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6. VELIKONOČNA NEDELJA
Nedelja turizma

»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas 
ljubil. Ostanite v moji ljubezni!  (Jn 15,9)

Današnji odlomek iz Janezovega evangelija je 
povzetek Jezusovega nauka, Njegova oporoka. 
»Ljubite se med seboj!« To nam je naročil 
Jezus, preden je šel v smrt. Svoje življenje je dal 
za nas, sedaj smo na vrsti mi, da dokažemo, da 
smo Njegovi prijatelji. Ljubezen naj spremeni 
naša življenja, da obrodimo sad. Ljubezen nas 
povezuje z Bogom in med seboj.

Ponedeljek, 11. 5., Mamert, škof
7.30 ++ Ivanka in Edvard GRM
19.00 + Mira ERJAVEC, obl.
 + Blaž KASTELIC, 30. dan

Torek, 12. 5., Leopold Mandić, redovnik
7.30  po namenu
19.00 + Franc POLJŠAK
 + Jože STANONIK

Sreda, 13. 5., Fatimska Mati božja
7.30 + Mojca ŠKULJ HAUPTMAN
19.00 + Janez FERJAN
 + Miha KOGOVŠEK
 
Četrtek, 14. 5., GOSPODOV VNEBOHOD
8.30 + Mirko CRNČAN
17.00 ++ Roman in Franc ŠUBIC
19.00 + Janez RASPOR
 + Miljana SOLDO

Petek, 15. 5., Izidor, kmet
7.30  za žive in pokojne dobrotnike jezuitov
19.00 + Marija BRADAČ
 ++ družini KAVČIČ in ŠUŠTAR

Sobota 16. 5., Andrej Bobola, duhovnik in mučenec
7.30 + Julijana ŠAFEC
16.00 ++ Janez in družina JERMAN ter Vida ŠTRUS
19.00 ++ Nace NOVAK in Iva MULEC
 + Martin JERAM, obl. 
  za zdravje

Nedelja, 17. 5., 7.  VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA  
   SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA
6.30 + Drago MIKLAVČIČ
8.30  za župljane
 + Veronika KOŽELJ
 ++ Gvido in Desa IVANČIČ, obl.
 ++ Alojzija, obl. in Franc BOŽIČ ter Julka KROMAR
10.00 + Drago KORPAR, obl.
 ++ družina VOVK
11.00  maša v Domu starejših
11.30 + Magda KOMPARE, obl.
 + gospa REJC
19.00 ++ Tine in Fani MALNARIČ, obl.
 ++ Ivana in Andrej RAVNIKAR

SVETE MAŠE OD 11.5. DO 17.5.

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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nedelja, 17. maj

ROMANJE NA ROŽNIK

V nedeljo, 17. maja ob 
14.30 gremo z letošnjimi 
prvoobhajanci in birmanci 
na Rožnik. Dobimo se na 
Rokovem Trgu ob 14.30, 
potem pa gremo skupaj na 
Rožnik, kjer bo ob 16. uri 
sveta maša s šmarnicami. 
K sveti maši na Rožniku ste 
povabljeni tudi ostali župljani.

ponedeljek, 18. maj

SVETA MAŠA ZA OZDRAVLJENJE

Kot običajno vsak tretji ponedeljek v mesecu, bo 
tudi tokrat v ponedeljek, 18. maja ob 20. uri, v novi 
cerkvi v Dravljah, maša za ozdravljenje in osvoboditev. 
Lepo vabljeni! 



PO TRUBARJEVI POTI

Sreda, 29.4.2015, ob zgodnji jutranji uri ob kateri ptice 
pričnejo ogrevati glasilke, smo se zbrali še zehajoči 
popotniki in se odpravili po stopinjah reformatorja 
Primoža Trubarja. Prvi postanek smo naredili v 
avstrijskem Lienzu, temu pa je sledila vožnja do 
Brunnecka in potem Sterzinga. Zadnja postaja je bil 
Innsbruck, kjer smo obiskali jezuite in v cerkvi, kjer 
je pokopan znani nemški teolog Karl Rahner, imeli 
sveto mašo. Po ogledu grobnice cesarja Maksimilijana 
I in starega mesta smo se nastanili v prenočišču in bili 
seznanjeni s kruto realnostjo mankajočih lestev na 
pogradih.

Na četrtkovo jutro smo zaradi deževnega vremena 
iz potovalk privlekli rezervne čevlje in dežnike, nato 
pa se odpeljali proti Kemptnu. kjer smo si ogledali 
protestantsko cerkev v kateri je deloval Trubar. Vožnjo 
smo nadaljevali proti Memmingenu, kjer smo kot prva 
slovenska skupina, imeli čast videti Trubarjevo Cerkovno 
ordningo. Po okrepčilu smo se odpeljali do Uracha, kjer 
je Trubar deloval v letih 1548-1554 in nato do Tübingena. 
Po nastanitvi in večerji smo se odpravili na univerzo kjer 
nam je profesor Anton Schindling podrobneje predstavil 
Trubarjevo delovanje. Po predavanju, ki je bilo izčrpno, 
zanimivo in poučno, smo se razkropili, nekateri so šli 
spat, drugi pa so se odločili za nočni sprehod po mestu.

Ogled Tübingena je bil na vrsti v petek dopoldne. 
Zapomnili si bomo grob Petra Pavla Vergerija, 
tübingenški grad s kamnito glavo Avgusta sredi dvorišča, 
premočene čevlje in okno skozi katerega je bruhal literat 
Goethe. Sledila je vožnja do Schwäbisch Halla, kjer smo 
si ogledali tiskarno in zelo zanimiv muzej, in potem do 
zadnjega postanka za ta dan - Rothenburga. Tudi tokrat 

se nismo mogli upreti čaru srednjeveškega mesta in smo 
se podali na večerni sprehod.

Zadnji dan našega izleta smo se zjutraj ponovno 
sprehodili po Rothenburgu in si podrobnjeje ogledali 
znamenitosti, nakupili spominke nato pa se odpeljali v 
Ulm, kjer je na svoj račun prišel vsak, ki je po srcu vsaj 
malo hribolazca. Povzpeli smo se na najvišji cerkveni 
stolp v Evropi, na stolp ulmške katedrale. Razgled z 
vrha je fantastičen, tako kot gneča in stiskanje na ozkem 
stopnišču ter hiter srčni utrip ko končno prehodiš več 
kot 700 stopnic a kot pravi star slovenski pregovor: brez 
muje se še čevelj ne obuje. In lahko se strinjamo da je 
bilo vredno vsake potne kapljice. Noge smo si spočili ob 
vožnji do Augsburga, kjer smo si ogledali protestantsko 
cerkev sv. Ane in grobnico vplivne nemške družine 
Fugger. 

Na našo žalost smo morali izpustiti postanek v Salzburgu 
in smo se odpeljali naravnost v Dravlje. 

Ekskurzija po Trubarjevi poti je bila izredno poučna in 
zanimiva, za kar se v imenu udeležencev zahvaljujem 
organizatorju Turističnemu društvu Dravlje, posebna 
zahvala pa gre prof. dr. Vincencu Rajšpu, ki nas je vodil 
in nas seznanil s Trubarjevim delom.

Maja Rajšp

sreda, 13. maj

CELODNEVNO ČEŠČENJE

V sredo, 13. maja, na god Fatimske 
Matere Božje in en dan pred praznikom 
Gospodovega vnebohoda, bo v novi 
draveljski cerkvi celodnevno češčenje.  
Lepo vabljeni, da se nam pridružite.

sobota, 16. maj

MAŠA JEZUITSKE SKUPNOSTI

V soboto, 16. maja, na god sv. Andreja Bobole, 
priprošnjika za zedinjenje med pravoslavnimi in 
katoličani, se bomo jezuiti draveljske skupnosti zbrali 
pri večerni sveti maši ob 19. uri.

Lepo vabljeni, da se nam pridružite.

sreda, 13. maj

TAIZEJSKA MOLITEV

V sredo, 13. maja, bo ob 20. uri v novi cerkvi potekala 
taizejska molitev. Ob slavilnih spevih, branju psalmov 
in trenutkih tišine bomo prosili predvsem za blagoslov 
naših letošnjih birmancev in prvoobhajancev ter 
njihovih družin in botrov.

sobota, 16. maj

SVETA BIRMA

V petek, 8. maja nas je obiskal letošnji 
birmovalec stiški opat p. Janez Novak 
in s tem smo začeli birmansko 
devetdnevnico, zaključno pripravo na 
letošnjo birmo, ki bo v soboto, 16. maja ob 16. uri. 
Birmance priporočamo v molitev. 


