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ŽUPNIJSKI URAD LJUBLJANA DRAVLJE
P. MIRAN ŽVANUT DJ, ŽUPNIK
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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

2. NEDELJA MED LETOM
Teden molitve za edinost kristjanov

Janez Krstnik se je ozrl na Jezusa, ki je 
šel mimo, in rekel: »Glej, Božje Jagnje!«

 (Jn 1,35-36)

Različne poti vodijo do Gospoda, ki kliče 
vsakega od nas. Ko je poklical Samuela, ga  
duhovnik Eli pouči, kako odgovoriti Gospodu. 
Janez Krstnik je Andreja in tovariša napotil k 
Jezusu, Andrej pa je pripeljal še brata Simona. 
Vsak od teh je imel svojega duhovnega 
vodnika. To je velik dar, ki pomaga na poti 
vere. Tudi nas vabi Gospod, da mu sledimo 
in ostanemo z Njim, kakor učenca in o Njem 
pripovedujemo še drugim.

Ponedeljek, 19. 1., 67 blaženih jezuitskih mučencev
7.30 + Jelka JAKŠIČ, obl.
19.00 + Rudi WAGNER, obl.
 + Branimir ŽAGAR, obl.

Torek, 20. 1., Fabijan, papež, mučenec
7.30  v dober namen
19.00 ++ družina ČEPIN
  za zdravje

Sreda, 21. 1., Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka
7.30 
19.00 + Roman FERKOLJ, obl.
 + Janez PAVLIČ

Četrtek, 22. 1., Vincencij (Vinko), diakon, mučenec
7.30 + Franc MAVČEC
19.00 + Štefka DRNOVŠEK
  za dober namen

Petek, 23. 1., Henrik Suzo, dominikanec
7.30 
19.00 ++ starši ŠENK
 ++ Pavel in Cveta POR

Sobota 24. 1., Frančišek Saleški, škof, cerk.uč.
7.30 + Franci HRENKO
19.00 + Rudolf MARTINEZ, obl.
 ++ Lojze PETRE, obl. ter Ivan in Marija LAH

Nedelja, 25. 1., 3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA 
SVETEGA PISMA
6.30 + Pavla MUNDA
8.30  za župljane
 + Marija TOMŠIČ, obl.
 ++ družina KOZLEVČAR
10.00 ++ družini KOPAČ in TOMŠIČ
 ++ Janez in Elizabeta MEGLEN, obl.
 + Matjaž SLAPNIČAR
11.00  maša v Domu starejših
11.30 + Pavle RIBIČ
19.00 + Jože MUHIČ

SVETE MAŠE OD 19.1. DO 25.1.sreda, 28. januar

SREČANJE ŽPS-ja

V sredo, 28. januarja bo po večerni sv. maši 
srečanje župnijskega pastoralnega sveta, kjer bomo 
spregovorili o aktualnih temah v župniji, pogledali 
v preteklo leto in se ozrli naprej k praznovanju 30. 
letnice posvetitve nove draveljske cerkve.

PRAV ŠKODA BI BILO, DA JE NE BI 
OPAZILI 

Čisto na koncu ustnih oznanil pri deseti maši, se pred 
ambonom postavi majhna deklica, se obrne proti 
svoji prijateljici v klopi in čivkajoče izjavi: Ujemi me, 
če me moreš! Seveda je sovrstnica ni ujela, bojda, ker 
se je že malo zavedela, da ju vsi opazujemo. Vsekakor 
na veliko veselje vseh navzočih. Bogu hvala za take 
prisrčne 'izpade' iz ustaljene mašne rutine. Mislim, da 
bi se Bog sam zelo dolgočasil, če bi bilo drugače. Pa 
saj nas je On ustvaril najprej čisto majhne, kobacave in 
smešne. Nadvse prikupne tudi. 

    p.Mio



nedelja, 25. januar

PEVSKI ZBOR IZ ČRENŠOVEC

V nedeljo, 25. januarja prihajajo na obisk pevci 
župnijskega pevskega zbora iz Črenšovec v Prekmurju, 
ki bodo prepevali pri večerni sv. maši ob 19. uri. 

Lepo vabljeni!

FINANČNO POROČILO ŽUPNIJSKE 
KARITAS DRAVLJE ZA LETO 2014

V letu 2014 je bilo vključno s postno akcijo zbranih 
3.735 EUR. Za plačilo živil je bilo porabljeno 900 EUR, 
za plačilo najemnine mladi družini 500 EUR, za pomoč 
otrokom 300 EUR, poravnana je bila tudi provizija 
banke, za majhne pozornosti za Miklavža in ob Veliki 
noči je bilo za oskrbovance doma starejših občanov 
Dravlje porabljeno 100 EUR, poravnali smo prispevek 
za letovanje družine v domu Slovenske Karitas. Za 
plačilo položnic je bilo porabljenih  2.035 EUR. Nekaj 
sredstev je bilo preneseno iz leta 2013. Zato je bilo 
porabljenega več, kot je bilo letos zbranega.

Zahvaljujemo se vsem darovalcem za darovan denar 
in tudi  vsem posameznikom, ki nam pomagate pri 
razkladanju in prenosu hrane.

V letu 2013 smo zaradi smrti izgubili tri sodelavke, 
dve pa zaradi zdravstvenega stanja ne moreta več 
sodelovati. Vabimo vse, ki ste pripravljeni, da se nam 
pridružite. Oglasite se v župnijski pisarni ali pa pri 
kateri od naših članic. Ne bojte se. Nekaj uric na mesec 
ni velika obveznost. Vsem naj Bog stotero povrne.

                                                     Župnijska Karitas Dravlje

18-25. januar

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST 
KRISTJANOV

To nedeljo začenjamo molitveno osmino za edinost 
kristjanov. Ob 16. uri bo v ljubljanski stolnici sveto 
mašo daroval nadškof Stanislav Zore. Rdeča nit letošnje 
molitvene osmine so Jezusove besede Samarjanki: »Daj 
mi piti« (Jn 4,7). Jezus prosi za vodo, ki pogasi telesno 
žejo, obenem pa daje vodo, ki poteši neizmerno večjo 
žejo duše po Bogu, po njegovi besedi, sprejetosti in 
ljubezni, »vodo, ki teče v večno življenje«. Zaključek 
molitvene osmine bo v nedeljo, 25. januarja, ob 16. uri 
v ljubljanski stolnici.

ponedeljek, 19. januar

MAŠA ZA OZDRAVLJENJE IN 
OSVOBODITEV 

V ponedeljek, 19. januarja 2015, ob 20. uri, bo v novi 
cerkvi maša za ozdravljenje in osvoboditev, ki jo bo 
daroval p.Mio Kekić DJ.  Lepo vabljeni! 

Služba ozdravljanja in osvobajanja je bistveni sestavni 
del Jezusovega celostnega oznanjevanja evangelija. To 
se vidi na vsakem koraku njegovega javnega delovanja. 
Ko Jezus oznanja Božje kraljestvo, hoče z vidnimi 
znamenji potrditi, da je to zares nastopilo. To niti ni naša 
ampak njegova odločitev. Zato je popolnoma v skladu z 
njegovim načinom delovanja, če tudi danes prosimo za 
njegova konkretna ozdravljenja in osvoboditve. 

Mi Gospoda ponižno, a z zaupanjem prosimo za bolne, 
trpeče, zasvojene ali duhovno napadane, prepuščamo 
pa njemu, da suvereno odloča kako in kdaj se bo 
izboljšanje zgodilo. Vedno znova lahko slišimo 
pričevanja o uslišanjih. Starejši moški je nedavno po 
naši molitvi ozdravel na prostati, kar so zdravniki 
neposredno pred operacijo potrdili. Neka gospa 
pričuje, da je po molitvi nad njo izginil strah pred 
samoto v stanovanju, na katero se ni mogla navaditi. 
Bogu ni nič nemogoče. 

Pred mašo je vedno nekaj časa živahnega slavljenja, 
da se srca odprejo Božji prisotnosti. Po evangeliju je 
nagovor na neko temo v povezavi z ozdravljenjem 
ali osvobajanjem. Po maši sledi kratka adoracija pred 
Najsvetejšim z določeno molitvijo za ozdravljenje ali 
osvoboditev. Nato je blagoslov vode, soli, olja in drugih 
stvari. Končno pa molitev nad posamezniki, nad 
katerimi molijo uvedeni pari molivcev. Kdor potrebuje 
in želi, lahko prejme tudi zakrament bolniškega 
maziljenja. En duhovnik je ves čas na razpolago za sveto 
spoved. Dobrodošli pri Jezusu, najboljšem zdravniku! 

     p.Mio


