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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

NEDELJA SV. TROJICE

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

po njem rešil!« (Jn 3,17)
Nepojmljiva skrivnost Svete Trojice je v 
odnosih. Odnos združuje tri Božje osebe, ki 
se ljubijo do take mere, da mislijo in želijo isto, 
zato so en sam Bog in to Bog ljubezni, ki rešuje 
človeka. Skrivnosti Boga ne moremo doumeti 
z razumom, lahko pa se mu približamo z  vero 
in ljubeznijo. Po krstu smo Vanj vraščeni in 
kljub naši nezvestobi hrepenimo po Bogu, po 
milosti našega Gospoda Jezusa Kristusa, po 
ljubezni Boga Očeta in po občestvu Svetega 
Duha.

Ponedeljek, 16. 6., Beno iz Meissna, škof
7.30  za ozdravljenje v družinskem deblu
19.00 ++ družini MRVA in PLEŠKO
  za zdravje

Torek, 17. 6., Rajner, samotar
7.30  za ozdravljenje v družinskem deblu
19.00 ++ družini TURK in EISELT
 ++ Leopoldina, obl. in Franc TOME ter sin
                                Franc 

Sreda, 18. 6., Gregor Janez Barbarigo, škof
7.30  za ozdravljenje v družinskem deblu
19.00 ++ Joža in Srečo BERLIČ
 ++ Lojze BREMŠAK, obl. ter France in Marija
                                BOŽIČ

Četrtek, 19. 6., SV. REŠNJE TELO IN KRI
8.30 ++ mama, oče in brat BENEDEJČIČ
17.00 + Anton ARKO
  v zahvalo
19.00 + Marija KOMPARE
 + Ana GRAČNER

Petek, 20. 6., Adalbert, škof
7.30  za ozdravljenje v družinskem deblu
19.00 ++ Lojze SOLCE in Lojze ŠTAMCAR

Sobota, 21. 6., Alojzij Gonzaga, redovnik
7.30  
19.00 ++ Alojzija PEČNIK ter Franc in Cvetka
                                GREGORKA  
 ++ Kara ŠKRJANEC ter svaka Alojz FILIPIČ
                                in Janko HANŽEL, obl.
 + Marija BOLSKAR, obl.

Nedelja, 22. 6., 12. NEDELJA MED LETOM
6.30 + Ani ČIŽMAN
8.30  za župljane
 + Danica POPOVIĆ
 ++ družina MOHAR
10.00 ++ Marija in Franc PINTARIČ
  v zahvalo za šolsko leto
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina KOČAR
19.00  

SVETE MAŠE OD 19.6. DO 22.6.

DOGODKI V ŽUPNIJI

Krsti

Maša Zoretič, Primož Zemljak, Ema Grunt, Laura 
Škraba in Lara Sedlak

Pogrebi

Martina Kosmač in Ivana Ravnikar

Spomnimo so jih v molitvi!

sobota, 28. junij

ŽUŽKOV DAN (ŽUPNIJSKO ROMANJE)

V soboto, 28. junija, v Logu pod Mangartom krajani 
pripravljajo Žužkov dan. Program se bo začel ob 8.30. 
Ob 9.00 bo sveta maša v cerkvi sv. Štefana. Prijave za 
avtobus in prevoz sprejemamo v župnijski pisarni. 
Še so prosta mesta.

petek, 27. junij

PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA

V petek, 27. junija, je praznik Srca Jezusovega. Maše 
bodo ob 8.30, 17.00 in 19.00.



NOVI ŽUPNIK

Nov župnik prihaja k nam,
kaj lepega lahko mu dam?
Kaj lepega imam?

Razmišljala o rožah sem -
to vsak podari! Saj vem.
Kaj lepega lahko mu dam?
Kaj lepega imam?

Kaj imel bo župnik rad?
Polno skledo čokolad?
Kaj lepega lahko mu dam?
Kaj lepega imam?

Zdaj pa sem se spomnila,
kaj lepega imam!
Pesmico lahko mu dam!

Ana Erjavec (10 let)

četrtek, 19. junij

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

V četrtek, 19. junija, bo praznik svetega rešnjega Telesa 
in Krvi, telovo. Na ta dan bodo maše ob 8.30, 17.00 in 
19.00 zvečer. Vse vabimo, da se v čim večjem številu 
udeležite večerne maše in telovske procesije. K procesiji 
vabljeni otroci, še posebej letošnji prvoobhajanci, 
ki boste sodelovali z evharističnimi zastavicami in 
rožicami.

GASILCI VABIJO

Prostovoljno gasilsko društvo Dravlje, 21. junija 
organizira veselico s srečelovom.

Zato vabimo vse, ki bi bili pripravljeni prispevati 
dobitke, da jih prinesete v gasilski dom vsak četrtek 
med 20.00 in 20.30.

Že vnaprej hvala!

petek, 20. junij

SKUPINA JUVENTUTEM

Mednarodno združenje Juventutem, ki je uradno 
priznano s strani Svetega sedeža in ima tudi slovensko 
vejo, bo obhajala sveto mašo v petek, 20. junija, ob 
17.30 v Rokovi cerkvi. Mašo bo daroval duhovnik 
Stefano Canonico. Gre za združenje, osredotočeno 
na širjenje liturgičnega in siceršnjega izročila rimske 
Cerkve. Vabljeni

sobota, 21. junij

ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN 
STAREJŠIH NA BREZJE

V soboto, 21. junija, je romanje na Brezje. Če želite 
poromati na Brezje in nimate prevoza, se javite v 
pisarni nove cerkve in se prijavite tako, da pustite vaše 
ime in telefonsko številko.

od ponedeljka 23. junija dalje

MAŠE V ROKOVI CERKVI 

V ponedeljek, 23. junija, se bomo za delavniške maše 
preselili v Rokovo cerkev. 

OB ROB UMESTITVI NOVEGA 
ŽUPNIKA, PATRA MIRANA ŽVANUTA 

Maraton je tek na 42 kilometrov. In za novega župnika 
smo v Dravljah dobili maratonca. Patra Mirana Žvanuta.

Pretekel je številne maratone od zahodne ameriške 
obale do vzhodne slovenske meje. A tisti maraton, ki ga 
je ob vseh pretečenih maratonih tekel od kaplanovanja 
v Dravljah do zdaj, je bil zlasti maraton študija, maraton 
lastnega izpopolnjevanja, maraton iskanja lastnih 
globin. Peljal ga je od Združenih držav prek Nepala do 
Latinske Amerike in nazaj. 

S prevzemom mesta župnika v naši župniji pa se 
je nekoliko spremenil tudi njegov položaj v reki 
maratoncev. Če je do zdaj tekel le s svojo štartno številko 
in kdaj sledil tekačem, ki z izbranim tempom vlečejo za 
seboj druge tekače, je zdaj on postal tekač, ki je oblekel 
rumeno majico s časom, ki mu bodo sledili drugi. 
Čas bo izbran modro, tako da bodo do cilja zagotovo 
pritekli vsi, ki bodo stopili v to reko tekačev. Toliko 
izkušenj pater Miran vsekakor ima. Ve tudi, da vsak 
maratonec teče maraton sam, a vedno tudi z drugimi, 
to dvoje pa je v župniji bistveno. In vztrajanje, to seveda 
tudi. Maratonec to ve. In pater Miran je maratonec. 
Dobrodošel med nami!  

P.S.


