
TEDENSKA OZNANILA  
ŽUPNIJE LJUBLJANA DRAVLJE

NE
DE

LJ
A 

PR
I N

AS

3. VELIKONOČNA NEDELJA

»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj 
kot tile?« Rekel mu je: «Da, ti veš, da 
te imam rad.« (Jn 21,15)

Nočni ribolov učencev je bil neuspešen, tudi 
mreže naših pričakovanj ostajajo prazne brez 
Božjega sodelovanja. Z božjo navzočnostjo 
dobi naše življenje nov smisel. Tako se 
spremeni tudi življenje apostola Petra, ko mu 
Jezus po trikratni izpovedi ljubezni zaupa skrb 
za svojo Cerkev. V moči božje ljubezni bomo 
zmogli tudi mi bolj ljubiti in sprejeti svoje 
poslanstvo tudi v težkih trenutkih življenja.

Ponedeljek, 11. 4., Stanislav, škof, mučenec
7.30 ++ Valter MANFREDA in Silva PAUŠIČ
19.00 ++ družina ČEPIN
  za duše v vicah

Torek, 12. 4., Zenon Veronski, škof
7.30  za službo
19.00 + Anica OKRŠLAR
 ++ družina LOZAR 

Sreda, 13. 4., Martin I., papež, mučenec
7.30  za dober namen
19.00 + Luciana MOLEK, obl.
  po namenu

Četrtek, 14. 4., Lidvina, devica
7.30  
19.00 + Jelka ŠAFRANIČ
  v zahvalo

Petek, 15. 4., Paternij, škof
7.30  za duše v vicah
19.00 ++ Štefka in Jože MESOJEDNIK, obl., ter
  družina MATJAŠEVIČ

Sobota, 16. 4., Bernardka Lurška, devica
7.30  v zahvalo Materi Božji
19.00 + Jakob MAGIČ
  v zahvalo in čast Sv. Duhu in 
  v priprošnjo sv. Roku za zdravje

Nedelja, 17. 4., 4. VELIKONOČNA NEDELJA, 
  NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
6.30 ++ družina ISTENIČ
8.30  za župljane
 ++ Radivoj ŠTULAR, obl., ter starši Marija in Franc
  v zahvalo za zdravje sv. Judu Tadeju
10.00 + Bono GUDELJEVIČ
 + Franc HORVAT, obl.
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družini KOMPARE in ŽABJEK
 + Izak BRADAČ, obl.
19.00 ++ Marija in Ivan VALJAVEC ter 
  stari starši KLEMENC in VALJAVEC

SVETE MAŠE OD 11.4. DO 17.4.
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10. - 17. april

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE 
POKLICE

»Cerkev, mati poklicev« je naslov poslanice, ki jo je 
sveti oče Frančišek napisal za 53. svetovni dan molitve 
za duhovne poklice. V Cerkvi na Slovenskem bo 
njena vsebina tudi vodilo tedna molitve za duhovne 
poklice, ki ga bomo obhajali od 10. do 17. aprila. 
V poslanici nas papež vabi, da motrimo apostolsko 
skupnost in se zahvaljujemo za vlogo skupnosti na poti 
vsakega poklicanega. V tem izrednem letu usmiljenja 
»se veselimo, da pripadamo skupnosti Cerkve, ter 
ponovno odkrijmo, da se poklic kristjana, kakor tudi 
vsak poseben poklic rodi v okrilju Božjega ljudstva ter 
je dar Božjega usmiljenja!«

ŽUPNIJSKA PISARNA
TOREK: 8:30-10:00 • SREDA; 17:00-18:30 • 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



GENERACIJE SO SE SREČALE

Za nami je medgeneracijsko srečanje. Tako mu rečemo, 
ker je namenjeno srečanju in druženju nas župljanov, 
ne glede na datum rojstva in druge manjše razlike.

Srečali smo se v soboto, 2. aprila, v velikonočni 
osmini, pred nedeljo božjega usmiljenja. In kot se za 
verne kristjane spodobi, smo najprej počastili našega 
Gospoda pri sveti Evharistiji, se mu zahvalili in ga 
prosili za vse potrebe in za božje varstvo. Sveto mašo 
je daroval gospod župnik, pater Miran, sodelovali 
pa smo tudi sodelavci župnijske Karitas. Z veseljem 
ugotavljam, da je udeležba faranov pri teh srečanjih 
vsako leto številnejša. Zato je tudi ljudsko petje ob 
podpori sestre Nade zvenelo kar glasno in ubrano.

Po končani maši smo se množično podali v dvorano, 
kjer nas je že čakala mladinska dramska skupina pod 
taktirko patra Jožeta in nam predstavila »Stvarjenje 
sveta po Ostržku«. Malo smo se nasmejali, malo 
zamislili in obnovili svoje mladostne spomine na 
čase, ko smo prebirali Collodijevega Ostržka, pa še 
na svetopisemsko poročilo o stvarjenju sveta.. Po 
zaključni pesmi, ob spremljavi kitare patra Jožeta, smo 
navdušeno ploskali nadebudnim igralcem. Sledilo je 
druženje, lahko bi rekli tudi klepet, včasih s polnimi 
usti, ker so bile mize bogato obložene z jedačo in 
pijačo. Včasih se je vmes oglasila harmonika Janeza 
Nagodeta ali kitara in nasmejani obrazi so pričali o 
prijetnem razpoloženju.

Lepo in prav je, da se družimo, to nas povezuje, nam 
daje občutek pripadnosti tej župniji, občestvu in 
cerkvi. Daje nam oporo tudi v vsakdanjem življenju. 
Želim si, da bi vse več naših faranov spoznalo, da to 
potrebujemo, da bomo tako povezani lažje kljubovali  

družbenim spremembam in situacijam, ki se nas, 
glede na stanje v svetu in Evropi, ne bodo izognile.

    Lojzka Milić

SREČANJE ZA STARŠE 
PRVOOBHAJANCEV

Dragi starši prvoobhajancev, približali smo se 
čudovitemu prazniku vaših otrok, PRVEMU SV. 
OBHAJILU, ki bo v nedeljo, 8. maja 2016, pri maši 
ob 10. uri. Želimo si, da bi jim ostal v kar najlepšem 
spominu. Določene korake v konkretni pripravi smo že 
naredili, ostaja še zaključni del pred samo slovesnostjo. 
Zato vas vabim na sestanek, ki bo v sredo, 13. aprila 
ob 18.30, v dvorani nove cerkve. Na njem se bomo 
natančno pogovorili o vseh podrobnostih v pripravi na 
prvo sveto obhajilo tudi glede vašega sodelovanja.

Že nekaj časa otroke pripravljam tudi na prejem 
zakramenta SV. POKORE ALI SPOVEDI, ki ga bodo 
prejeli v sredo, 20. aprila v sklopu veroučnih ur.

petek, 15. april

BIRMANCI NA DUHOVNI OBNOVI

V petek, 15. aprila gre druga skupina birmancev na 
duhovno obnovo v Strunjan. Se priporočamo v molitev.

ponedeljek, 18. april

SVETA MAŠA ZA OZDRAVLJENJE

V ponedeljek, 18. aprila ob 20. uri, bo sveta maša 
za ozdravljenje in osvoboditev, ki jo bo daroval 
p. Mio Kekić.

ponedeljek, 18. april

SREČANJE SKUPINE RAZVEZANIH

Kot vsak tretji ponedeljek v mesecu, bo tudi v 
ponedeljek, 18. aprila ob 20. uri, v župnišču v Dravljah 
srečanje skupine razvezanih

sreda, 20. april

FILMSKI FORUM

V sredo, 20. aprila bo na ogled akcijski in znanstveno 
fantastičen film Vesoljska ladja (Serenity). Začetek 
ogleda filma bo ob 19. uri v ateljeju.

sobota, 23. april

PREDSTAVA GREGORJA ČUŠINA

V soboto, 23. aprila po večerni sveti maši, si bomo v 
dvorani nove cerkve ogledali predstavo Jona besni 
prerok, v izvedbi gledališkega igralca Gregorja Čušina.


