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3. VELIKONOČNA NEDELJA
Teden molitve za duhovne  poklice

»Tedaj jim je odprl um, 
da so doumeli Pisma.« (Lk 24,45)

Ko se človek zagleda samo v svoje skrbi 
ni več odprt za druga sporočila. Tako so 
prestrašeni Jezusovi učenci izgubili vero in 
niti pričevanje žena, niti obeh potnikov v 
Emavs,  jih ni prepričalo. Skoraj podvomijo 
v samega vstalega Odrešenika, misleč, da se 
jim je prikazal njegov duh. Šele rane, dokaz 
njegovega trpljenja in ljubezni jih prepričajo. 
Ta ljubezen mora prepričati  tudi nas, nam 
odpreti razum  in nas utrditi v vstajenski, 
pričevalni  veri.

Ponedeljek, 20. 4., Teotim (Teo), misijonar, škof
7.30  po namenu
19.00 + Marjeta BAJUK
 + Srečko BIRSA

Torek, 21. 4., Anzelm, škof, cerk.uč.
7.30  v dober namen
19.00 ++ Ana in Franjo DOMJANIČ ter Tereza in 
  Tomo BOŠNJAKOVIĆ

Sreda, 22. 4., Blažena Devica Marija, Mati Družbe Jezusove
7.30  za žive in pokojne dobrotnike Družbe Jezusove
19.00 + Ivanka MARN, 7. dan
 ++ Frančiška in Janez KROPIVŠEK
 ++ starši in brat DOMJANIČ
 
Četrtek, 23. 4., Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane
7.30 + Justina BENKO
19.00 + Ivan STARIHA
 + Franc KOVAČ, obl.
  za zdravje

Petek, 24. 4., Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik, mučenec
7.30 ++ patri in bratje iz Družbe Jezusove
19.00 ++ starši SKUBIC
  po namenu

Sobota 25. 4., Marko, evangelist
7.30 + Roman ROZINA, obl.
19.00 + Antonija Mira SABLIČ
 + Ana PETRIČ, obl.

Nedelja, 26. 4., 4.  VELIKONOČNA NEDELJA, 
   NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
6.30 + Ana DRAKSLER, obl.
8.30  za župljane
 ++ Franc KOBE in starši PAPLER
 ++ družina DRMOTA
10.00 + Ivan GARBAJS
 ++ družina GRADIŠAR
11.00  maša v Domu starejših
11.30 + Izak BRADAČ
 ++ starši PEČOVIČ in Saša MARKOVIĆ
 + Jože GLOGOVŠEK, obl. in za zdravje
19.00 ++ Peter PINTAR (oče in sin), obl.

SVETE MAŠE OD 16.9. DO 22.9.

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
V DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00
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četrtek, 23. 4.

TVOJ GLAS - KONCERT OB IZIDU 
NOVE CD ZGOŠČENKE

Skupina Tvoj glas vas z veseljem in ponosom vabi na 
promocijo nove CD zgoščenke z naslovom Življenje, 
ki bo v četrtek, 23.4., ob 20h v dvorani cerkve v 
Podutiku. Zgoščenka bo postregla z 12 skladbami; 
večina je avtorskih, nekatere izmed njih še nikoli niso 
bile predstavljene občinstvu, manjkale pa ne bodo niti 
zmagovalne pesmi s festivalov Ritem duha - seveda v 
novejših preoblekah. Vabljeni!

tvoj glas
Ž IVL JEN JE



SKAVTI

Pretekli vikend se je cel steg Ljubljana 3 zbral na 
Primorskem, v Paljevem nad Plavami blizu Nove 
Gorice. Najmlajši, volčiči, so si postlali v lovski koči, 
starejši skavti, četa in klan, pa smo spali na kar na 
prostem. Tema naših obljub so bile pravljice. Z voditelji 
vred smo postali pravljični junaki in se skozi cel vikend 
borili proti zlobnežem, ki so nam hoteli ukrasti naše 
srečne konce. S pridnim učenjem različnih veščin 
smo zlobneže v končnem nočnem boju premagali in 
tako naše srečne konce rešili. V nedeljo smo druženje 
zaključili s svečanimi obljubami ter mašo. 

 Jerneja Mavrič

KARITAS-POSTNA AKCIJA

Hvala vsem, ki ste dali svoj dar  za postno akcijo. 
Zbrano je bilo 945 EUR – 310 EUR so zbrali 
otroci,635 EUR pa  odrasli. Z zbranimi sredstvi 
bomo priskočili na pomoč pri delnem plačilu šole 
v naravi za otroke, katerih starši so nezaposleni  in 
poravnali stanovanjske stroške za družino za tri 
mesece, ki je v hudi finančni stiski zaradi bolezni.  
En velik Bog lonaj vsem.

Ni nam treba iskati sreče. Če imamo ljubezen do 
drugih, nam bo dana. Ja namreč božji dar. (Mati 
Terezija)

Karitas Dravlje

NASTOP DUHOVNIŠKEGA OKTETA 
OREMUS

Lahko bi rekli, da je bila NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA – BELA NEDELJA v Dravljah še posebej 
lepa, saj je  bogoslužje pri večerni maši polepšal 
duhovniški oktet OREMUS. Bogoslužje so polepšali z 
bogoslužnimi pesmimi in peto mašo, po maši pa so v 
kratkem koncertu predstavili še nekaj sakralnih pesmi, 
nekaj pesmi, ki duhovnike zelo povezujejo z Marijo 
(tako so sami povedali) in nekaj narodnih. BOŽJE 
USMILJENJE je res neizmerno, saj nas vsak dan znova 
in znova preseneča z NESKONČNIM USMILJENJEM, 
od nas pa je odvisno, kako to usmiljenje sprejemamo, 
doživljamo in kako iz njega gradimo medsebojne 
odnose in bogatimo svoje življenje.

povzeto po Marija Štrbenc, www.zupnija-dravlje.si

ORATORIJ 2015

Dragi župljani in župljanke!

V naši župniji počitniški tabor oz. oratorij poteka že 
vrsto let (prvi je bil leta 2000, vodila ga je s. Marta). 
Vsako leto je otrok in animatorjev več in to nas res 
veseli. A tako velik projekt, ki vsako leto povezuje več 
kot 30 prostovoljcev in 100 otrok ter drugih ljudi, je 
tudi kar velik finančni zalogaj. Vsi animatorji delamo 
prostovoljno, plačilo dobimo v obliki nasmehov otrok 
in spodbudnih besed staršev in drugih ljudi, a stroškov 
je kljub vsemu veliko (npr. material, hrana, prevoz, 
izlet, priprave na oratorij …).

Zato se na vse vas, dragi župljani, obračamo s prošnjo 
za materialno ali finančno pomoč. Pomagate nam 
lahko z različnim materialom, pri organizaciji kosila in 
izleta ali pa s finančnimi darovi. Veseli bomo vsake, na 
videz še tako majhne pomoči.

Zaposlene v različnih podjetjih, ki bi nam prav tako 
lahko pomagali, pa obenem prosimo, če se lahko 
oglasite v pisarni in tam dobite pisno prošnjo za 
donatorstvo.

Če ste nam na kakršenkoli način pripravljeni pomagati, 
se lahko oglasite v župnijski pisarni, pri Tjaši ali pa na 
e-naslov: oratorij.dravlje@gmail.com. 

Verjamemo, da bomo tudi z vašo pomočjo pripravili še 
en čudovit oratorijski teden za otroke.

Velik HVALA že vnaprej.

Animatorji oratorija Dravlje

MEDGENERACIJSKO SREČANJE

Srečanje faranov vseh generacij je bilo v soboto 11. 
aprila. Začelo se je  ob 16. uri s sveto mašo, ki jo je 
daroval g. župnik, p. Miran ob sodelovanju članov 
župnijske Karitas, ki so srečanje tudi pripravili. Veseli 
smo bili tudi sodelovanja animatorke Tjaše in sestre 
Mateje, ki je na orglah spremljala ljudsko petje. Pri sveti 
maši smo se najprej srečali z našim nebeškim Očetom, 
ki nas povezuje v eno družino. Po zadnjem blagoslovu, 
ki nam ga je podelil p. Miran, smo srečanje nadaljevali v 
dvorani s prijetnim klepetom ter ob spremljavi skupine 
Alamr (Jure Vukina, Jan Dobre, Gašper Remškar in 
Vid Svetina), ter mladega harmonikarja Janeza Gruma. 
Veselo razpoloženje nas je povezalo: mlade, manj 
mlade in najmlajše in našli smo srečo v srečanju.

povzeto po Lojzka Milić, www.zupnija-dravlje.si


