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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
DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00

3. VELIKONOČNA NEDELJA

Ponedeljek 5. 5., Gotard, menih, škof
7.30 - v zahvalo Materi Božji 
19.00 + Angela ZAJC, obl.
 + Stane REMŠKAR

Torek 6. 5., Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov
7.30 + Andrej TROP
19.00 ++ Joža in Srečo BERLIČ
 + Marija BERUS, 7. dan

Sreda 7. 5., Gizela, opatinja
7.30  za naše dobrotnike
19.00 + Stanko GROS, obl.
 + Frančiška POLENŠEK, obl.
 + Dragica KRAJNC

Četrtek 8. 5., Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice
7.30  
19.00 ++ Ivan, 7. dan in Lucija JENKO
 + Marko BONZANNI

Petek 9. 5., Izaija, prerok
7.30 + Marija LAPAJNE
19.00 ++ Ivan in Ana KREGAR
 + Milan JAKLIČ
 + Ivanka in Ernest MARKOČ

Sobota 10. 5., Job, svetopisemski mož
7.30 + Ivanka GRM
19.00 ++ Jurij in Maja KOBETIČ, obl. ter 
  družina HABJANIČ
  v dober namen

Nedelja 11. 5.,  4. VELIKONOČNA NEDELJA,   
  NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
6.30 + Marija BABNIK RAJER
8.30  za župljane
 ++ Marija in Stanko ter družina SAMSA
 ++ Mira ERJAVEC, obl. in Tončka FRANK, obl.
10.00 ++ družine JANEŽIČ, JAVORNIK in JERMAN  
  ter Vida ŠTRUS
 ++ Martin VUKELIĆ in Mirko VUKELIĆ 
  ter starši in brat Mile JUGOVIĆ
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ Stanislav in Amalija LIPUŠČEK
19.00 ++ starši JAKŠIČ, KONTREC in VUK ter 
  Štefan oče in sin JAKŠIČ 

SVETE MAŠE OD 5. 5. DO 11. 5.TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE

»Živa občestva – pot duhovnih poklicev« je letošnje 
geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo v 
Cerkvi na Slovenskem obhajali od 4. do 11. maja 2014.

Višek molitvenega slavja bo v nedeljo, 11. maja, ko se 
bomo pridružili svetovnemu jubilejnemu molitvenemu 
dnevu za duhovne poklice, že enainpetdeseto po vrsti.

Teden molitve je klic vam, vernikom vseh generacij, 
da poživite v sebi krstno milost in prenovite vero v 
Kristusa, ki vas je poklical, da ste deležni njegove 
dediščine, posredniki svetega klica znotraj Cerkve.

Vsak dan moremo moliti za določene poklice, za 
nove poklice in stanovitnost že poklicanih: za papeža, 
škofe in duhovnike, za diakone, za Bogu posvečene, za 
misijonarje in misijonarke, za bogoslovce, za novinke 
in novince … 

Za nove poklice in njihovo stanovitnost darujmo delo, 
trpljenje, premagovanje …

Odlomek o učencih, ki potujeta v Emavs, 
je kakor  potovanje naše vere z vstalim 
Gospodom. Potujemo preko dvomov in 
razočaranj do spoznanja in zaupanja v Božjo 
ljubezen in zvestobo. Kakor učencema, se 
Gospod približa tudi nam in spremlja naše 
korake, tako v žalosti kot v upanju in veselju. 
Vedno se lahko srečamo z njim v molitvi, ob 
poslušanju Božje besede in lomljenju kruha.  
Naj Gospod ogreje tudi naša srca, da bomo 
tudi mi goreli v velikonočni veri!

»In medtem ko sta se pogovarjala in 
razpravljala, se jima je približal sam Jezus 

in hodil z njima«  (Lk 24,14-15)PRETEKLI DOGODKI V ŽUPNIJI

Krsti: Klara Mitrović
Pogrebi: + Jože Mesojednik, + Ivan Jenko, +Marija Berus

Spomnimo se jih v molitvi!



IMENOVANJE NOVEGA ŽUPNIKA

Dragi župljani in župljanke,

upam, da je za vse vas blagoslova poln velikonočni čas, ki 
je pritrditev Gospodovi vstajenjski moči. Potrebujemo 
jo, da gremo naprej, saj življenje prinaša s seboj nove in 
nove izzive.
 Že pred časom sem vam sporočil, da je vrhovni 
predstojnik jezuitov p. Adolfo Nicolás imenoval p. 
Ivana Brescianija za novega provinciala slovenskih 
jezuitov. Sedaj vam sporočam, da je na predlog 
provinciala apostolski administrator msgr. Andrej 
Glavan imenoval za novega župnika župnije Ljubljana 
Dravlje p. Mirana Žvanuta. P. Miran je deloval v župniji 
kot kaplan od 2006 do 2010, potem je šel na študij v 
ZDA in opravil tretjo probacijo v Čilu; zadnje leto je 
deloval v študentski pastorali v Mariboru.
 P. Miran bo uradno nastopil službo 6. junija 2014. 
Datum umestitve (umestil ga bo msgr. Anton Jamnik) 
bo določen kasneje.
 P. Ivan bo torej župnikoval do 6. junija. Potem 
odhaja na pripravo za novo službo. Uradno bo prevzel 
službo provinciala na dan sv. Ignacija, 31. julija 2014.
 Ob tej priliki se zahvaljujem p. Ivanu za zavzeto 
župnikovanje!
 P. Miranu želim oblilo Božjega blagoslova v novem 
poslanstvu!
  P. Milan Bizant DJ, provincial
  Ljubljana, 22. april 2014

nedelja, 4. maj

SV. FLORJAN

V nedeljo, 4. maja, obhajamo god sv. Florjana, zavetnika 
gasilcev. Sv. Florjana imajo draveljski gasilci na praporu 
in na pročelju gasilskega doma. Spominja jih na to, da 
morajo biti preudarni, solidarni in pošteni kot je bil 
sv. Florjan. Ob praznovanju sv. Florjana želimo našim 
draveljskim gasilcem, da bi še naprej tako zvesto in 
vztrajno opravljali gasilsko delo in bili s pomočjo sv. 
Florjana vedno pripravljeni priskočiti na pomoč s 
pogumom in ljubeznijo. Pri sv. maši ob 8.30 se bomo, 
poleg živih, spomnili tudi vseh pokojnih gasilcev iz 
naše fare.

sobota, 10. maj

PAPIRNA AKCIJA DRAVELJSKIH SKAVTOV

V soboto, 10. maja, bodo skavti stega Ljubljana 3 
organizirali papirno akcijo POPAPIR 2014. Ta dan 
bodo od 10. do 15. ure hodili po nekaterih ulicah v 
Dravljah in Kosezah (istih kot lansko leto) in odnašali 
star papir. Tisti, ki vas ne bo doma oziroma vas skavti 
ne bodo obiskali, lahko papir prinesete sami in ga 
odložite poleg zabojnika, ki bo vse do ponedeljka, 12. 
maja, zvečer stal v bližini cerkve.

Zbiranje papirja ima tudi humanitarni namen, 
saj bodo skavti del denarja, ki ga bodo pridobili z 
odkupom papirja, namenili socialno ogroženi družini.

ŠMARNICE

V maju bomo pri jutranjih mašah prebirali šmarnice z 
naslovom Marija, žena za naš čas. V njih avtor, lazarist 
Peter Žakelj, s pomočjo Svetega pisma in cerkvenega 
izročila premišljuje o vzklikih iz lavretanskih litanij 
Matere Božje. Pri večernih mašah pa bomo prebirali 
šmarnice za otroke z naslovom Pomembne reči. 

torek, 13. maj
CELODNEVNO ČAŠČENJE

V torek, 13. maja, bo od 8.00 do 19.00 potekalo 
celodnevno čaščenje. Lepo vabljeni k molitvi, ki bo 
potekala po naslednjem razporedu:

ob 8.00 zakonska skupina
ob 9.00 skupina Romar
ob 10.00 sv. maša
ob 11.00 diakon
od 12.00 do 15.00 molitvena skupina
ob 15.00 jezuiti
od 16.00 do 18.00 molitvena skupina

nedelja, 11. maj
PRVO SVETO OBHAJILO

V nedeljo, 11. maja, na nedeljo dobrega pastirja, bodo 
veroučenci 3. razreda pri družinski maši prejeli prvo 
sveto obhajilo. Mašo bo vodil pater Mio Kekič.

sreda, 14. maj
ŠKOFOVA VIZITACIJA

V sredo, 14. maja, nas bo obiskal pomožni škof Anton 
Jamnik. Ob 18.00 uri se bo srečal z birmanci in botri. 
Ob tej priložnosti vabimo tudi vse sodelavce v naši 
župniji, da se pridružijo temu srečanju pred mašo. 
Med večerno mašo bo škof spovedoval. Po maši se 
bo srečal s člani ŽPS (brez prisotnosti župnika). Po 
srečanju z ŽPS se bo še zadržal pri večerji z animatorji 
in župnijsko ekipo.

sobota, 17. maj
SVETA BIRMA

V soboto, 17. maja, ob 16. uri, bo škof Anton Jamnik 
med sveto mašo ob 16.00 letošnjim birmancem podelil 
zakrament birme.

Napisala jih je napisala Darja Kastelic, v njih pa predstavi 
vsakdanje dogodivščine dečka Blaža in njegove družine, 
vse pa začini z modrostjo in nauki blaženega Antona 
Martina Slomška. Otroci bodo skozi ves mesec lahko 
zbirali listke.


