo pričevali o lepoti in 
bogastvu očetovske in materinske ljubezni, o 
poslanstvu starih staršev in se zavzeli za srečno 
otroštvo vseh otrok.

Po shodu bo ob 18.30 sv. maša v cerkvi Sv. Trojice 
(uršulinska cerkev).

sobota, 14. marec

MLADIFEST SLOVENIJA

V soboto, 14. marca, se bo v novi cerkvi prvič v 
Sloveniji zgodil Mladifest, festival vseh mladih, 
po letih in po srcu. Program se bo začel ob 
9.00, nikakor ne gre zamuditi pričevanj v 
nadaljevanju, vrhunec srečanja bo sveta maša 
ob 12.00, sledilo bo še prijetno druženje in 
prijateljevanje ob malici iz nahrbtnika.

dopoldan, da so se lahko starši, ki so jih prišli iskat, 
še izognili gneči ob cerkniškem karnevalu, četa pa 
je še je razšla šele v začetku popoldneva, po maši 
in kosil

IZGUBLJENA OVČICA IN DOBRI 
PASTIR

Deževno nedeljsko popoldne 22. februarja je bilo 
za draveljske otroke, starše in stare starše prav 
pestro - v dvorani nove cerkve smo si ne samo 
ogledali, ampak tudi sodelovali v igrici Izgubljena 
ovčica in dobri pastir. Mladi s Kureščka pod 
vodstvom akademske igralke Lidije Sušnik so nam 
pripravili predstavo, ki je z odlično igro, dovršeno 
in domiselno sceno ter pristnostjo navdušila 
tako mlade kot stare. Pred začetkom so si otroci 
ob pomoči izdelali ovčja ušesa in repke ter tako 
postali prave male ovčice. Tako so lahko v predstavi 
zaigrali kot čreda dobrega pastirja, z njim zapeli in 
ga tudi glasno opozarjali na volkove, ki so ugrabili 
izgubljeno ovčico. Ko je pastir ovčico rešil, so se 
skupaj veselili njene vrnitve med čredo. Navdušen 
aplavz je pričal o tem, kako so nas nastopajoči 
navdušili s svojim trudom in srčnostjo, kar je - kot 
pravijo tudi sami - vse v večjo Božjo slavo!

Ana Sova

fotgrafije na www.zupnija-dravlje.si


