
TEDENSKA OZNANILA  
ŽUPNIJE LJUBLJANA DRAVLJE

NE
DE

LJ
A 

PR
I N

AS

LETNIK XXXVIII
2. SUŠEC 2014

ŠTEVILKA 27

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

8. NEDELJA MED LETOM

»Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo 
podaljšati svoje življenje za en sam 

komolec?«
 (Mt 6,27)

Jezus nam pravi, da se moramo odločiti, kdo 
je naš gospodar. Če bi bilo naše srce res polno 
Boga, ne bi gradili na bogastvu in imetju. 
Prevelika skrb za materialne dobrine nas 
oddaljuje od Boga. Tudi kriza ali nesreča nas 
lahko zmede in omaje naše zaupanje. Toda 
moramo zaupati in verjeti, da naš nebeški 
Oče skrbi za nas. Seveda moramo za svoje 
zemeljske potrebe poskrbeti z delom, hkrati 
pa pomagati in deliti in Bog nas ne bo pozabil!

Ponedeljek, 3. 3., Kunigunda, kraljica
7.30  
19.00 + Rezika TRSTENJAK, 30. dan
 + Mitja MERTELJ

Torek, 4. 3., Kazimir, poljski kraljevič
7.30  
19.00 + Jožefa NOGRAŠEK, 7. dan

Sreda, 5. 3., PEPELNICA
7.30  za naše dobrotnike
19.00 ++ družina VEHOVEC
 ++ družina PAVLIČ
  po namenu

Četrtek, 6. 3., Fridolin, opat
7.30 + Andrej TROP
19.00 + Marija POPOVIĆ, obl.
 + Pavla LAVRIČ, obl.

Petek, 7. 3., Perpetua in Felicita, mučenki
7.30 + Marjana GOSTIŠA
19.00  Milan JAGODIC, 7. dan

Sobota, 8. 3., Janez od Boga, redovni ustanovitelj
7.30 ++ Marcela GOLTES, Albina in Julijana
                                ŠAFEC
19.00 ++ družini RORMAN in KLASINC
 + Ela-Angela BERLIČ, obl.

Nedelja, 9. 3., 1. POSTNA NEDELJA
6.30 + Jože FELC
8.30  za župljane
 + Stanislava PRAH, obl.
 ++ družina ZOKO
10.00 + Ana KOŠNIK
 ++ starši DRNOVŠEK
 ++ starši in Ivanka BERLEC, obl. in Drago
                                KORPAR
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ Francka KOŠČAK in družina JAZBEC
19.00 ++ Mara, Fani in Karl JURŠIČ ter družina 
                                GAJZLER 

SVETE MAŠE OD 3.3. DO 9.3.

DOGODKI V ŽUPNIJI

Krsti

Julija Cergolj

Pogrebi

Ljudmila Škerl, Vojka Sumenić, Jožefa Nograšek, 
Milan Jagodic in Brane Borštnar

petek, 14. marec

ŠOLA ZA STARŠE

V petek, 14. marca, ob 20.00, bo predaval specialni 
pedagog Marko Juhant. Govoril bo o otrokovih 
dolžnostih. 

Vabljeni starši

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA 

Vsak petek v postu bo po večerni sv. maši molitev 
pasijona, ki ga bomo vodili duhovniki. Vsako nedeljo 
bo pred družinsko mašo ob 9.45 križev pot za otroke. 
Po nedeljski večerni maši pa ga bodo vodile skupine:
1. postna nedelja - ŽPS
2. postna nedelja - Karitas
3. postna nedelja - skupnost Romar
4. postna nedelja - skavti
5. postna nedelja - zakonska skupina Skupaj
cvetna nedelja  - pasijon bere študentska skupina



POSTNI ČAS

Dragi župljani, s pepelnično sredo, 5. marca, 
začenjamo postni čas. Cerkev nam ponuja praznike 
cerkvenega leta in nas s tem spominja, kdo smo. 
Zakaj je vse to potrebno? Ker smo krhki, nevztrajni, 
nestanovitni. Pozabljamo, da smo bili krščeni in da 
pripadamo Gospodu. Pepel, ki nam ga duhovnik posipa 
po glavi, je nastal iz oljk cvetne nedelje, ki jih je župnik 
shranil in sežgal. Tiste oljke, ki so pozdravljale Jezusa, ko 
je vstopal v Jeruzalem na osličku, oljke, ki so obljubljale 
Jezusu slavo, so postale pepel, ko so Jezusa pribili na 
križ. Človek je lepa in vendar krhka oljka, ki enkrat 
slavno pozdravlja, drugič pa križa. Tudi naše oljke, ki na 
cvetno nedeljo plapolajo v procesiji, so danes pepel. Ne 
pozabimo, da je vsak izmed nas živa oljka, ki plapola v 
vetru življenja in prej ali slej postane pepel, ko se sreča z 
grehom in s smrtjo. To je dejstvo. Prejeti pepel, pomeni, 
zavedati se, da ogenj Božje ljubezni uničuje naše grehe. 
Sprejeti pepel v naše roke, pomeni, spoznati, da je teža 
naših grehov lahka zaradi Božjega usmiljenja. Res je, da 
smo samo pepel, vendar namenjen vstajenju.

MOLITI DRUGAČE

To je bil naslov letošnjega drugega draveljskega 
duhovnega večera, ki je na Valentinovo napolnil 
dvorano. Veliko je bilo tudi mladih, saj je bil med gosti 
večera tudi maratonec. Ob vabilu je marsikdo pomisli, 
kaj ima tek skupnega z molitvijo. Gostje večera so bili 
glasbenik Janez Briški (pred tremi desetletji je začel 
voditi mladinske pevske zbore v Dravljah), duhovnik 
in akad. slikar Jošt Snoj (je tudi duhovni vodja skupine 
Emanuel), in jezuit p. Miran Žvanut (tudi maratonec, 
zdaj se v Mariboru posveča študentski pastorali).    

vsak četrtek v postu

POSTNA DUHOVNA OBNOVA

Bliža se postni čas, ko bomo v župniji Dravlje znova 
izvajali duhovno obnovo. Skupaj bomo šli skozi postni 
čas, v molitveni pripravi na veliko noč. Srečanja bodo 
potekala od četrtka, 6. marca do četrtka, 10. aprila, 
vsak četrtek ob 19.45 v učilnici župnišča.

Postno duhovno obnovo bo vodil bogoslovec Egon 
Hriberšek.

Janez Briški, po Božji milosti glasbenik, ki mu je dano 
upesnjevati psalme in pisati svoje pesmi in hvalnice, je 
bolj kot z besedami svoj način molitve izrazil s kitaro 
in svojim glasom. Njegove pesmi poznamo tudi z 
zgoščenke Pesem ti pojem, ki so nastale v sodelovanju 
z zborom Stopinje.

Jošt Snoj, ki mu je Bog naklonil slikarski talent, je s 
seboj prinesel tri svoja platna in križ, ki bo v bolniški 
župniji. Ustavili smo se ob vsaki izmed podob in 
ugotavljali, kako nas nagovarja. »Če podoba ne izraža 
Božjega usmiljenja, je zgrešena«, je poudaril slikar in 
»če je slikar prosojen za Božjo besedo, potem bo tudi 
slika nagovorila človeka«. Tako kot glasba, nas tudi 
slika vodi v molitev.

P. Miran Žvanut je ob diapozitivih s tekaških prog 
spregovoril tudi o nemoči ubeseditve svoje molitve, 
takrat lahko moli s telesom. Spomnil nas je na jezuita, 
Indijca, ki je bil pred leti v Dravljah in je bil njegov 
ples pred oltarjem molitev. Pripovedoval je o teku 
kot doživljanju lepote, o naporu, duhovnem boju, o 
veselju in joku, ko daruje molitev za nekoga, ki je v 
težki življenjski situaciji, pa o  trenutkih, ko bi najraje 
prenehal teči – a gre dalje. Tek je zanj sredstvo, ki mu 
pomaga iskati lepoto v sebi.

Bogat pogovor s poslušalci je izzvenel v spoznanju, 
da molitev niso le molitveni obrazci, da je bistvo 
molitve biti neprenehoma v stiku z Bogom in da je že 
samo zavedanje Božje navzočnosti lahko molitev. 

MS  

več o draveljskem duhovnem večeru na 

www.zupnija-dravlje.si

vsak ponedeljek v postu

MOLITVE V POSTNEM ČASU

Člani Karitas bomo tudi letos v postnem času 
molili rožni venec. V molitve bomo vključili tudi 
vaše prošnje, ki jih boste oddali v razne namene. 
Molili pa bomo tudi za družine, za mlade brezposelne, 
za starejše in za duhovne poklice. Vabimo Vas, da se 
nam pridružite v molitvi vsak ponedeljek zvečer pred 
sveto mašo ob 18.30. Molitev nas združuje in nam daje 
upanje, da se bodo naše razmere izboljšale.

V postnem času pa bo potekala tudi dobrodelna 
akcija prostovoljnih prispevkov. Zbrana sredstva 
bodo namenjena za pomoč ljudem v stiski.

nedelja, 9. marec

PREDSTAVITEV LETOŠNJIH 
BIRMANCEV

V nedeljo, 9. marca, se bodo pri družinski sv. maši 
ob 10.00 predstavili letošnji birmanci. Lepo je, da tudi 
našemu župnijskemu občestvu predstavimo letošnje 
birmance in prosimo, da zanje molijo.


