
TEDENSKA OZNANILA  
ŽUPNIJE LJUBLJANA DRAVLJE

NE
DE

LJ
A 

PR
I N

AS

LETNIK XXXVIII
19. PROSINEC 2014

ŠTEVILKA 21

ŽUPNIJSKI URAD LJUBLJANA DRAVLJE
P. IVAN BRESCIANI 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
DOMU STAREJŠIH OBČANOV: NEDELJA OB 11:00

2. NEDELJA MED LETOM

In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki 
se je spuščal z neba kakor golob in ostal 

nad njim« (Jn 1,32)
Janez Krstnik, poslan, da pripravlja pot 
Gospodu, je po prisotnosti Svetega Duha v 
Jezusu prepoznal Mesijo, ki so ga tako dolgo 
čakali. Pokazal je na tistega, ki »odjemlje 
greh sveta«. Naj tudi nam Sveti Duh razjasni 
pogled in srce, da bomo spoznali in ljubili 
Jagnje Božje, žrtveno Jagnje, darovano Bogu v 
spravo za vse zlo tega sveta, tudi za naše grehe.

Ponedeljek, 20. 1., Fabijan, papež, mučenec
7.30 + Marjan PAVŠER
  za zdravje
19.00 ++ družina PRIJATEL
 + Marija KRANJC, 7. dan
 + Angela ŽNIDARČIČ, 7. dan

Torek, 21. 1., Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka
7.30  za duše v vicah (za službo)
19.00 + Božidar SLAPŠAK, obl.
 + Roman FERKOLJ
 + Janez PAVLIČ

Sreda, 22. 1., Vincenij (Vinko), diakon, mučenec
7.30 ++ družina PIŠLJAR
 ++ Ivan in Katarina JURKOVIČ
19.00 + Bojan ERHATIČ

Četrtek, 23. 1., Henrik Suzo, dominikanec
7.30 + Marjana GOSTIŠA
19.00 ++ družina KERN
 ++ starši ŠENK

Petek, 24. 1., Frančišek Saleški, škof, cerk.uč.
7.30 ++ starši UMEK
19.00 ++ družine JANŽE, KOVIČ in MIRTIČ ter
                                Rezka ŠOŠTARIČ
 ++ Pavel in Cveta POR

Sobota, 25. 1., Spreobrnitev apostola Pavla
7.30 + Ivan SKRT
19.00 + Josip HORVAT, obl.
 + Alojzij PETRE, obl.

Nedelja, 26. 1., 3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA 
SVETEGA PISMA
6.30 + Matija in Zofija KOTNIK 
8.30  za župljane
 + Matjaž SLAPNIČAR, obl.
 + Marija TOMŠIČ, obl.
10.00  
11.00  maša v Domu starejših
11.30 + Pavle RIBIČ
 ++ družina KOČAR
19.00 + dr. Branko PRETNAR
 ++ Janez in Elizabeta MEGLEN

SVETE MAŠE OD 20.1. DO 26.1.sobota, 8. februar

ŽUPNIJSKI SMUČARSKI DAN

V soboto, 8. februarja, gremo z župnijo na 
smučarski dan v Cerkno. Cena prevoza in smučarske 
vozovnice je: za osnovnošolce 23€, za mladino 
(vključno letniki 1991 do 1998) 26€ in za odrasle 33€. 
Samo prevoz brez vozovnice je 7€. Odhod izpred 
Rokove cerkve bo ob 7.00 zjutraj, vrnitev pa okoli 
19.00 zvečer. Prijave že potekajo. Ob vpisu tudi 
plačate.
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DOGODKI V ŽUPNIJI

Pogrebi

Olga Antončič

Marija Ferlan

Bogomir Mauser

Vili Janežič

Antonija Atelšek

Marija Kranjc

Spomnimo so jih v molitvi!



MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST 
KRISTJANOV

Molitvena osmina za edinost kristjanov je eden 
najlepših sadov ekumenskega gibanja. Začela se bo 
v soboto, 18. januarja, in zaključila v soboto, 25. 
januarja, ko bo ob 18.30 v ljubljanski stolnici ekumenski 
zbor pel liturgijo Janeza Zlatoustega. Letošnje geslo 
osmine je Pavlovo vprašanje korintski cerkvi: „Mar je 
Kristus razdeljen?“. Korintska cerkvena občina je takrat 
doživljala razdeljenost, strankarstvo in ljubosumnost. 
Kako živo zveni ta Pavlov klic tudi danes!

ŠOLA ZA STARŠE TOKRAT O KRIZI 
ODNOSOV V DRUŽINI

“Sam si je kriv, da je s tabo ...” “Ni ti treba ponavljati 
vseh napak, ki so jih storili tvoji starši...” “Mu res lahko 
prepustim en vogal hiše in mu zaupam, da bo vse v redu?”

To je bilo le nekaj misli, ki so me zaposlile na petkov 
večer po predavanju družinski terapevtov, zakoncev 
Erzar Kompan, o krizi odnosov v družini.

Naše odzive na reakcije sta nam uspela predstaviti na 
humoren način, a smo vsi utihnili, ko sta spregovorila 
o apokaliptičnih jezdecih, ki grozijo našemu zakonu. 
Takrat sem se zavedla, da kdaj vihrajo tudi pri nama. 
Kar težko mi je bilo, ko sta nama nastavila ogledalo, a 
tako imava vsaj možnost, da stvari izboljšava.

Naslednja šola za starše bo v petek, 14. marca 
ob 20.00, predaval bo Marko Juhant. Govoril bo 
otrokovih dolžnostih.

PM

DAROVI ADVENTNE AKCIJE

Otroci nižjih razredov, ki obiskujejo verouk v 
Dravljah, so v adventni akciji zbrali 690€ za misijone. 
Denar smo oddali v Misijonski pisarni. 

Vsem otrokom in tudi staršem, ki ste kaj prispevali 
k tej akciji, hvala lepa.

FINANČNO POROČILO ŽUPNIJSKE 
KARITAS DRAVLJE ZA LETO 2013

V letu 2013 je bilo zbranih sredstev v višini 5515€, 
od tega smo v postni akciji zbrali 2243€. Zbrana 
sredstva smo porabili za nakup pralnega troja, 
obutve za dva otroka, prispevali pri plačilu šole za 
sedem otrok, v okviru Škofijske Karitas prispevali 
za letovanje šestčlanske družine, plačali položnice 
za osnovne potrebe (stanovanjski stroški, elektrika, 
voda) v višini 4205€. Plačali smo provizijo banki, 
za nakup hrane porabili 26€ (ostalo hrano nam 
dostavlja Škofijska Karitas iz svojih sredstev in 
sredstev EU) za obdaritev starejših ob Miklavžu in 
veliki noči 95€.

En velik Boglonaj vsem, ki prispevate za 
najbolj potrebne tako v njihovem kot tudi v 
našem imenu. Upam, da bomo še naprej skupaj 
reševali stiske najbolj potrebnih.

Župnijska Karitas Dravlje

ponedeljek, 20. januar

MAŠA ZA OZDRAVLJENJE IN 
OSVOBODITEV 

V ponedeljek, 20. januarja, bo maša za ozdravljenje 
in osvoboditev v novi cerkvi ob 20.00.

p. Mio

od petka 31. januarja do nedelje 2. februarja

 DUHOVNA OBNOVA

Od petka, 31. januarja, do nedelje, 2. februarja, gre 
zakonska skupina „Skupaj“ na duhovno obnovo v 
Portorož.

sobota, 1. februar

DAN ODPRTIH VRAT NA ŠKOFIJSKI 
KLASIČNI GIMNAZIJI

Osnovnošolce in njihove starše vabimo na dan 
odprtih vrat, ki bo v soboto, 1. februarja. Možen bo 
obisk pouka na gimnaziji ter ogled šole in dijaškega 
doma od 8.00 do 12.00. V tem času bo tudi odprta vaja 
pevskega zbora in godalnega orkestra ter predstavitev 
Zavoda sv. Stanislava.

Informativni dan za vpis bo v petek, 14. februarja, 
ob 9.00 in 15.00, in v soboto, 15. februarja, ob 9.00.

sobota, 25. januar

DAN ODPRTIH VRAT NA GIMNAZIJI 
ŽELIMLJE

Gimnazija Želimlje vabi na dan odprtih vrat v 
soboto, 25. januarja, od 10.00 do 12.45. Informativni 
dnevi bodo v petek, 14. februarja, od 9.00 in 15.00 ter v 
soboto, 15. februarja, ob 9.00.


