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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

SV. PETER IN PAVEL

Simon Peter je odgovoril; rekel mu je:
 »Ti si Mesija, Sin živega Boga« 

(Mt 16,16)
Petrov odgovor na vprašanje, kdo je Kristus, 
je edini pravi odgovor, ki nas potrjuje v naši 
veri in nam pove tudi kdo smo. Daje smisel 
in vsebino našemu življenju in nam kaže pot 
v preizkušnjah in težavah. Če priznamo Sina 
živega Boga, imamo trdnost v Bogu Očetu, ki 
nam je naklonil dar vere in tudi poslanstvo, ki 
iz te vere izhaja. Po tej izpovedi smo vključeni 
v   občestvo vernikov – v Cerkev, ki stoji na 
trdni Skali in ji je zaupano delo odrešenja.

Ponedeljek, 30. 6., Prvi mučenci rimske Cerkve
7.30
19.00  v zahvalo
 + Inge JERIČ LUPINC, obl.
 + Blaž GRAŠA

Torek, 1. 7., Oliver Plunkett, škof in mučenec
7.30
19.00  za zdravje
 ++ Otilija, obl. in Janez HAUPTMAN

Sreda, 2. 7., Ptujskogorska Mati Božja
7.30
19.00  za dobrotnike
  + Roman BENGEZ, obl.

Četrtek, 3. 7., Tomaž, apostol
7.30
19.00 + Nežka ČERNE, 30. dan

Petek, 4. 7., Urh, škof
7.30 + Nežka VEBLE
19.00

Sobota, 5. 7., Ciril in Metod, slovanska apostola, 
sozavetnika Evrope
7.30
19.00 + Nikola POPOVIĆ, obl.
 ++ Venčeslava in sin

Nedelja, 6. 7., 14. NEDELJA MED LETOM – nedelja 
Slovencev po svetu
6.30 + Andrej TROP
8.30  za župljane
 + Franc KOBE, obl.
 ++ Jožefa MUHIČ in Jože KOŽELJ
10.00 ++ Monika PAPEŽ in Ciril ŽUŽEK ter starši
                                PEKOLJ
11.00  maša v Domu starejših občanov
11.30 ++ družina VOVK
19.00
  

SVETE MAŠE OD 30.6. DO 6.7.Mesec avgust

- oratorij bo potekal od ponedeljka, 18. do petka, 
22. avgusta med 9. in 15. uro.

- na praznik sv. Roka, v soboto, 16. avgusta 
bodo romarske sv. maše vsako uro od 6h do 
10h (Šentvid, Ježica, Črnuče, Koseze, Podutik in 
Dravlje). Popoldanski sv. maši bosta ob 17. in 19. 
uri. Po maši ob 17. uri se zberemo ob znamenju 
sv. Roka ob Celovški cesti. V cerkvi sv. Roka bo 
priložnost za tiho molitev pred Najsvetejšim od 7. 
do 12. ure. Med sv. mašami bo tudi priložnost za 
sv. spoved.

- na Rokovo nedeljo, 17. avgusta bodo sv. maše 
po nedeljskem urniku. Na trgu sv. Roka bo od 
jutra dalje Rokov sejem s tradicionalno razstavo in 
prodajo izdelkov domače obrti. Kulturno zabavni 
program se bo začel ob 15. uri. 

VEČ O DOGAJANJU V ČASU POČITNIC BO 
SPROTI OBJAVLJENO NA: 

www.zupnija-dravlje.si



ORATORIJ 2014: NA TVOJO BESEDO!

Dragi starši!

Tudi letos animatorji in voditelji pripravljamo 
pester oratorijski program, ki se bo odvijal od 
18. do 22. avgusta 2014 med 9. in 15. uro. Veseli 
bomo, če nam boste zopet zaupali svoje otroke. 
Prepričani smo, da vas in vaših otrok tudi letos ne 
bomo razočarali. 

Prijavnico in dodatne informacije najdete na 
spletni strani župnije www.zupnija-dravlje.
si, prijave pa zbiramo do vključno 3. avgusta. 
Prosimo, če se navedenega datuma držite, saj 
nam bo točno število otrok pripomoglo k boljši 
organizaciji, pripravi toplih obrokov ter rezervaciji 
primernega avtobusa.

Dragi otroci!

Si želite en počitniški teden preživeti nekoliko 
drugače – na oratoriju v Dravljah? Vas zanima, 
kakšen car je bil sv. Peter, prvi papež? Bi se radi 
peljali z ladjico in slovensko obalo videli tudi z 
druge strani? No, prepričani smo, da bi se radi 
veliko igrali, peli, se zabavali in spoznavali nove 
prijatelje. Pa še prespali boste lahko v šotorih … 
Vse to in še mnogo več boste lahko doživeli, če 
boste svoje starše pocukali za rokav in rekli, naj vas 
prijavijo na oratorij. Ne bo vam žal – animatorji 
vas že veselo pričakujemo!

Dragi župljani!

Tudi letos smo se odločili, da bomo otrokom 
polepšali teden počitnic. Zato vas prosimo za 
molitveno podporo, odprtih rok pa bomo sprejeli 

POMEMBNI DOGODKI V POLETNEM 
ČASU

Mesec julij

- ministranti bodo na Murterju od ponedeljka, 30. 
junija do nedelje, 6. julija.

- priprava na oratorij bo potekala od petka, 25. do 
nedelje, 27. julija v Ankaranu.

- v četrtek, 31. julija ob 17.30 bo pri sv. Jožefu 
na Poljanah v Ljubljani praznovanje godu 
sv. Ignacija Lojolskega, menjava provincialov, 
obhajanje 200 letnice ponovne vzpostavitve 
Družbe Jezusove in izrekanje slovesnih zaobljub 
p. Damjana Ristića in p. Mirana Žvanuta. 

tudi kakršnekoli materialne in denarne darove. 
Prav tako  bomo veseli vsake roke, ki bi nam bila 
pripravljena pomagati pri pripravi kosila za večje 
število ljudi. Če bi želeli tudi vi polepšati teden 
otrokom, se lahko oglasite pri voditeljici Tjaši 
ali pa pišete na oratorij.dravlje@gmail.com. Že 
vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo!

OB ZAČETKU POČITNIC

Dragi župljani,

pomlad se je prevesila v poletje in otroci so odložili 
svoje torbe. Končalo se je šolsko leto in začele 
so se počitnice. Vsak konec ima svoj začetek in 
vsak začetek svoj konec. Kakor da bi bili jetniki 
cikličnega začenjanja in zaključevanja. Morda 
pa je ravno to lepota, ki daje človeku možnost 
preobražanja in ponovnega poleta.

S koncem pomladi vstopam v začetek župnikovanja, 
puščoč mariborske študente in objemajoč 
draveljsko občestvo. Na eni strani slovo, na drugi 
ponovno srečanje. Ponovno zato, ker prihajam z 
občutkom snidenja s starim prijateljem s katerim se 
štiri leta nisva videla. Pred štirimi leti sem namreč 
zapustil Dravlje in se podal preko Atlantika. Bil je 
zaključek in bil je nov začetek.

Kakor kroglica na ruleti, ki kroži po cilindru in 
se ustavi v enem izmed predalčkov, se je moje 
življenje začasno ustavilo v Dravljah. Tako nekako 
nas premetava življenje: včasih pade krogljica 
v rdeč, včasih v črn, včasih v zelen predalček. 
Vrtimo se po kozmosu, čakajoč umiritve, čeprav 
se zavedamo, da nas na koncu čaka nov začetek in 
novo vznemirjenje.

V hvaležnosti po sprejetosti v draveljsko župnijo 
Vam želim lepe, mirne in blagoslovljene počitnice.

p. Miran Žvanut, župnik


