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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. VELIKONOČNA NEDELJA

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

»Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in 
moje poznajo mene.«

(Jn 10,14)
Zahtevno poslanstvo duhovnega poklica, 
pa tudi življenske poklicanosti lahko 
uresničujemo samo v zavesti, da smo ljubljeni 
otroci nebeškega Očeta. Tudi Kristusova 
ljubezen do ljudi ima vzor v Očetovi ljubezni 
do Sina. V moči te ljubezni je Dobri pastir dal 
življenje za svoje. In v moči te Ljubezni smo 
vsi poklicani, da se darujemo za druge, pa naj 
bo to v duhovništvu, redovništvu ali v družini.

Ponedeljek, 27. 4., Peter Kanizij, cerkveni učitelj
7.30  
19.00 + Franc VIDENIČ, obl.
 ++ starši JAZBINŠEK

Torek, 28. 4., Peter Chanel, duhovnik, mučenec
7.30  Devici Mariji v zahvalo
19.00 + Luciana MOLEK

Sreda, 29. 4., Katarina Sienska, devica, cerk.uč, soz. 
Evrope
7.30  
19.00 + Borut PAVLI
 + Blaž FARIČ, obl.

Četrtek, 30. 4., Pij V., papež
7.30  
19.00  za varno in uspešno delo
  za zdravje in blagoslov v družini

Petek, 1. 5., Jožef Delavec – praznik dela
7.30  
19.00 

Sobota, 2. 5., Atanazij, škof, cerk.uč.
7.30 + Julijana LAHAJNAR
19.00 ++ družina MOHAR

Nedelja, 3. 5., 5. VELIKONOČNA NEDELJA
6.30 ++ družine HÖFFERLE, GRIL in FELC
8.30  za župljane
 + Marija TOMŠIČ
 ++ Jože HAUPTMAN in Mojca ŠKULJ
                             HAUPTMAN
10.00 + Anica OKRŠLAR
 ++ Ana PIRC in Mojca PIRC ter Marija
                             DOLNIČAR-PIRC  
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina SEMIČ
19.00 + Jožica KOCJAN, obl. 

SVETE MAŠE OD 27.4. DO 3.5.30 LETNICA POSVETITVE NOVE 
DRAVELJSKE CERKVE

15. septembra letos bo minilo 30 let od posvetitve 
naše nove cerkve. Obletnico bomo obeležili z 
več dogodki, ki se bodo odvijali še pozno v jesen. 
Napovedujemo glavne:
- 10. do 12. september tridnevnica.
- 13. september: slavnostna sveta maša, ki jo bo 
vodil škof Anton Jamnik.
- september: razstava, nova knjiga o Dravljah, 
draveljski duhovni večer s p. Lojzetom Bratino 
in akademikom Markom Mušičem, glasbeni 
dogodek.
- oktober: draveljski duhovni večer s p. Markom 
Rupnikom, glasbeni dogodek.
- november: draveljski duhovni večer z nadškofom 
Alojzijem Cviklom, glasbeni dogodek.



BIRMANSKA DUHOVNA OBNOVA V 
STRUNJANU

V petek ob 5 popoldne so se pred župniščem 
zbrali letošnji birmanci in se v družbi p. Mirana in 
animatorjev odpravili v Strunjan. Po nastanitvi v 
sobe se je potrebno okrepčati in po mlečni večerji 
so se birmanci razdelili v 5 skupin: Cerkev v Rimu, 
Cerkev v Jeruzalemu, Cerkev v Carigradu, Cerkev 
v Efezu in Cerkev v Korintu. Vsaka skupina 
je ostalim predstavila simbole svoje Cerkve in 
njenega zavetnika. Ker bo sobota naporen dan, 
smo birmance po večerni molitvi poslali spat, a 
nekatere cvetke so imele vseeno preveč energije 
in so se zato pod nadzorom animatorjev odpravile 
nadihati nočnega zraka. 

V sobotno jutro nas je zbudila Rokova trobenta, 
dokončno prebudila pa jutranja telovadba pod 
vodstvom p. Mirana in molitev okoli strunjanskega 
križa, kjer je jutranji vetrič pregnal še zadnjo 
zaspanost. Po zajtrku nam je Nina predstavila 
življenje prvih krščanskih skupnosti. Tako kot 
apostoli so se na to tudi birmanci podali na pot, 
sledila je namreč orientacija po strunjanskem 
zalivu, na kateri so iskali točke kjer smo jim 
animatorji predstavili različne redove. Po 3 urah 
hoje sta nas veter in dež dokončno pregnala 
v toplo zavetje Frančiškovega doma, kjer je že 
čakalo kosilo, ki so ga pod kuhalnico p. Mirana 
pomagali skuhati birmanci. Odlična pašta nam je 
dala novih moči, zato smo se odločili pretegniti 
noge in smo se odpravili v Portorož. Po vrnitvi 
smo se v sveti maši zahvalili za deževen, mrzel, 
vetroven in nasploh prečudovit dan. A zabave še 
ni bilo konec, po večerji, za katero se je kuharica 
res potrudila in nam pripravila narezek, je prišel 
čas da vsak birmanec stopi pod žaromete in nam 
predstavi enega izmed svojih mnogoterih talentov. 

BIRMANCI

Približuje se slovesnost svete birme. V 
ponedeljek, 4. maja ob 20. uri bo sestanek 
za starše birmancev. V petek, 8. maja ob 19. 
uri bomo začeli birmansko devetdnevnico. K 
devetdnevnici ste lepo povabljeni botri, starši, 
domači in župljani. Posebej bomo molili za naše 
birmance in njihove družine. Devetdnevnica bo 
potekala vsak dan ob 19. uri, razen nedelje, ko so 
birmanci lepo povabljeni k sveti maši ob 10. uri.

ponedeljek, 27. april

MAŠA JEZUITSKE SKUPNOSTI

V ponedeljek, 27. aprila, 
na god sv. Petra Kanizija, 
se bomo jezuiti draveljske 
skupnosti zbrali pri večerni 
sveti maši ob 19. uri. 

Lepo vabljeni, da se nam 
pridružite.

četrtek, 7. maj

SVETA MAŠA V LATINSKEM JEZIKU

V četrtek, 7. maja ob 17.30 bo v Rokovi cerkvi 
sveta maša po izredni obliki rimskega obreda 
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.

Nastopanje pa je naporna stvar in zato ni bilo 
čudno, da so birmanci po koncu večera popadali v 
postelje in hitro zaspali.

Nič se ne prileže bolj kot tek do strunjanskega križa 
na sončno nedeljsko jutro, keteremu sledi zajtrk in 
pospravljanje hiše. Nič pa se ne spodobi bolj kot 
sveta maša skupaj s starši, s katero smo se zahvalili 
za lep vikend. Tej je sledila pogostitev nato pa pot 
domov.

Maja Rajšp

PROŠNJA ZA POMOČ IN 
DONATORSTVO NA ORATORIJU

Še enkrat več spominjamo na delo animatorjev, ki 
letos že petnajsto leto pripravljajo poletni oratorij 
za otroke. Ker je oratorij vsakič kar velik finančni 
zalogaj, prosijo vse, ki ste pripravljeni kakorkoli 
pomagati na materialni ali finančni ravni, da se 
oglasite v pisarni ali pri Tjaši. Veseli bojo tudi, 
če bi lahko zaposleni, ki imate to možnost, v svoja 
podjetja nesli prošnjo za donatorstvo. Dobite jo v 
pisarni.

HVALA za vsak vaš dar.

VEROUČNE POČITNICE

V tednu od 27. aprila do 3. maja verouk odpade 
zaradi prvomajskih počitnic.  


