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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

7. VELIKONOČNA NEDELJA

NEDELJA SREDSTEV  
DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

Ponedeljek 2. 6., Marcelin in Peter, mučenca
7.30  
19.00 ++ Ludvik in Pavla KUNOVAR
 + Draga MARINČE
 + France NOSE, obl.

Torek 3. 6., Karel Lwanga in dr. ugandski mučenci
7.30  po namenu
19.00 ++ Stanislav HLEDE ter Slavica in 
  Marjan VIDMAR
 + Janez GORENC

Sreda 4. 6., Peter Veronski, redovnik, mučenec
7.30  za naše dobrotnike
19.00 ++ Janez PAVLIČ in starši
 + Marija PIASEVOLI, obl.

Četrtek 5. 6., Bonifacij, škof, mučenec
7.30 + Blaž KOMADINA
19.00  v zahvalo
  v zahvalo in priprošnjo

Petek 6. 6., Norbert, škof, redovni ustanovitelj
7.30 + Andrej TROP
19.00 + Andrej BABNIK, 7. dan
  po namenu

Sobota 7. 6., Robert Newminstrski, opat
7.30  za ozdravljenje v družinskem deblu
19.00 + Ivana JENKO, obl.
 + Ivanka MAVEC, obl.

Nedelja 8. 6., BINKOŠTI
6.30 ++ Jožefa in Jože REBSELJ
8.30  za župljane
 ++ Jože OVEN, obl. in družina ŠTEH
 + Štefan TEMLIN, obl.
10.00 + Drago KRAJNC, obl.
  v zahvalo
11.00  maša v Domu starejših
11.30 + Borut PAVLI
19.00 + Vlado LEGEN, obl.

SVETE MAŠE OD 2. 6. DO 8. 6.

Jezus v uri slovesa, na zaključku svoje molitve, 
priporoča učence Očetu, potem ko je na zemlji 
izpolnil vso Njegovo voljo. Učence in vse nas, 
ki smo sprejeli Njegove besede resnice, izroča 
Očetu. Poveličani Gospod posreduje za nas 
tudi danes in prosi, da bi v svetu, v katerem 
smo, ohranili vero in ne podlegli svetu, ki Boga 
ne sprejema. Zato živimo edinost in ljubeče 
sožitje, bodimo eno kot sta eno Oče in Sin! 

»Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi 
dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni.« 
            (Jn 17,6)

PRETEKLI DOGODKI V ŽUPNIJI

Krsti:  Ila Porčič, Nika Bergant, Eva Šturm in  
 Tilen Švajger

Pogrebi: + Čižman Ana in + Babnik Andrej

Spomnimo se jih v molitvi!

VABILO - ORGLARSKA ŠOLA

Župnija dravlje ima možnost zasedbe 
enega (1) mesta v orglarski šoli v 
Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu. 

Navdušence nad glasbo, dekleta 
in fante, ki imate opravljeno vsaj 
5-letno izobraževanje klavirja toplo 
vabimo, da se oglasite pri župniku, 
da se pogovorimo o nadaljnjem 
sodelovanju. Oglasite se čim prej.

Vas vabi - župnik  p. Ivan Bresciani



SLOVO

Dragi župljani s temi besedami se od vas poslavljam kot 
župnik v Dravljah. Svoje župnikovanje sem začel avgusta 
2011. Minila so komaj tri leta in že odhajam. Tako 
kratko obdobje župnikovanja je presenetilo vas in tudi 
mene. Ko sem postal župnik, sem bil trdno prepričan, 
da bom ostal na tem mestu vsaj deset let. Prva tri leta 
vsak župnik spoznava župnijo in se nauči veliko novih 
koristnih stvari. Šele ko minejo ta prva tri leta, lahko 
začne nekaj dobrega in koristnega ustvarjati v župniji. 
Vse je tako hitro minilo, da o ustvarjanju nisem niti še 
začel razmišljati. Draveljska župnija je izredno bogata 
župnija, ki premore veliko darov, sposobnosti, talentov 
in virov. Je živahna župnija, ki diha z dokaj širokimi 
pljuči, ker sprejema v svojo sredo najrazličnejše skupine 
in ponuja raznovrstne dejavnosti. Župnija daje možnost, 
srečanja z različnimi generacijami ljudi. Od najmlajših 
do najstarejših. To je bila zame najbogatejša izkušnja, 
ki mi bo koristila tudi v prihodnosti. Dejstvo pa je, da 
sem tudi kot župnik gotovo delal napake in sprejel tudi 
kakšno napačno odločitev. Upam, da nisem s tem koga 
preveč prizadel in škodil občestvu. Žal mi je, da nisem 
vsakemu dal tisto pozornost, ki bi si jo zaslužil. Tudi 
sam sem začutil, da sem omejen in da preprosto vsega 
ne zmorem. Naj Gospod, ki vidi v naša srca, pomiri 
vsak nemir, ki je nastal v tem času in naj utrdi v naših 
srcah vero, upanje in ljubezen. Hvala, da ste me sprejeli 
takšnega, kakršen sem, in hvala, ker sem se počutil vedno 
sprejetega in ljubljenega. 

    p. Ivan 

nedelja, 15. junij

NOVI ŽUPNIK

Na nedeljo Svete Trojice, 15. 
junija, bo škof Anton Jamnik pri 
župnijski maši ob 8.30 umestil 
novega draveljskega župnika 
Mirana Žvanuta. Patru Miranu 
sem hvaležen, da je sprejel službo 
župnika in mu želim veliko 
veselja, gorečnosti, potrpežljivosti 

in poguma pri svojem novem delu. Dragi Miran, ko 
sprejemaš v tvoje duhovniške roke lepo župnijsko 
občestvo,  naj te Sveta Trojica spremlja na tej novi poti. 

     p. Ivan

NOVI KAPLAN

  Apostolski administrator ljubljanske 
nadškofije Andrej Glavan je 
imenoval p. Primoža Jakopa za 
kaplana na župniji Ljubljana Dravlje.  
    P. Primož je star 43 let in je doma iz 
bližine Rogaške slatine. V duhovnika je 
bil posvečen l. 2007; potem je deloval na 
MIC-u (Mladinski informacijski center); nato študiral v 
Parizu specializacijo ter opravil tretjo probacijo. Službo 
kaplana v draveljski župniji bo nastopil s 1. julijem 2014.  
   P. Primožu želim obilo božjega blagoslova v novem 
poslanstvu. 

Škof Glavan je s tem istim datumom - 1. julij 2014 - p. 
Franca Kejžarja razrešil službe duhovnega pomočnika.
Hvala p. Francu Kejžarju za razpoložljivost v opravljanju 
te službe v preteklem letu! 

Tako bo jezuitska župnijska ekipa sedaj: župnik p. 
Miran, kaplana p. Mio ter p. Primož. 

Ljubljana, 20.5.2014    Milan Bizant, provincial 
   

BOGOSLOVEC BENJAMIN

Konec meseca junija zaključujem svoje dvoletno bivanje 
v Dravljah in odhajam na študij teologije v Pariz. Ob tej 
priložnosti bi se rad vsem župljanom, posebej pa še mlajšim 
generacijam, zahvalil za odprtost in naklonjenost, ki sem 
jo doživljal iz dneva v dan. V zelo lepem spominu mi 
bodo ostali oratoriji, srečanja animatorjev in študentske 
skupine, nekatere ure verouka, skavtski tabori, počitnice 
na Murterju ... Draveljska župnija je zelo dejavna na 
številnih področjih; upam, da bo takšna ostala še naprej 
ter da bo še bolj rasla - v globino.

    Benjamin

sobota, 7. junij

SREČANJE JEZUS ŽIVI

Srečanje Jezus živi z naslovom »Binkoštni dar - Sveti 
Duh« bo 7.junija v Dravljah, gost bo Toni Kmet.

Predviden program bo sledeč:

16.00 - 16.40  Slavljenje 
16.40 - 17.30   Prvi  nagovor 
17.30 -17.40    Odmor 
17.40 - 18.30  Drugi nagovor 
18.30 - 18.45   Pričevanje 
18.45 - 19.00  Odmor 
19.00 -    Sv. Maša 

Po maši bo sledila molitev nad posamezniki.

Hvala vam za vaše gostoljubje. 


