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ŠTEVILKA 30

CVETNA  NEDELJA

»Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v 
Gospodovem imenu!« (Mr 11,9)

Stopamo v Veliki teden in podoživljamo 
dogodke, ki pomenijo vrhunec cerkvenega 
leta in največji dokaz Božje ljubezni do nas. 
Kot nekoč Jeruzalem, tudi mi pozdravljamo 
našega Kralja z zelenjem in pojemo Hozana.  
Spremljajmo Gospoda tudi v trpljenju in na 
križ, in spoznajmo, da gre preko križa pot v 
Življenje. Zapustil nam je zgled, da bi hodili 
po Njegovih stopinjah!

SVETE MAŠE OD 30.3. DO 5.4.

Ponedeljek, 30. 3., Janez Klimak, opat
7.30  za zdravo pamet pri odločanju o družini
19.00 ++ družina REPAR
  + Ratko BERLIČ
 + Vili JANEŽIČ

Torek, 31. 3., Gvido (Vido), opat
7.30  v dober namen
19.00 ++ Jože in Jožefa MARTINJAK ter Franc in 
  Katarina NOVAK
  v zahvalo sv. Antonu in prošnja za zdravje

Sreda, 1. 4., Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec
7.30  
19.00 + Danica ISKRA
 + Marija KORES
 ++ starši ANDOLŠEK

Četrtek, 2. 4., VELIKI ČETRTEK
17.00  obredi velikega četrtka za otroke
19.00 + Angela KASTELIC
 ++ Valter, Valentin in Jožef MANFREDA

Petek, 3. 4., VELIKI PETEK
17.00  obredi velikega petka za otroke
19.00  obredi velikega petka

Sobota 4. 4., VELIKA SOBOTA
19.00 ++ družini GAČNIK in GOGNJAVEC
 + Rafael MATOS
 + Andreja GAJŠEK
 + Franc SIMONČIČ, obl.

Nedelja, 5. 4., VELIKA NOČ
7.30  za župljane
 ++ družine CELAREC, PETEK in PODOBNIK
 ++ družine MUNDA, KOMAN in RAJŠP
 + Marija GOLOB
10.00 ++ Ivan in Marija DORNIK
 ++ družina BOGATAJ
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina SEMIČ
19.00  

ŽUPNIJSKI URAD LJUBLJANA DRAVLJE
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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
V DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00

4. april - VELIKA SOBOTA

Velika sobota je dan upanja, ko stvarstvo obmolkne 
v pričakovanju zarje novega dne, ko se bo uresničila 
napoved praznega groba.

• Ob 7.00 uri bo na Rokovem trgu blagoslov 
velikonočnega ognja.

• Ob 8.00 uri bomo izpostavili NAJSVETEJŠE v 
božjem grobu.

• Od 12.00 do 18.00 ure bo blagoslov jedil na vsako 
polno uro.

• Ob 19.00 uri se bo začela velikonočna vigilija: 
· Prvi del predstavlja slavje Luči, kot simbol vstalega 
Kristusa. 
· Sledi bogato besedno bogoslužje. 
· Pri sv. maši v nadaljevanju bomo obnovili krstne 
obljube in molili za letošnje katehumene ob 
prejemu zakramentov.

5. april - VELIKA NOČ

Bogoslužje velike noči se bo začelo ob 7.30 uri z 
VSTAJENJSKO PROCESIJO. Velikonočna procesija 
pomeni zmago življenja nad smrtjo. Po procesiji bo 
slovesna sv. maša.

Sv. maše bodo še ob 10.00, 11.30 in zvečer ob 19.00 uri.



sobota, 11. apirl

MEDGENERACIJSKO SREČANJE

Člani Karitas organiziramo medgeneracijsko srečanje, 
katerega cilj je druženje in medsebojno bogatenje, saj 
lahko doživimo srečanje kot srečo. Na srečanje posebno 
lepo vabljeni starejši, pa tudi mlajši. Sveta maša bo 
začetek srečanja, nadaljevanje druženja pa bo v dvorani 
nove cerkve. Srečanje bo popestrila glasbena skupina 
Alarm, ki nas bo razveselila s svojim programom.

Kdaj: v soboto dne 11.4.2015.

Sveta maša bo ob 16 uri, po maši bo sledil družaben 
program.

Druženje nam omogoča, da se duhovno polnimo, zato 
se vidimo na srečanju.

    Karitas Dravlje

četrtek, 9. april

PREDAVANJE O ARGENTINI

V četrtek, 9. aprila ob 20. uri, bo p. Primož v dvorani 
nove cerkve v besedi in sliki predstavil svojo izkušnjo 
bivanja v Argentini ter dela s slovensko skupnostjo tam 
na drugem koncu sveta.

OBNOVA REDOVNE HIŠE IN ŽUPNIŠČA

Spoštovani župljani in vsi, ki se tako ali drugače 
zaustavite v Dravljah in obiščete naše svetišče!

Že nekaj časa lahko opazujete obnovo draveljskega 
župnišča in prostorov, ki so namenjeni katehetsko - 
pastoralni dejavnosti. Obnova župnišča je bila že dolgo 
načrtovana in zares potrebna. Dotrajana okna, notranje 
instalacije, veroučne učilnice, prezračevanje, sanitarije, 
fasada in še marsikaj so predmet tokratne obnove. 
Župnišče bo dobilo tako novo podobo: poseben vhod 
za veroučne prostore, namesto garaže bo sedaj nova 
učilnica, novi sanitarni prostori in urejena klančina za 
prijazen dostop invalidom. 

Gospodarska komisija skrbno spremljamo obnovo 
in je seznanjena s stroški, ki pri obnovi nastajajo. Kot 
povsod, je tudi v tem primeru tako, da so se v času 
obnove pokazale nekatere stvari, ki jih je nujno urediti, 
vnaprej pa niso bile predvidene, ne v seznamu del, ne v 
finančnem načrtu. 

Dragi župljani, prepričani smo, da boste zadovoljni, 
ko bodo vaši otroci v času verouka v lepih učilnicah, 
da bodo mladi veseli, ko se bodo družili v obnovljenih 
prostorih, da bodo invalidi – tudi naši lučkarji, veseli 
urejene klančine za invalide. Ne nazadnje pa je naša 
skupna skrb, da je župnijski dom urejen, prijazen za 
stanovalce in obiskovalce. 

Prepričani smo, da ne boste prezrli naše prošnje za 
finančno pomoč pri dokončanju obnovitvenih del. 

Iskreno se zahvaljujemo za vsak še tako skromen dar, 
za praznike pa vam želimo polnost veselja, radosti in 
velikonočne sreče.
   Gospodarska komisija

»Vse kar naredimo iz ljubezni, postane ljubezen«.                                                      
    Sv. Terezija Deteta Jezusa

petek, 3. april

TEKAŠKI KRIŽEV POT

Dragi tekači in tekačice!
Tudi letos bo na veliki petek tekaški križev pot od 
Dravelj do Brezij. Pridružiš se lahko kjerkoli, kadarkoli 
in kakorkoli želiš, le ob določeni uri (ali par minut prej) 
bodi na željeni postaji, da dobiš duhovno spodbudo 
(brali bomo postaje križevega pota). Če ne moreš teči, 
pridi peš, z rolerji, s kolesom, z avtom ... Pridi obrisat 
pot kot Veronika, pomagat nosit križ kot Simon, 
pomolit, spodbujat ... Vse šteje!

VEROUK ZA PRAZNIKE

Na veliki teden bo verouk še v ponedeljek, torek in 
sredo, v četrtek pa odpade. Nato sledijo enotedenske 
počitnice, verouk pa se ponovno začne v ponedeljek, 
13. aprila.

Transakcijski račun, na katerega lahko nakažete dar za obnovo župnišča: 
SI56 2420 1905 9172 290 | Referenca: SI00  1-2015 | Koda namena: CHAR

VELIKONOČNO TRIDNEVJE

2. april - VELIKI ČETRTEK

V tem svetem tednu zadnje večerje nam je Gospod 
podelil dar največje ljubezni, podelil nam je samega 
sebe v razlomljenem kruhu Evharistije. Maše in 
molitve bodo ta dan po naslednjem redu:

• Ob 17.00 uri bo sv. maša za otroke.
• Ob 19.00 uri bo slovesna sv. maša s prejemom 

obhajila pod obema podobama.
• Po maši sledi prenos Najsvetejšega v ječo, 

odkrivanje oltarja med molitvijo, nakar sledi tiha 
molitev do 21.00 ure.

• Od 21.00 do 24.00 ure bo molitev skupin pred 
božjim grobom po naslednjem redu: 
21.00 - Karitas, ŽPS in sodelavci v cerkvi 
22.00 - zakonci 
23.00 - mladina

3. april - VELIKI PETEK

Veliki petek je dan, ko se spomnimo največjega dejanja 
ljubezni v zgodovini; odrešenjske smrti Jezusa Kristusa. 
Obredi in molitve bodo po naslednjem redu:

• Ob 15.00 uri bo križev pot za odrasle.
• Ob 17.00 uri bo bogoslužje velikega petka za otroke.
• Ob 19.00 uri bo bogoslužje velikega petka za vse 

ostale.


