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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

BINKOŠTI

»Učenci so se razveselili, ko so videli 
Gospoda«  
(Jn 20,20b)

Binkošti, zaključek in vrhunec velikonočnega 
časa, so praznik Cerkve. Vedno znova naj za 
izpolnitev svojega poslanstva kliče: »Pridi 
Sveti Duh!« Učenci so prejeli Božjega Duha in 
bili  poslani v svet z oblastjo odpuščati grehe. 
Vstali Gospod nam je podaril radost, mir in 
odpuščanje grehov in nam pošilja Svetega 
Duha, ki nas s svojimi darovi vodi, prenavlja 
in tolaži. 

Ponedeljek, 25. 5., Marija, Mati Cerkve – binkoštni 
ponedeljek
7.30  za nove duhovne poklice in svetost
                             duhovnikov  
19.00 + Majda PODOBNIK
 + Alojzija DOMJANIČ, obl
 + Alojzij ČERNE
Torek, 26. 5., Filip Neri, duhovnik
7.30  po namenu
19.00 + Majda MAZOVEC
  v zahvalo
Sreda, 27. 5., Alojzij Grozde, mučenec
7.30  
19.00 ++ družina ČIBAŠEK
 + Loni DEJAK, obl.
 ++ Anton in Rozi JAKLIČ
Četrtek, 28. 5., German Pariški, škof
7.30  
19.00 ++ Jože in Ana BRIŠKI
 ++ družini POLENŠEK in TRDAN
Petek, 29. 5., Maksim Emonski, škof
7.30  po namenu
19.00 + Josip BEZEK, obl.
 + Janez GORENC
Sobota, 30. 5., Kancijan in drugi oglejski mučenci
7.30 ++ Marija ROZINA in Frančiška ŽELEZNIK
19.00 + Mojca PIRC
Nedelja, 31. 5., NEDELJA SVETE TROJICE
6.30 + Angela ČEPELJNIK
8.30  za župljane
 ++ starši ŽABJEK in Anica DRAKSLER
 ++ Neža LAVRINŠEK, obl. ter Franc, 
                             Jožica in Nelica LAVRINŠEK 
10.00 + Leopold KOMAN, obl.
 ++ Ante GAŠPAR, Hrvojka JAKŠIČ in
                             starši MAROLD 
 ++ družini GAČNIK in GOGNJAVEC
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ Jože JAKOFČIČ in družina PETRIC
 + Franc MAUČEC
19.00  v zahvalo za srečen porod in za zdravje
                             v družini   

SVETE MAŠE OD 25.5. DO 31.5.

četrtek, 4. junij

PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN 
KRVI

V četrtek, 4. junija, bo praznik svetega rešnjega 
Telesa in Krvi, telovo. Na ta dan bosta maši ob 
8.30 in 19.00 zvečer. Lepo vabljeni, da se v čim 
večjem številu udeležite večerne maše in telovske 
procesije. K procesiji vabljeni otroci, še posebej 
letošnji prvoobhajanci, ki boste sodelovali z 
evharističnimi zastavicami in rožicami.

nedelja, 7. junij

KATEHETSKA NEDELJA

V nedeljo, 7. junija bo katehetska nedelja, ko 
bomo pri sveti maši ob 10. uri uradno zaključili 
letošnje veroučno leto.

nedelja, 31. maj

NASTOP SKUPINE “MARTA MARTA”

V nedeljo, 31. maja, po večerni sveti maši bo 
v dvorani nove cerkve nastop skupine “Marta, 
Marta”, ki izvaja poučne zgodbe, ki so humornega 
značaja. Vstop bo prost. 

Lepo vabljeni!



POROMALI SMO NA ROŽNIK

Kdaj? - Nedelja, 17. 5. ob 14:30 pred Rokovo 
cerkvijo.

Kdo? - Prvoobhajanci, birmanci, družine, župnik 
p. Miran, kaplan p. Mio, animatorji, župljani, sestre 
uršulinke.

Zakaj? - Da se Bogu zahvalimo za letošnje 
prvoobhajance in birmance.

Potek romanja: Ob 14:30 se zberemo pred Rokovo 
cerkvijo, malo počakamo na zamudnike, izberemo 
prostovoljca, ki bo nesel pesmarice, potem pa se 
odpravimo proti Rožniku. Gremo skozi Dravlje, 
mimo koseške tržnice, se pri Kresnički upremo 
skušnjavi, da bi kupili sladoled, se na gozdni poti 
pri Mostecu umikamo kolesarjem in po kratkem 
vzponu prilezemo do vrha. Darujemo zahvalno 
mašo, po njej pa se pomerimo v nogometu in 
rovrčku. Ob 6. uri se odpravimo nazaj v Dravlje, 
ker nočemo zamuditi risank.

Maja Rajšp

SEZNAM ČLANOV ŽPS 2015 - 2020

Tajništvo:
p. Miran Žvanut – župnik
Marija Horvatič – tajnik
Referent za oznanjevanje: Primož Podobnik 
Referent za bogoslužje: Jernej Demšar
Referent za diakonijo: Lojzka Milič

Člani po službeni dolžnosti:
p. Primož Jakop – kaplan
p. Mio Kekić – kaplan
s. Nada Furlan – kateheti

Zastopniki skupin:
Luka Janžič – skavti
Tjaša Medved – animatorji
Janez Cergolj – okolica cerkve 
Martin Kavčič – ključar, predstavnik gospodarskega 
sveta

Izbrani na predlog župljanov:
Franc Potočnik – bralci
Polona Bajc – čistilci
Alenka Pavli – krasilci 

Imenovani na predlog župnika:
Janez Gorenc – ministranti
Miha Remškar – mladina
Nina Malenšek – mladina
Maja Rajšp – jasličarji
Marija Šterbenc – pevci

sreda, 27. maj

PREDAVANJE P. TOMAŽA MIKUŠA O 
SVOJI IZKUŠNJI NEPALA

V sredo, 27. maja, bo med nami jezuit p. Tomaž 
Mikuš, ki je pravkar zaključil tretjo probacijo, t.j. 
zadnjo jezuitsko preizkušnjo, v Dublinu na Irskem. 
V sklopu tretje probacije je preživel nekaj časa 
tudi v Nepalu, azijski državi, ki jo je pred kratkim 
hudo prizadel potres. O svoji izkušnji Nepala bo 
p. Tomaž Mikuš spregovoril mladim ob 20. uri v 
ateljeju, pred tem pa bo v draveljski novi cerkvi 
daroval sveto mašo. 

Lepo vabljeni!

četrtek, 28 maj

ORGELSKI NASTOP PRI VEČERNI MAŠI

V četrtek, 28. maja, se nam bo pri večerni sveti 
maši na orglah predstavila učenka Nine Frank 
Tina Poljanšek. Tina Poljanšek, ki vadi orgle 
tudi pri nas v Dravljah, bo pripravila nekaj 
instrumentalnih skladb in nekaj ljudskih. 

Lepo vabljeni!
nedelja, 31. maj

ROMANJE NA ŠMARNO GORO

V knjižici p. Lojzeta Štrublja Dravlje, iz starih 
korenin novo drevo, piše sledeče: “Še ena obveznost je 
zgodovinskega pomena, čeprav ni več vezana na stalen 
dan. Na binkoštni torek je namreč bila na Šmarni gori 
maša za draveljsko sosesko, v četrtek po binkoštih pa 
na Rožniku. Sedaj se te maše opravljajo ob nedeljah. 
Ker tam opravljajo maše tudi druge župnije, posebno 
šentviška ima na Šmarni gori večkrat svojo mašo, a 
tudi Šmartno pod Šmarno goro in Vodice kot župnija, 
pod katero Šmarna gora spada, in nekatere druge, je 
treba to uskladiti z vsemi. Tako je maša na Šmarni gori 
kmalu po veliki noči, ko je prva možnost, v začetku 
junija pa, takoj ko je to možno, na Rožniku. Zakaj? Za 
odvrnitev nesreč, ki so tako hudo pestile naše kraje.”
Mašo na Rožniku smo skupaj s prvoobhajanci in 
birmanci opravili v nedeljo, 17. maja. Vsi župljani 
pa ste lepo vabljeni v nedeljo, 31. maja, na 
Šmarno goro, kjer bo ob 11. uri dopoldne maša 
za “draveljsko sosesko.”  

nedelja, 31. maj

PREDSTAVITEV POTA INDIJA 2015

V nedeljo, 31. maja, se nam bodo pri svetih 
mašah predstavili prostovoljci programa Pota, 
ki odhajajo poleti v Indijo.


