
TEDENSKA OZNANILA  
ŽUPNIJE LJUBLJANA DRAVLJE

NE
DE

LJ
A 

PR
I N

AS

LETNIK XXXIX
21. GRUDEN 2014

ŠTEVILKA 16

4. ADVENTNA  NEDELJA

»Pri teh besedah se je vznemirila in 
premišljevala, kakšen pozdrav je to« 

(Lk 1,29)

V pričakovanju Gospoda se v bogoslužju 
četrte adventne nedelje srečamo z Marijo, ko 
sprejme božje oznanilo. Njen » Zgodi se..« je 
po Evinem padcu nov začetek za nas ljudi, 
ker bo On vzel nase breme grehov in nas 
povezal z Očetom. Marija je verovala in kljub 
strahu in čudenju sprejela Božjega Sina. Naj 
nam bo Marija vzor sprejemanja življenja po 
Božji volji. Kot ona, tudi mi v tišini svojih 
src prepričljivo izrecimo vsakdanjo prošnjo 
očenaša: Zgodi se tvoja volja!

Ponedeljek 22. 12., Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica
7.30 ++ družini ŠAFEC in ÖLHOFER
 ++ František in Danica VALENA, obl.
19.00 + Jože MARENČE
 ++ Drago, obl. in Marija GORJUP

Torek 23. 12., Janez Kancij, duhovnik
7.30 + Jakob ZAMUDA
19.00 ++ starši MARGUČ
 ++ starši Alojz in Frančiška KOGOVŠEK ter 
  Jelka KOGOVŠEK
 + Jožefa JAGRIČ, obl.

SVETE MAŠE OD 22.12. DO 28.12.

Sreda 24. 12., Adam in Eva, prastarša
7.30  v zahvalo
19.00 ++ Franjo JAMBROŠIČ in starši
  za žive in mrtve PONIKVARJEVE in VOVKOVE
21.00 ++ Josip in Marija MACAROL, obl.
 ++ družina SIRNIK
 ++ starši HUMAR in ROTT ter Marta
00.00 + Jože MUHIČ, bol.
 ++ Pavle, Mira, Marija CERGOLJ in Franc POLJŠAK

Četrtek 25. 12., BOŽIČ -Gospodovo rojstvo
6.30 
8.30 ++ Danica in družina POPOVIĆ
 ++ Josip BOŽIČ in starši STRAHIJA
10.00 ++ Štefka, Jože in Štefan MESOJEDNIK ter 
  Irma MATIJAŠEVIĆ
 ++ starši DOMJANIČ in LEKAN
11.30 + Martin TAVČAR
  ++ družina KOMPARE
19.00 + Anton ZABUKOVEC
 ++ Ciril ŽUŽEK, obl. in starši PEKOLJ, obl. ter 
  Monika PAPEŽ

Petek 26. 12., ŠTEFAN, diakon, prvi mučenec
8.30 + Štefan TEMLIN, obl.
 ++ Franc in Alojzija BOŽIČ ter Julka KROMAR
17.00 ++ družina GROS in Marija ERJAVEC
 ++ Franci PINTARIČ in FISTER
19.00 + Edvard KOPAČ
 ++ Marija in Alojz RIBIČ

Sobota 27. 12., Janez, apostol, evangelist
7.30  v čast sv. Katarini
19.00 + Sebastjan MARINI, obl.
 + Julijana BEZEK
 + Iva MULEC, obl.

Nedelja 28. 12., SVETA DRUŽINA
6.30 + Alojz LUŽAR
8.30  za župljane
 + Alojz ERJAVEC, obl.
 + Frančiška ŽELEZNIK
 ++ Ana TEPINA in družina KANC
10.00  Mariji v čast
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina SEMIČ
 ++ Marija in Janko SRČNIK
19.00 ++ Angela in Ivan VIČAR, obl.
 ++ družine JURŠIČ, ZVER in GAJZLER

ŽUPNIJSKI URAD LJUBLJANA DRAVLJE
P. MIRAN ŽVANUT DJ, ŽUPNIK

VODNIKOVA 279, 1000 LJUBLJANA
01/583 00 30, 01/583 00 32

zupnija.lj-dravlje@rkc.si • www.zupnija-dravlje.si

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

Dragi župljani, 

tako kot je Bog v skromnosti in preprostosti 
prišel na zemljo, tako želim, da bi tudi vi 

iskali Boga v preprostih stvareh vsakdanjega 
življenja in naj vas pri tem blagoslavlja 

novorojeni. 

Vesel božič in vse dobro v novem letu vam 
želi župnik p. Miran Žvanut, s kaplanoma 
p. Miom Kekićem in p. Primožem Jakopom 

ter ostalimi jezuitskimi sobrati.



sreda, 24. december

SVETI VEČER

V sredo, 24. decembra zvečer bomo podoživeli prihod 
Božjega sina kot novorojenega. Lepo je, da si vzamete 
čas za skupno molitev ob jaslicah in blagoslov doma. V 
cerkvi je na voljo blagoslovljena voda, kadilo in oglje. 
Potem pa ste povabljeni k večernim svetim mašam:

Ob 18.30 bomo prisluhnili božičnici, ki ji bo sledila 
sveta maša namenjena družinam z otroki.

Ob 20.30 bodo božičnico in za njo sveto mašo 
oblikovali mladi.

Ob 23.30 pa se bo začela priprava na polnočnico in 
nadaljevala s polnočno sveto mašo.

VEROUK

Ker smo v času božične devetdnevnice, so otroci 
namesto k verouku, povabljeni, da se udeležijo otroške 
devetdnevnice vsak dan (razen nedelje) ob 17. uri. Z 
rednim veroukom bomo začeli po božično novoletnih 
praznikih v ponedeljek, 5. januarja.

sreda, 31. december

DRUŽINSKA SVETA MAŠA

V sredo, 31. decembra ob 15.30 bo v novi cerkvi 
v Dravljah družinska sveta maša, ki jo bo daroval 
p. Lojze Markelj.

ADVENTNA AKCIJA

Otroci so tudi letos v adventu spodbujeni k 
dobrodelnosti. Za ta namen so prejeli adventni koledar, 
ki služi kot pomoč otrokom, staršem in katehetom pri 
doživljanju adventnega časa in pripravi na Jezusovo 
rojstvo. Koledar otroke spodbuja k solidarnosti z 
otroki po svetu, ki živijo v revščini in velikem uboštvu. 
Prihranki, ki jih v decembrskih dneh zbirajo otroci za 

BLAGOSLOV STANOVANJ

Kdor želi, da jih po novem letu obišče duhovnik in 
blagoslovi dom, stanovanje in jaslice, naj se oglasi v 
župnijski pisarni.

DEŽURSTVO PRI JASLICAH

Tudi letos jasličarji zavzeto pripravljajo jaslice. Ker 
pritegnejo draveljske jaslice številne obiskovalce iz vseh 
koncev Slovenije, bi radi omogočili, da je v ta namen 
cerkev večji del dneva odprta. Zato prosimo vse, ki bi 
bili pripravljeni dežurat pri jaslicah, da se oglasite v 
župnijski pisarni.

P. Lojze Štrubelj, prvi župnik naše župnije

HVALEŽEN SPOMIN 

Dan pred božičnim večerom leta 2004 je v zgodnjih 
popoldanskih urah p. Lojze Štrubelj prestopil prag 
večnosti.

Leta 1961 je p. Štrubelj v vse drugačnih političnih in 
materialnih razmerah prišel v Dravlje in zaoral ledino 
v ustanovitvi naše župnije. Še ves predan pastoralnemu 
delu je leta 1980  zaradi bolezni odložil delo župnika - 
vendar je ostal v župniji - postal je bolj predan vsem: 
svojim naslednikom, faranom - vedno navzoč v pisarni, 
spovednici, povsod, kjer mu je zdravje dopuščalo. Ob 
deseti obletnici njegove smrti se spomnimo p. Lojzeta 
Štrublja v hvaležni  molitvi.

DRAVELJSKI DUHOVNI VEČER

Vsi poznamo Šentjakobsko cerkev s čudovitimi oltarji, 
ki so jo postavili jezuiti. Vilo Podrožnik  tudi vsi 
poznamo, malokdo pa ve, da jo je zgradil jezuit Gabrijel 
Gruber za svojo mamo. Vsi poznamo Gruberjev kanal 
pa Gruberjevo palačo, ki je bila zgrajena za šolo;  v 
Pomorskem muzeju v Piranu so razstavljene Gruberjeve 
makete ladij, ki so jih po njegovih načrtih gradili na 
Reki. V Ljubljani je šolal kapitane ladij. Vsi vemo, da je 
bil Gabriel Gruber jezuit, ki je pustil v našem mestu velik 
pečat, manj je pa znano, da se je eden izmed treh bratov 
Gruber – jezuitov v Ljubljani ukvarjal s proučevanjem 
krasa, tretji je pa na višji šoli predaval matematiko. Vse 
to in še mnogo več smo slišali v predavanju dr. prof. 
Stanislava Južniča na letošnjem prvem draveljskem 
duhovnem večeru 19. dec. Večer je bil posvečen 200 
letnici obnove DJ, 30 obletnici posvetitve nove cerkve 
in 350 obletnici posvetitve velikega oltarja pri sv. Roku. 
Predavatelj je ob skicah in fotografijah spregovoril o 
številčni družini, v kateri so bili izmed desetih otrok 
štirje jezuiti, trije izmed njih so delovali v Ljubljani. 
Najbolj znan je Gabrijel, ki je veliko sodeloval predvsem 
z najmlajšim bratom Tobijem, ki je bil prav tako tudi 
arhitekt. Predavatelj je povedal, kako je Gabrijel Gruber 
gradil most med starim jezuitskim redom in sedanjim. 
Spregovoril je o njegovi inženirski in o politični karieri, 
ki jo je naredil v Sankt Peterburgu, kjer je postal general 
in ohranil jezuitski red ter na novo postavil jezuitske 
postojanke po svetu. Najmočnejša je bila v Ameriki, kjer 
je privatna lastnina jezuitov ostala in so lahko delovali. 
Moč jezuitov je bila v organiziranju  višjega in visokega 
šolstva. Še danes so po svetu znamenite njihove šole.

Sugestivna pripoved dr. Južniča nas je popeljala v 18. 
stoletje, v čas Avstro- Ogrske monarhije in predavatelj 
nam je Gabriela Gruberja orisal kot sposobnega in 
inovativnega duhovnika- jezuita z mnogimi talenti 
(načrtoval je tudi vodni kanal, povezavo do Jadrana), 

ki je nazadnje iz Ljubljane tudi zaradi nevoščljivosti na 
skrivaj pobegnil v Rusijo. 

Živahen je bil tudi pogovor po predavanju, ki je, ne prav 
številnemu poslušalstvu, pokazal, da je bila izbrana 
tema tako zanimiva, da se kar nismo mogli ločiti. MS 

revne otroke po svetu, pomagajo zgraditi otroške vrtce, 
šole in dispanzerje v deželah v razvoju. Otroci so lepo 
povabljeni, da svoje prihranke prinesejo k otroški maši 
na sveti večer, 24. decembra ob 18.30 in jih položijo 
pred oltar k jaslicam.


