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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

2. NEDELJA PO BOŽIČU

»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila 
pri Bogu in Beseda je bila Bog.« (Jn 1,1)

Začetek Janezovega evangelija je hvalnica 
učlovečeni Božji Besedi. Bog je od vekomaj. 
Po njegovi Besedi je vse nastalo in Božji sin 
je Beseda, ki se je učlovečila. To je središče 
božične skrivnosti. Jezus je Luč, ki prinaša 
milost in resnico in če ga ne sprejmemo, 
ostanemo v temi. Sprejeti Besedo pa pomeni, 
da jo sprejmemo s srcem in jo s svojim 
življenjem prinašamo tudi drugim. Prinašamo 
luč in mir, ki ga svet tako potrebuje.

Ponedeljek 6. 1., GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
8.30 + Jelka KOGOVŠEK
 + Andrej TROP
17.00 + Marta GRAHEK
19.00 ++ starši TOMC, Milka, Ivan in Ana
 + Bojan MANDELJ, obl.

Torek 7. 1., Rajmund Penjafortski, duhovnik
7.30 + Vekoslav KLEŠNIK, 7. dan
19.00 + Jožefa LEBAN
 + Marija BOŽIČ
 ++ družina SOLDO

Sreda 8. 1., Severin Norški, opat
7.30  
19.00 + Franc CERGOLJ, obl.
 ++ družina JELČIĆ
  za blagoslov pri učenju

Četrtek 9. 1., Hadrijan, opat
7.30 + Franc KOSTEVC, obl.
19.00 + Marija LAPAJNE, 30. dan
 + Janez BARAGA
 + Marinka ŠKANDER, obl.
  v zahvalo

Petek 10. 1., Gregor Niški, škof, cerk.uč.
7.30  
19.00 + Jože GUTNIK
 + Jožefa LEBAR
 + Stanko REPŠE

Sobota 11. 1., Pavlin Oglejski, škof
7.30  
19.00 ++ Lojze SOLCE, obl. in družina PARAGI
 + Frančiška POLENŠEK
 + Marija GOLOB, obl.
 + Marija ŠENK, obl.

Nedelja 12. 1., JEZUSOV KRST
6.30  po namenu
8.30  za župljane
 ++ starši DOLŠAK in LESJAK
10.00 + Polda ZUPAN
  za zdravje
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ starši BRICELJ in MILJANOVIČ
19.00 + Marija BOŽIČ
 ++ Franc in Anton PEKOLJ

SVETE MAŠE OD 6.1. DO 12.1.

ZAHVALA JASLIČARJEM

 Letošnjim jasličarjem gre iskrena zahvala za lepe 
in vsebinsko globoke jaslice. Kot vsako leto tudi letos 
prihaja veliko ljudi k ogledu naših jaslic. Nova skupina 
jasličarjev je letos sprejela izziv in ga izpeljala do konca. 
Ponosni smo na vas. Tukaj je nanizanih nekaj misli in 
vtisov, ki so jih zapisali obiskovalci v knjigo vtisov:
 · Jaslice so čudovite. Nikjer ni lepih jaslic kot tu v Dravljah.
 · Odlično božje delo.
 · Zelo lepo in narejeno z ljubeznijo.
 · Vse čestitke ustvarjalcem.
 · Pri vsa pa imate najlepše in vsako leto domiselne jaslice. Dobri ste.
 · Tudi letos sledite tradiciji draveljskih jasličarjev: ustvarili ste 

prečudovite jaslice. Ekipa se je menjala, sporočilnost ohranja moč in 

duhovno razsežnost. Čestitke.

    Župnijska ekipa

SMUČARSKI DAN

 V soboto, 8. februarja, gremo z župnijo na smučarski 
dan v Cerkno. Cena prevoza in smučarske vozovnice 
je: za osnovnošolce 23 evrov, za mladino (vključno 
letniki 1991 do 1998) 26 evrov in za odrasle 33 evrov. 
Samo prevoz brez vozovnice je 7 evrov. Odhod izpred 
Rokove cerkve bo ob 7.00 zjutraj, vrnitev pa okoli 19.00 
zvečer. Prijave že poteka. Ob vpisu tudi plačate.
      MG



BLAGOSLOV VSEMOGOČNEGA BOGA NAJ PRIDE 
NA VAS, NA VAŠE DRUŽINE IN NAJ VAS SPREMLJA, 
SPODBUJA IN BODRI SKOZI VSE LETO, DA SE NE 
BOSTE ČUTILI SAMI, AMPAK DEL OBČESTVA.

To vam želi ŽUPNIJSKA EKIPA

NOV LOGOTIP ŽUPNIJE DRAVLJE

Dragi župljani, opazili ste nov logotip v nedelji pri nas. 
Sedaj vam podam še razlago logotipa.
 
 Bistvena elementa, ki ju mora logotip posredovati 
oziroma nanju odgovoriti, sta prepoznavnost in 
sporočilnost, ki v opazovalcu sprožata določene misli, 
občutke …; To pomeni, da logotip v gledalcu vzpodbuja 
vzpostavitev nekega želenega stanja. Nov logotip 
župnije skuša te elemente zajeti na sledeči način:
 Temeljna razpoznavna elementa župnije Ljubljana 
Dravlje sta njegovi cerkvi – cerkev sv. Roka in nova 
cerkev Kristusovega učlovečenja. (Ta motiv je bili 
upodobljeni tudi v dosedanjem znaku kot črtna risba 
značilnega pogleda, obkrožena z elipso.) Nov logotip 
je zgrajen iz silhuetnega prepleta treh arhitekturnih 
elementov obeh cerkva, in sicer v delih njihove največje 
izraznosti– zvonik Rokove cerkve, polkrožna fasadna 
opna nad prezbiterijem in ločno gričevje nove cerkve. 
Ti se nalagajo drug vrh drugega na način, da se vsi 
omenjeni elementi združijo v enem samem prostorsko 
grajenem znaku.
Sporočilno izhodišče logotipa je v (oltarnem) križu, ki 
je obenem skupni element prepleta silhuet obeh cerkva. 
Križ simbolizira bistvo in vir 
vsega krščanskega življenja, 
t. j. evharistije- darovanja. K 
temu središču, ki ga označuje 
zvonik, pa romajo oziroma se 
zbirajo pri sveti maši verniki 
(piktogram ljudi, zbranih 
pod silhueto nove cerkve), 
združeni v župnijsko občestvo.
   Martin

LETOŠNJE JASLICE

 Za rdečo nit letošnjih jaslic smo si jasličarji izbrali 
kontemplacjo o učlovečenju iz knjižice Duhovne vaje. 
Ko sem  razmišljal, kaj bi bila glavna tema, so se mi 
misli pogosto ustavile prav pri skrivnosti Kristusovega 
učlovečenja, kateri je posvečena nova draveljska cerkev. 
Ideja se mi je usedla v srce. Potrebno se je bilo poglobiti 
in vse skupaj spraviti v kontekst. V spomin mi je prišla 
lanskoletna  adventna obnova in kontemplacija. Ob 
vnovičnem branju me je sv. Ignacij s svojim pogledom 
na to skrivnost popolnoma prevzel. Po pogovoru z 
ostalimi, se je ideja samo še bolj izoblikovala in dobila 
končno podobo, ki je vidna v letošnjih jaslicah.
     J.G.

ponedeljek, 6. januar

SVETI TRIJE KRALJI

 V ponedeljek, 6. januarja, na praznik Gospodovega 
razglašenja ali svete tri kralje, so vsi veroučenci vabljeni 
k sveti maši ob 17.00. Takrat naj otroci prinesejo kuverte 
z darovi, ki so jih v adventu nabirali za misijone. Na ta 
dan bodo maše ob: 8.30, 17.00 in 19.00.

petek, 10. januar

ŠOLA ZA STARŠE

 V petek, 10. januarja, ob 19.40 v dvorani nove 
cerkve nas bosta obiskala zakonca Erzar-Kompan. 
Tema večera bo „Kriza odnosov v družini“. Vabljeni.

četrtek, 9. januar

CELODNEVNO ČEŠČENJE

 V četrtek, 9. januarja, bo v naši župniji božično 
celodnevno češčenja. Vsi lepo vabljeni.

UTRIP ŽUPNIJE V LETU 2013  
V LUČI ŠTEVILK

Krsti
V župniji je bilo podeljenih 68 krstov, 42 fantov in 26 
deklet. Zakrament sta prejeli 2 odrasli katehumenki in 
66 otrok.

Prvo obhajilo
K prvemu svetemu obhajilu je šlo 48 otrok tretjega 
razreda in 4 katehumeni.

Birma
Zakrament birme je prejelo 45 oseb, od tega 6 odraslih 
oseb.

Poroke
Zakrament poroke je v naši župniji prejelo 10 parov.

Pogrebi
Iz naše srede se je poslovilo 73 pokojnih; 25 moških in 
48 žensk.


