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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. VELIKONOČNA NEDELJA, 
nedelja turizma

»Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. 
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.« 

(Jn 14,27)
Temelj Jezusovega miru je v Njegovem 
razmerju in povezanosti z Očetom. 
Tako moramo biti tudi mi  povezani 
z Gospodom, spolnjevati Njegove 
besede in tako ostati v božji ljubezni. 
To bo pomirilo naše srce, prineslo 
notranji mir, ki ga tudi težave in žalost 
tega sveta ne morejo vzeti. In kako zelo 
potrebujemo navzočnost Kristusovega 
Duha tolažbe, ljubezni in miru!

Ponedeljek, 2. 5., Atanazij, škof, cerkveni učitelj
7.30  po namenu
19.00 + Manca TOME
  v čast sv. Florijanu za varstvo

Torek, 3. 5., Filip in Jakob ml., apostola
7.30 + Vinko SETNIKAR
19.00 ++ Francka KERŽIN in Feliks GUNGL
 + Majda ŠINKOVEC, 7. dan
                   
Sreda, 4. 5., Florijan (Cvetko), mučenec
7.30  za dober namen
19.00 + Ivan BOLSKAR, obl.
  za draveljske gasilce

Četrtek, 5. 5., GOSPODOV VNEBOHOD
8.30  za zdravje
17.00 + Helena CERGOL
 ++ starši BARAGA in Aleksander 
                             BARAGA, obl. 
19.00 + Franc VIDENIČ, obl.
 ++ Janez in Ana FINK

Petek, 6. 5., Dominik Savio, dijak, zavetnik 
ministrantov
7.30 + Andrej TROP
19.00 + Darja ČERNE
 ++ Srečko in Joža BERLIČ

Sobota, 7. 5., Gizela, opatinja
7.30 
19.00 + Frančiška POLENŠEK, obl.
 + Martin JERAM, obl.

Nedelja, 8. 5., 7. VELIKONOČNA NEDELJA, 
NEDELJA SREDSTEV DRUŽ.OBV.
6.30 + Ana DRAKSLER, obl.
8.30  za župljane
 ++ Marija, Stanko in družina SAMSA
 + Ladka DEBEVC
10.00 ++ Martin in Miro VUKELIČ
 + Drago KORPAR, obl.
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ Henrik FILIP in družina
 ++ Jožica PODOBNIK in Danilo
                             BONČINA 
 ++ Breda LOVŠIN in družina 
19.00 ++ Malči in Ludvik VRHOVEC
               +           Cvetka GOSAR

SVETE MAŠE OD 2.5. DO 8.5.

nedelja, 15. maj

PROGRAM POTA ZAMBIJA

Na binkoštno nedeljo, 15. maja se nam bodo pri mašah 
pridružili člani programa POTA, ki bodo v sklopu 
svojega projekta, katerega član je tudi eden izmed 
naših faranov, kot prostovoljci odšli v Zambijo k 
jezuitu p. Stanku Rozmanu. 
Spregovorili nam bodo o prostovoljnem delu v Zambiji 
in po maši zbirali darove za misijon.

ROMANJE NA ROŽNIK

V nedeljo, 15. maja, bo ob 16:00 sv. maša za našo 
župnijo v cerkvi Marijinega obiskanja na Rožniku. 
K sv. maši še posebej vabljeni letošnji prvoobhajanci.

četrtek, 12. maj

SREČANJE Z BIRMOVALCEM

V četrtek, 12. maja ob 18. uri bo srečanje birmancev, 
staršev in botrov z birmovalcem ljubljanskim 
pomožnim škofom dr. Antonom Jamnikom.



KATEHETI NA IZLETU

Na malo kislo soboto zjutraj, 23. aprila, smo se vsi 
draveljski kateheti zbrali, da bi en dan preživeli skupaj 
in se imeli lepo. Da pa bi združili prijetno s koristnim, 
smo najprej pospravili naš katehetski kabinet oz. 
‘zbornico’ in se malo čez 11. uro odpravili s kombijem 
na Bled. Ves čas smo gledali v nebo in se spraševali, kdaj 
bo začelo deževati. A ker nam poguma res ne manjka, 
smo si izposodili dva lesena čolna ter kljub črnim 
oblakom odpravili proti otočku. Vsem veslačem je šlo 
delo zelo dobro od rok in že kmalu smo sedeli na kavi 
in sladoledu sredi jezera. Po uri prijetnega klepeta in 
velike količine smeha, smo odveslali nazaj. Na hitro 
smo se sprehodili še ob jezeru in ker je bila ura že kar 
pozna, smo se odpravili še na kosilo. Med čakanjem na 
slastne pice, smo si podelili nekaj izkušenj iztekajočega 
se katehetskega leta in predlagali, kaj bi v prihodnje še 
lahko spremenili. Eden od teh predlogov je bil tudi ta, 
da tak lep izlet ponovimo kar že na začetku naslednjega 
šolskega leta (seveda smo se vsi s tem strinjali).

Dan smo zares lepo preživeli, veliko se smejali in se še 
bolje spoznali. Vsi upamo, da bomo tudi v prihodnjem 
šolskem letu lahko sodelovali v taki katehetski zasedbi.

Slike z izleta si lahko pogledate na župnijski spletni 
strani (www.zupnija-dravlje.si).

Tjaša Medved

BIRMANSKI VIKEND V STRUNJANU

Biti birmanec je naporno. Najti je treba botra, 
se pripraviti na sprejem zakramenta, zahtevnim 
animatorjem pri spraševanju dokazati svoje znanje in 
tako naprej. Še dobro, da se vsako leto za en vikend 
odpravijo v Strunjan na duhovno obnovo, kjer se lahko 
odpočijejo. Tokratna skupina se je nanjo odpravila v 
petek popoldne v družbi animatorjev in p. Mirana. Po 
prihodu so se birmanci razdelili v štiri skupine: Cerkev 
v Rimu, Cerkev v Jeruzalemu, Cerkev v Carigradu in 
Cerkev v Korintu. Vsaka Cerkev je imela svoje simbole 
in zavetnika, katere so predstavili drug drugemu. 
Sončno soboto smo pričeli z jutranjo telovadbo in 
nadaljevali z orientacijo po strunjanskem zalivu. Na 
točkah so birmanci podrobneje spoznali darove Svetega 
Duha. Sledilo je kosilo in po daljšem počitku smo se 
odpravili v Portorož. Tam smo si ogledali votlino 
Lurške Matere Božje in cerkev ter posedeli na obali. Po 
vrnitvi smo se pri sveti maši zahvalili za čudovit dan in 
opečene obraze. Po njej je končno napočil čas večerje, 
za katero sta nam kuharici in njun pomočnik spekli 
pizzo. Okrepčani in spočiti smo se pripravili na veliki 
finale sobotnega dneva: zabavni večer. Tako birmanci 
kot animatorji smo pripravili točke ob katerih smo se 
nasmejali do solz. Nastopanje pa je naporna stvar zato 
smo birmance kmalu poslali spat. Večina jih je takoj 
zaspala, tisti manj utrujeni pa so v spremstvu spodaj 
podpisane animatorke tekli na obalo gledat zvezde. 
V nedeljo nas je namesto sonca prebudil veter in med 
jutranjo telovadbo ter molitvijo okoli strunjanskega 
križa odpihnil zaspanost. Prebujeni smo se tako 
pripravili na sveto mašo, pospravili hišo in odšli v 
cerkev. Po maši je sledila še pogostitev, za katero so 
poskrbeli starši, nato pa pot domov. 
Slike z duhovne obnove si lahko pogledate na župnijski 
spletni strani (www.zupnija-dravlje.si).

Maja Rajšp

torek, 3. maj

SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV

V torek, 3. maja ob 18. uri bo v dvorani nove cerkve 
srečanje za starše birmancev.

NOVA KNJIGA NAŠE ZALOŽBE »DRAGI 
PAPEŽ FRANČIŠEK«

Otroci so pisali in celo narisali vprašanja papežu 
Frančišku. Papež je odgovoril na vsa njihova pisma. »Za 
papeža Frančiška je vsak otrok dragocen,« je napisal 
p. Lojze Cvikl, mariborski nadškof v uvodu knjige. 
Vprašanja otrok so iskrena in prisrčna, odgovori papeža 
pa polni modrosti in ljubezni. Knjiga je namenjena 
otrokom, pomoč pa bo staršem in katehetom pri 
odkrivanju bogastva božjega življenja otrokom.Ob tem 
pomembnem trenutku jih spremljajo s svojo molitvijo.

VEROUK V PRVEM TEDNU MESECA MAJA

V ponedeljek, 2. maja in torek, 3. maja ni verouka. 
Ostale dni poteka verouk po običajnem urniku.

sreda, 4. maj

SV. FLORJAN

V sredo, 4. maja, obhajamo god sv. Florjana, zavetnika 
gasilcev. Pri sv. maši ob 19.00 se bomo, poleg živih, 
spomnili tudi vseh pokojnih gasilcev iz naše fare.

SREČANJE ČLANOV ŽPS

V sredo, 4. maja ob 20. uri bo v veroučni učilnici v 
župnišču srečanje članov župnijskega pastoralnega 
sveta.

četrtek, 5. maj

PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA

V četrtek, 5. maja, bomoobhajali slovesni praznik 
Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali 
Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo.
Sv. maše bodo ta dan po prazničnem razporedu: 
8:30, 17:00 in 19:00.

ZAČETEK BIRMANSKE 
DEVETDNEVNICE IN TRIDNEVNICE 
ZA PRVOOBHAJANCE

V četrtek, 5. maja bomo začeli z devetdnevnico pred 
sveto birmo, ki bo v soboto, 14. maja ob 16. uri in 
tridnevnico pred prvim svetim obhajilom, ki bo v 
nedeljo, 8. maja ob 10 uri.


