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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

VELIKA NOČ

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se 
odpravila h grobu« 

(Jn 20,3)
ALELUJA! Grob je prazen! Danes se veselimo 
Kristusovega vstajenja, danes je naše veselje 
popolno. Pojemo zmagoslavne vstajenske 
pesmi in Aleluja zopet odmeva v božjem 
hramu. Kristus je vstal in ob tem izviru se 
napaja naša vera, v Njem imamo upanje in 
razodeto Ljubezen, ki je šla zate in zame  v 
smrt in jo premagala. Kristus živi in On nas 
bo vse pritegnil k sebi!

Ponedeljek, 6. 4., VELIKONOČNI PONEDELJEK
8.30 + Andrej TROP
19.00 + Nevenka ÖLHOFER

Torek, 7. 4., Janez Krstnik de la Salle, duhovnik, redovni 
ustanovitelj
7.30  v dober namen
19.00 ++ družina BARAGA

Sreda, 8. 4., Maksim in Timotej, mučenca
7.30  
19.00 + Slavka ERMAN
 + Aleksander KOGOVŠEK

Četrtek, 9. 4., Maksim Aleksandrijski, škof
7.30 ++ družine ČERMELJ, BABIČ in
                             MAVRIČ    
19.00

Petek, 10. 4., Domnij (Domen), škof, mučenec
7.30  
19.00 + Minka JAN, obl.

Sobota, 11. 4., Stanislav, škof, mučenec
7.30 
19.00 + Darja ČERNE
 + Viktor ZAKRAJŠEK, obl.

Nedelja, 12. 4., 2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA, 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 
6.30  za zdravje
8.30  za župljane
 ++ Jože in Ana GLUŠIČ
 ++ Radivoj ŠTULAR, obl. in starši
10.00 ++ družini ZELKO in HODEJ
 ++ družine JAKŠIČ, KONTREC, VUK in
                             HUSNJAK 
11.00  maša v Domu starejših
11.30 + Martin ŠVAJGER, obl.
19.00 + Tomaž ZIDANŠEK 

SVETE MAŠE OD 6.4. DO 12.4.nedelja, 12. april

DUHOVNIŠKI OKTET OREMUS

Na belo nedeljo, 12. aprila bomo v Dravljah gostili 
duhovniški oktet Oremus, ki bo prepeval pri 
večerni sveti maši ob 19. uri. Po maši bo kratek 
koncert. 
Lepo vabljeni!

od 17. do 19. aprila

DUHOVNA OBNOVA BIRMANCEV

V petek, 17. aprila gre 31 letošnjih birmancev na 
duhovno obnovo v Strunjan. Patru Miranu bodo 
pri duhovni obnovi v Strunjanu pomagali tudi 
številni animatorji. 

Sveta birma bo letos v soboto, 16. maja ob 16. 
uri, birmovalec pa bo stiški opat p. Janez Novak. 
Birmance priporočamo v molitev.  



VELIKONOČNO VOŠČILO

Dragi župljani,

le kdo ne pozna Vivaldijevih Štirih letnih 
časov, ki nas začenši s pomladjo popeljejo v 
svojstveno doživljanje narave. Čudoviti zvoki 
violin nas prebudijo iz zaspanosti in potisnejo v 
osrčje življenja. Narava se prebuja, ptice pojejo, 
oblaki plešejo, drevesa se obdajajo s čudovitimi 
pričeskami, vstaja novo življenje. Vsako leto, znova 
in znova. Kakšna pestrost in barvitost letnih časov! 
Tudi mi vstajamo, znova in znova. S pomladjo, 
poletjem, jesenjo in zimo. Pademo in vstanemo, 
zaspimo in se prebudimo, umiramo in oživimo.

Gregor Nacianški je zapisal, da se je Bog moral 
učlovečiti in umreti, da nas je oživil. Vsi smo 
dobili Božjo podobo, pravi, pa je nismo znali 
braniti, potem pa je Bog oblekel naše meso, da je 
to podobo rešil in naredil iz nje nesmrtno telo, telo 
polno življenja. In velika noč je praznik življenja. 
Praznik novega rojstva, ko se mi sam Bog približa 
in z duhovnikovo roko podeli odvezo, me osvobodi 
in potegne iz smrti v življenje. Takrat zaslišim 
Vivaldijeve Štiri letne čase, oblake, drevesa in ptice, 
ki se veselijo z menoj. Gospod je res vstal, me prijel 
za roko, da z njim vstajam tudi jaz, v nov dan, v nov 
teden, v novo leto, znova in znova.

ponedeljek, 6. april

VELIKONOČNI PONEDELJEK

Velikonočni ponedeljek je dela prost dan, zato 
ni verouka. Verouka ne bo tudi ves teden in se 
ponovno začne v ponedeljek, 13. aprila. 
Na velikonočni ponedeljek bodo svete maše 
dopoldne ob 8.30 in zvečer ob 19.uri.

torek, 7. april

SREČANJE ZA STARŠE IN BOTRE 
BIRMANCEV

V torek, 7. aprila, ob 18.30 v dvorani nove cerkve 
bomo gostili dr. Polono Vesel Mušič, avtorico več 
knjig o birmanski pastorali.
Starši in botri birmancev ste lepo vabljeni, da se 
srečanja udeležite.

četrtek, 9. april

PREDAVANJE O ARGENTINI

V četrtek, 9. aprila ob 20. uri, bo p. Primož v 
dvorani nove cerkve v besedi in sliki predstavil 
svojo izkušnjo bivanja v Argentini ter dela s 
slovensko skupnostjo tam na drugem koncu sveta.

od 10. do 12. aprila

ZAOBLJUBE SKAVTOV

Le še en teden nas loči do tradicionalnih stegovskih 
obljub, ki so težko pričakovani trenutek vsakega 
novega skavta. Te bodo letos potekale v Paljevem 
nad Plavami (15 km severno od Nove Gorice), in 
sicer 10. - 12. aprila.

Starše vabimo, da se nam pridružite v nedeljo ob 
13. uri pri sveti maši in obljubah. Veseli dogodek 
bomo zaključili s skupnim kosilom, za katerega 
vas prosimo, da poskrbite starši.

sobota, 11. april

MEDGENERACIJSKO SREČANJE

Člani Karitas organiziramo medgeneracijsko 
srečanje, katerega cilj je druženje in medsebojno 
bogatenje, saj lahko doživimo srečanje kot srečo. 
Na srečanje posebno lepo vabljeni starejši, pa tudi 
mlajši. Sveta maša bo začetek srečanja, nadaljevanje 
druženja pa bo v dvorani nove cerkve. 
Sveta maša bo ob 16 uri, po maši bo sledil 
družaben program. Srečanje bo popestrila 
glasbena skupina Alarm, ki nas bo razveselila s 
svojim programom.
Druženje nam omogoča, da se duhovno polnimo, 
zato se vidimo na srečanju.

Karitas Dravlje

Ne štiri, pet je letnih časov celo pravi Boris A. 
Novak: »Pomlad in poletje, starost in smrt in večno 
petje.« In to večno petje je novo rojstvo, velika 
noč, vstajenje. Oprimimo se Kristusa in vstanimo 
skupaj z njim.

V imenu župnijske ekipe in jezuitske skupnosti v 
Dravljah vam želim blagoslovljene velikonočne 
praznike,

p. Miran Žvanut, župnik


