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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

VELIKA NOČ

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se 
odpravila h grobu« (Jn 20,3)

Aleluja! Ob radostnem slavju Velike noči 
gledamo tudi na pot svojega življenja v luči 
Jezusovega vstajenja. To je pot vere in upanja od 
Velikega petka do zmage poveličane ljubezni. 
Vstanimo s Kristusom tudi mi in zaživimo 
odrešeno!.. Učenec, ki je prišel k praznemu 
grobu je videl in veroval. Tudi mi verujemo, 
zato bodimo pričevalci Kristusovega vstajenja 
s svojim življenjem v občestvu, z medsebojno 
ljubeznijo in darovanjem!

Ponedeljek, 21. 4., VELIKONOČNI PONEDELJEK
8.30 ++ starši ZALOKAR in brat Franci
 ++ Radivoj ŠTULAR, obl. ter Franc in Marija
                                ŠTULAR
10.00 
19.00 ++ mama Ana, dedek Franci DOMJANIČ ter
                                babica Tereza in dedek Tom
 + Dragica SKODLAR

Torek, 22. 4., Torek v velikonočni osmini
7.30 + Rudolf RUPNIK
19.00 + Rudi WAGNER
 ++ družina BEĐETOVIĆ

Sreda, 23. 4., Sreda v velikonočni osmini
7.30 ++ oče in mama DOMJANIČ, ter brat in
                                sestra
19.00 + Ivan STARIHA, obl.
 ++ Danica in starši RAZPOTNIK

Četrtek, 24. 4., Četrtek v velikonočni osmini
7.30 ++ starši, sestre in bratje KNEZ
19.00 + Franc KOVAČ, obl.
 + Rado THALER

Petek, 25. 4., Petek v velikonočni osmini
7.30 ++ sin Valter, obl., brat Valentin in Jože
                                MANFREDA
19.00 + Franc VIDENIČ, obl.
 ++ Frančiška ALJAŽ, obl. in starši ALJAŽ

Sobota, 26. 4., Sobota v velikonočni osmini
7.30 + Franc SVOLJŠAK
19.00 + Angela-Ela BERLIČ
 + Marija OKORN

Nedelja, 27. 4., NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
6.30 + Ana DRAKSLER, obl.
8.30  za župljane
 + Jože GLOGOVŠEK, obl.
 ++ družine KOREN, ZUPANČIČ in
                                GNIDOVEC, VIDIC
10.00 + Ivan GARBAJS
 + Peter JERNEJČIČ, obl.
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ družina KOČAR
 + Janez ŠTRUKELJ
19.00  

SVETE MAŠE OD 21.4. DO 27.4.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. Med 
mašo bo spovedoval. 

Po maši se bo srečal z našim ŽPS brez prisotnosti 
župnika. Srečanje bo potekalo v prostorih župnišča. 
To je priložnost, da se člani ŽPS pogovorijo s škofom, 
postavijo vprašanja in posredujejo nasvete in pripombe. 

DOGODKI V ŽUPNIJI

Pogrebi

Čendak Ana

Skodlar Dragica

Lekše Stanislav

Spomnimo so jih v molitvi!



VELIKA NOČ 2014

Velikonočno voščilo

Dragi župljani!

V prvih krščanskih časih so kristjani uporabljani 
alelujo tudi v zasebnem življenju: peli so jo doma, 
kmetje za plugom, obrtniki v delavnici, mornarji 
na morju. Pozdravljali so se na velikonočno jutro: 
»Aleluja, Gospod je vstal!« Prvi kristjani so celo svoje 
mrtve pokopavali ob prepevanju aleluje. Aleluja nas 
stalno spominja na krščansko poklicanost: vstali ljudje 
smo, v globini svojega srca smo kljub vsemu vendarle 
napolnjeni z veseljem. Tudi v najbolj temnih urah naj 
žari v naših srcih živa luč vere v vstalega Kristusa, ki 
nam govori:«Na svetu boste imeli stisko; ali zaupajte, 
jaz sem svet premagal« (Jn 16, 33).

V imenu župnijske ekipe in naše skupnosti vsem 
župljanom naše fare izrekam voščilo z Jezusovimi 
besedami:«Kdor vame veruje, bo živel tudi če umre.«

Zahvala
Velikonočni prazniki so mimo. Veliko truda je bilo 
vloženega v sam potek bogoslužja in ostalih obredov. 
Kot župnijska ekipa bi se vam radi zahvalili za vašo 
pomoč: vsem pritrkovalcem, vsem čistilkam in čistilcem 
cerkve, vsem zborom, ki ste prepevali in polepšali 
liturgijo, vsem krasilkam, tehnikom za zvočnike in 
vsem, ki ste na katerikoli način prispevali k polnejšemu 
doživljanju praznikov. Bogu hvala, ker je naše občestvo 
tako pisano, živo in občutljivo drug za drugega. 

MAŠA ZA OZDRAVLJENJE IN 
OSVOBODITEV

Sveta maša za ozdravljenje in osvoboditev bo 21. 
aprila ob 20.00. Mašo daruje p. Mio Kekić. Po maši je 
blagoslov z Najsvetejšim in molitev nad posamezniki.

ponedeljek, 21. april

VELIKONOČNI PONEDELJEK

Na velikonočni ponedeljek, 21. aprila, bodo sv. maše po 
posebnem razporedu: 8.30, 10.00 in 19.00.

ROMANJE MLADIH V RIM

Mladi iz naše župnije bodo ob 1.-4. maja romali v Rim 
po sledeh prvih kristjanov, prvih jezuitov ... p. Marjana 
Kokalja in še koga. Eno mesto je še prosto. Prijavite se 
lahko v župnijski pisarni. Cena romanja je 120€.

nedelja, 27. april

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

V nedeljo, 27. aprila, bo druga velikonočna nedelja, 
nedelja Božjega usmiljenja. Papež Janez Pavel II je 30. 
aprila leta 2000 na drugo nedeljo po veliki noči razglasil 
redovnico Favstino Kowalsko, posebno glasnico 
božjega usmiljenja in dejal, da se bo druga nedelja po 
veliki noči »odslej po vsej Cerkvi imenovala nedelja 
Božjega usmiljenja«. Na to nedeljo bo papež Frančišek 
proglasil za svetnika Janeza Pavla II in Janeza XXIII. 

Katoliški tednik Družina, Radio Ognjišče in svetišče 
svetega Jožefa v Ljubljani vabijo na molitveno bdenje 
pred kanonizacijo dveh papežev v soboto, 26. aprila, 
od 19. do 22. ure v svetišče sv. Jožefa v Ljubljani. 

POSTNA AKCIJA KARITAS 2014

V postni akciji je bilo zbrano 1827,77€, od tega so otroci 
zbrali 642,31€, odrasli pa 1185,46€. Iz teh sredstev smo 
poravnali najemnino družini v višini 500€ in obveznosti 
do šole za enega učenca v višini 350€. Ostanek sredstev 
bomo porabili za nakup hrane. V letošnjem letu do 
jeseni ni živil iz pomoči EU.

Z živili nas oskrbuje Škofijska Karitas Ljubljana. Glede 
na izpad sredstev iz EU predstavlja za Škofijsko Karitas 
veliko večje breme, kot v preteklem letu. Prosili so 
nas, da prispevamo za eno dobavo oziroma kolikor 
zmoremo. Zadnji nakup živil je stal 1800 evrov.

V letu 2013 se je pri nas oglasilo 162 družin in 74 
posameznikov s prošnjo za pomoč. 

Najlepša hvala za vaše darove. Bog naj vam povrne. 

Župnijska Karitas Dravlje 

VEROUČNE POČITNICE

Na velikonočni ponedeljek, 21. aprila, ni verouka. 
Ponovno je verouk v torek, 22. aprila. 

Od ponedeljka, 28. aprila do petka 2. maja, so 
prvomajske počitnice, zato verouk odpade. Z 
veroukom ponovno začenjamo v ponedeljek, 5. maja. 


