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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

29. NEDELJA MED LETOM
Misijonska nedelja

»Tedaj jim je rekel: »Dajte cesarju, kar je 
cesarjevega in Bogu, kar je Božjega.« 

(Mt 22,21)

Vsaka politična skupnost ureja odnose z 
zakoni in predpisi. Tudi kristjani smo del take 
ureditve in prav je, da pri tem sodelujemo, 
da ljubimo domovino in spoštujemo zakone;  
torej: »dajemo cesarju, kar je cesarjevega«. 
Za naše odrešenje pa je pomembno, da tudi 
v javnem življenju ne pozabimo na krščanske 
vrednote in na Božje zakone. In to je tisto 
kar dajemo Bogu. Za nas je najpomembnejše 
Kristusovo kraljestvo, ki ni od tega sveta, in 
presega vsakršno zemeljsko cesarstvo.

Ponedeljek 20. 10., Rozalina, redovnica
7.30  
19.00 ++ Gvido IVANČIČ in sorodniki
 ++ Joža in Srečo BERLIČ
 + Franc STANONIK

Torek 21. 10., Uršula, devica, mučenka
7.30  v dober namen
19.00 + Aleksander GORANSKI
 ++ starši OKRŠLAR

Sreda 22. 10., Janez Pavel II., papež
7.30 ++ starši JAZBINŠEK
19.00 + Franc KUHELJ
 ++ Janez PAVLIČ in starši

Četrtek 23. 10., Janez Kapistran, duhovnik
7.30 + Urška ROZINA
19.00 ++ Frenk STENKO, obl. in starši

Petek 24. 10., Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj
7.30  v čast Rožnovenske Matere Božje
19.00 + Zlatka JUHART, obl.
 + Ivan LIMPEL

Sobota 25. 10., Krizant in Darija (Darinka), mučenka
7.30 + Zinka ŠTRUKELJ
19.00 + Jelka JAKŠIČ
 ++ Marija in Viktor PREDOVNIK

Nedelja 26. 10., 30. NED. MED LETOM, ŽEGNANJSKA
6.30 ++ starša in Štefan KOROŠEC
8.30  za župljane
 ++ starši PAPLER
10.00 ++ Simon MARDJONOVIĆ, obl. in Pavle 
PECOVIĆ, obl.
 + Franc KOGOVŠEK, obl.
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ Anton in Franc PEKOLJ
19.00 ++ Ivana RAVNIKAR in Saška BEČAJ

SVETE MAŠE OD 22.9. DO 28.9.
nedelja, 9. november

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH 
JUBILEJEV

Na zahvalno nedeljo, 
9. novembra se bomo pri 
župnijski sveti maši ob 8.30 
zahvalili Bogu za skupna leta 
življenja. Vabljeni ste vsi, ki 
praznujete 10, 15, 20, 25 ... let 
poroke k sveti maši. Po maši 
bomo imeli krajše srečanje in pogostitev. Če veste za 
koga, ki letos praznuje, ga prav lepo povabite. Prijavite 
se v župnijski pisarni. Jubilanti ste vabljeni, da za to 
priložnost napečete nekaj peciva.



7. in 8. november

ANIMATOR POZIMI NE SPI!

Za animatorje jesen ni čas, v katerem bi se pripravljali 
na zimsko spanje. Od 7. do 8. novembra odhajamo na 
družabno-duhovno-izobraževalni vikend v Vrtovčev 
dom na Visokem pri Poljanah. Ob pesmih in družabnih 
igrah, osebni molitvi in delavnicah, pogovorih in 
načrtovanjih bomo pripravljali sebe in drug drugega 
za celo vrsto izzivov in aktivnosti, ki nas čakajo, predno 
naslednje poletje spet pride na vrsto oratorij.

Prijave zbira Tjaša Medved do nedelje, 2. novembra.

sobota, 1. november

MOLITEV MLADIH ZA POKOJNE

V soboto, 1. novembra, ob 20.  uri 
vabimo vse mlade k molitvi 
za pokojne na draveljskem 
pokopališču. V soju sveč na 
grobovih se bomo pridružili 
vesoljni Cerkvi v zahvali Bogu za 
zgled in dobre nauke, ki smo jih 
prejeli od naših prednikov, ter v 
prošnjah za mir duš vseh pokojnih. 
Po molitvi sledi druženje ob čaju in 
vroči čokoladi v župnišču.

četrtek, 23. oktober

RITEM SRCA

V zavodu sv. Stanislava v Ljubljani 
bo v četrtek, 23. oktobra ob 19:30 
festival duhovne ritmične glasbe. 
Njihov moto se glasi: »Naredimo 
nekaj lepega za mlade«

Na festivalu Ritem srca bodo zazvenele nove skladb, 
sledil pa bo mladosten koncert slavilne in meditativne 
glasbe. Pevcem se bo pridružil 80 članski zbor, 
veliko pesmi je na novo prevedenih in besedila bodo 

SKAVTSKI PREHODI

Nedelja je bila za skavte prav poseben dan. Začeli smo 
novo skavtsko leto in med svoje vrste sprejeli nove 
člane. Na čisto poletni dan smo se zbrali pri Podpeškem 
jezeru. Najprej so starejši člani naredili svoje odhode, 
se poslovili od svojih vrstnikov, potem pa so sledili 
prehodi. Mlajši člani so v starejše skupine prešli z 
majhnim izzivom in s skupnimi močmi jim je uspelo. 
Nato je sledil program po vejah. Izvidniki in vodnice 
smo se odpravili na bližnji hrib do cerkve sv. Ane, od 
koder se razprostira čudovit razgled na ljubljansko 
kotlino. Tam smo našim novim članov zastavili še nekaj 
nalog in jih tako uradno sprejeli medse.

Dan smo skupaj s starši in prijatelji zaključili s sv. mašo 
pri cerkvi sv. Lovrenca. 

Zdaj pa novim pustolovščinam naproti.

    Alenka Čampa

četrtek, 30. oktober

JUVENTUTEM

V četrtek, 30. oktobra ob 17.30 bo v Rokovi cerkvi v 
Dravljah sveta maša po izredni obliki rimskega obreda 
(misal sv. Janeza XXIII.) v organizaciji slovenske veje 
mednarodnega katoliškega združenja Juventutem. 
Sveta maša bo potekala v latinskem jeziku, daroval pa 
jo bo duhovnik tržaške škofije Stefano Canonico. 

Lepo vabljeni.sobota, 25. oktober

VSESLOVENSKO SREČANJE 
KATOLIŠKE KARIZMATIČNE PRENOVE

Srečanje bo v soboto, 25. oktobra 
v Dravljah, s pričetkom ob 8.30. 
Gost srečanja bo irski pevec Ronan 
Johnston. Vabljeni.

predvajana na platno, skratka vse je pripravljeno, da vsa 
dvorana poje slavi in moli v en glas.

Breme priprav in izvedbe z veseljem nosi radio Ognjišče, 
in vstopnice po 8,5 evrov so zgolj za pokritje stroškov. 
Dobite jih v vseh prodajalnah založbe Ognjišče, lahko 
pa jih naročite tudi na radiu Ognjišče na telefonski 
številki 01 512 11 26.


