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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. POSTNA NEDELJA (LAETARE)
PAPEŠKA NEDELJA

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na 
svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet 

po njem rešil« (Jn 3,17)
Jezus na križu je znamenje odrešenja, 
kdor veruje vanj, bo ozdravljen, odrešen. 
Iz ljubezni do nas grešnikov se je daroval 
Očetu. Vzel je  nase naše grehe, da bi bili 
vsi deležni odpuščanja.  Ali se zavedamo, 
kako neizmerna je Božja ljubezen do nas? 
Naj nam ta zavest da moč, da spremenimo 
svoje življenje, moč za globoko hvaležnost 
Bogu in ljubezen do vseh, saj imamo 
skupnega dobrega Očeta.

Ponedeljek, 16. 3., Hilarij Ogeljski, škof
7.30 + Majda MUNDA KOMAN
19.00 ++ Franc in Alojzija PEČNIK ter Cvetka
                                GREGORKA
   za zdravje v družini
 + Aleksander KOGOVŠEK

Torek, 17. 3., Patrik (Patricij), škof, misijonar
7.30  v dober namen
19.00 + Tone KOVAČIČ
 ++ družina TAVČAR

Sreda, 18. 3., Ciril Jeruzalemski, škof, cerk.uč.
7.30 + Majda MUNDA KOMAN
19.00 ++ Luka, Ana in Vinko FLAJS
 ++ Joža BERLIČ in Srečko BERLIČ
  po namenu

Četrtek, 19. 3., Jožef, Jezusov rednik
7.30 ++ starši VIČIČ
19.00 + Pepca IZGORŠEK
 ++ Jožefa LEBAR in Jožefa ter Jože ZORE
 ++ družine KOREN, ZUPANČIČ, 
                                GNIDOVEC in VIDIC
  v dober namen 

Petek, 20. 3., Klavdija, mučenka
7.30 + Janez ŠTRUKELJ
19.00 ++ družini MARTIČ in JANŽEKOVIČ
 ++ Jože MIRTIČ in družina JANŽEKOVIČ

Sobota, 21. 3., Serapion, škof, mučenec
7.30 + Majda MUNDA KOMAN
19.00 ++ Nada, Marica in Ivan ROZMAN
 ++ Jože in Jožefa MUHIČ ter Jože KOŽELJ

Nedelja, 22. 3., 5. POSTNA, TIHA NEDELJA
6.30 ++ Jože in Angela ČEPELJNIK
8.30  za župljane
 + Frančiška KALIŠ, obl.
 ++ Mihael in Marija PUIZDAR
10.00 ++ Tamara in Viktorja DONIČAR
 ++ Nežka KNAVS, obl. in družina KNAVS
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ Franc PRAZNIK in Vinko KOŠIR
 + Marija GREGORI, obl. 
19.00 + p. Janez KNAFELJC

SVETE MAŠE OD 16.3. DO 22.3.

sobota, 28. marec

IZDELOVANJE BUTARIC

V soboto, 28. marca, od 10.00 do 12.00, bo v 
dvorani nove cerkve potekalo izdelovanje butaric. 

Prinesite vrtne škarje in po želji dodatke za 
butarico, dobrodošlo pa bo tudi vsakovrstno 
zelenje. 

Zbirali bomo prostovoljne prispevke.

petek, 27. marec

POSTNI SPOVEDNI DAN

V petek, 27. marca, bo v naši župniji postni 
spovedni dan. Priložnost za spovedovanje bo v 
novi cerkvi od 8.00 do 19.30.



SREČANJE ANIMATORJEV 
ORATORIJA

V soboto, 7. marca sva se z animatorko 
Lucijo odpravili na Rakovnik, kjer je potekalo 
pomladansko srečanje animatorjev oratorija. 
Tam smo spoznali tematiko letošnjega oratorija 
(sv. Dominik Savio), himno, dramsko zgodbo in 
vse, kar k oratoriju še sodi. Najprej sva prevzeli 
gradiva za naš oratorij, nato pa preko zanimivih 
iger nabirali ‘jagode’ za eno desetko rožnega venca. 
Te smo kasneje pri sv. maši tudi blagoslovili. Po 
maši so sledile pogovorne delavnice. Govorili 
smo o pripravi dobrih katehez in delavnic, o tem, 
kako pripraviti dramsko igro še zanimivejšo ter 
kako voditelji oratorija vidimo svojo vlogo v ZAO 
(Združenje animatorjev oratorija). Obe sva s tem 
srečanjem pridobili nekaj novih idej, ki jih bova z 
veseljem podelile med ostale draveljske animatorje.

Zdaj se oratorija 2015 (ne pozabite, ta bo med 17. 
in 21. avgustom) še bolj veselimo!

Tjaša Medved

od 23. do 26. marca

SPOVEDOVANJE VEROUČENCEV

Od 23. do 26. marca bo v cerkvi potekalo 
spovedovanje veroučencev ob 4. do 8. razreda.

četrtek, 26. marec

SVETA MAŠA V LATINSKEM JEZIKU

V četrtek, 26. marca ob 17.30 bo v Rokovi cerkvi 
sveta maša po izredni obliki rimskega obreda 
(misal sv. Janeza XXIII.) v organizaciji slovenske 
veje mednarodnega katoliškega združenja 
Juventutem. Sveta maša bo potekala v latinskem 
jeziku, daroval pa jo bo župnik župnije Mala 
Nedelja Tomislav Roškarič.

ponedeljek, 16. marec

MAŠA ZA OZDRAVLJENJE IN 
OSVOBODITEV

V ponedeljek, 16. marca ob 20. uri, bo v novi 
cerkvi maša za ozdravljenje 
in osvoboditev, ki jo bo 
daroval p. Mio Kekić.

od 19. do 25. marca

TEDEN DRUŽINE

Od 19. do 25. marca obhajamo v cerkvi 
na Slovenskem teden družine z naslovom 
LJUBEZEN JE NAŠE POSLANSTVO. Ljubljanski 
nadškof msgr. Stanislav Zore ob tem piše: »Letošnji 
teden družine obhajamo v času med dvema 
zasedanjema sinode o družini, kar že samo po 
sebi spodbuja naše razmišljanje in oblikovanje 
osebnega stališča do vprašanja družine. V tem času 
pa smo žal tudi priče ponovnih poskusov, da bi 
družini vzeli njen temelj – odnos med moškim in 
žensko, ki je lahko rodoviten samo v njuni spolni 
različnosti in ljubezenski povezanosti obenem.« 

V tem tednu smo še posebej povabljeni k molitvi 
za naše družine.

četrtek, 19. marec

MAŠA JEZUITSKE SKUPNOSTI

V četrtek, 19. marca na god sv. Jožefa, se bomo 
jezuiti draveljske skupnosti zbrali pri večerni sveti 
maši ob 19. uri. 

Lepo vabljeni, da se nam pridružite.

nedelja, 22. marca

DEKANIJSKI KRIŽEV POT

Dekanijski križev pot bo kot že vrsto let na 
vzpetini pod cerkvijo sv. Marjete v Žlebeh na tiho 
nedeljo, 22. marca, ob 15.00. Vsaka župnija naše, 
šentviške dekanije, bo pripravila eno postajo.

Lepo vabljeni, da se te lepe postne pobožnosti 
udeležite.


