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ŽUPNIJSKA PISARNA
ČETRTEK: 17:00-18:30 
TOREK: 8:30-10:00 • 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

CIRIL IN METOD
sozavetnika Evrope, 

nedelja Slovencev po svetu

»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da 
svoje življenje za ovce.«

(Jn10,11)

Jezus, dobri pastir, ki je dal za nas svoje 
življenje, nas želi po svojih učencih 
vse pripeljati k  Očetu. Tudi slovanska 
apostola, sveta brata Ciril in Metod 
sta poslušala Njegov glas in oznanjala 
Evangelij, ter postavila temelje slovanski 
krščanski kulturi. Prosimo Gospoda za še 
več pastirjev, ki bi si prizadevali za edinost, 
da bi bili kmalu vsi ena čreda!

Ponedeljek, 6. 7., Marija Goretti, devica
7.30 + Andrej TROP
19.00 ++ Leopoldina, Franc in brat Franc TOMÉ

Torek, 7. 7., Vilibald, škof
7.30  za žive in pokojne dobrotnike jezuitov
19.00  na čast Sv. Duhu za naše družine
 + Marjan MILEC

Sreda, 8. 7., Kilijan, škof in mučenec
7.30  za vse pare, ki so se že ali se šele bodo letos
                                poročili
19.00 ++ stari starši RAJH in HABJANIČ

Četrtek, 9. 9.,  Leon Mangin, Marija Zhu Wu in drugi 
kitajski mučenci
7.30 ++ patri in bratje Družbe Jezusove 
19.00 

Petek, 10. 7.,  Amalija, redovnica
7.30  za vrhovnega predstojnika jezuitov
19.00 

Sobota, 11. 7., Benedikt, opat, zavetnik Evrope
7.30  za Cerkev in Družbo Jezusovo
19.00 + Tine VELIKONJA
 + Darja ČERNE

Nedelja,12. 7., 15. NEDELJA MED LETOM
6.30 + v zahvalo
8.30  za župljane
 + Franc KOBE, obl.
 ++ starši REPULUS
10.00  za družinsko deblo MALALAN TUŠAR
  Mariji v zahvalo
11.00  maša v Domu starejših
11.30  za vse družine v stiski
  
19.00 

SVETE MAŠE OD 6.7. DO 12.7.

Dragi župljani, v vaših rokah je sedaj še zadnja 
številka Nedelje pri nas v tem veroučnem-
pastoralnem letu 2014/15. V začetku avgusta 
boste še prejeli v roke podrobnejši program 
dogodkov praznovanja sv. Roka v Dravljah. 
Naslednja številka nedelje pri nas zopet izide v 
začetku meseca septembra.

V tem času poletnem času bodo aktualne 
novice bodo tudi v poletnem času objavljene na 
(prenovljeni) župnijski spletni strani!

www.zupnija-dravlje.si



OB ZAČETKU POČITNIC

Dragi župljani,

te dni smo na severni polobli vztopili v poletje. 
Učenci so odvrgli svoje šolske torbe in veseli 
zadihali v brezskrbne počitnice. Tudi ostalim, ki ne 
gulimo več šolskih klopi, vsak trenutek oddiha kar 
prav pride.

Na južni polobli so ljudje vstopili v zimo. Isti svet 
in vendar dva popolnoma diametralna pogleda 
na prihajajoče obdobje. V enem bo prevladovala 
svetloba, v drugem tema. Podobno se dogaja v nas, 
v družini, župniji, delovnem okolju ... Nekdo gleda 
na življenja z vidika zime, drugi z vidika poletja. 
Vsak ima svoj pogled, vse nas pa povezuje isto 
sonce, Kristus, sonce pravičnosti, kot pravi prerok 
Malahija.

Želim vam, da bi v tednih, ki so pred nami, zrli 
v sonce pravičnost in si znali vzeti čas tako za 
prijatelje, družino, zase in za Boga.

Blagoslovljene in duhovno bogate počitnice vam 
želim,

p. Miran Žvanut, župnik

MESEC AVGUST

• Priprave animatorjev na oratorij od 6. do 9. 
avgusta (Godovič)

• Na veliki šmaren 15. avgusta bo romarski shod 
ob 17h vodil novomašnik p. Andrej Brozovič.

• Praznik svetega Roka letos pade na nedeljo, zato 
bomo god našega zavetnika in Rokovo nedeljo 
praznovali na isti dan, kar bo nekoliko spremenilo 
ustaljeni praznovanji. Kot običajno na Rokovo 
bodo tudi letos v nedeljo, 16. avgusta, romarske 
sv. maše vsako uro od 6h do 10h (Šentvid, Ježica, 
Črnuče, Koseze, Podutik in Dravlje). Obenem 
bo na trgu sv. Roka že od jutra dalje Rokov sejem 
s tradicionalno razstavo in prodajo izdelkov 
domače obrti. Zaradi sejma in dogajanja na 
Rokovem trgu odpade popoldanska maša ob 17h. 
Namesto tega se bomo ob 17h zbrali ob znamenju 
sv. Roka ob Celovški cesti. Popoldanska sv. maša 
je ob 19h.

• Letošnji oratorij bo med 17. in 22. avgustom 
med 9. in 16. uro. Animatorji zopet pripravljamo 
pester program in vabimo vse starše, da čim prej 
prijavite svoje otroke - najkasneje do 2. avgusta. 
Dodatne informacije in prijave najdete na spletni 
strani župnije. Pa ne pozabite na nagradno igro – 
več na letaku na mizici za tisk.

• izlet za animatorje bo v nedeljo, 23. avgusta.

POMEMBNI DOGODKI V POLETNEM 
ČASU
MESEC JULIJ

• Skavtska veja volčičev stega Ljubljana 3 bo na 
taboru v Adlešičih od 12. do 19. julija. Njegovi 
starejši bratje in sestre v četi bodo na taboru v 
Semiču od 9. do 19. julija.

• Na praznik sv. Ignacija Lojolskega, 31. julija. bo 
v novi cerkvi maša ob 17. uri, ob tej priložnosti 
bosta slovesne redovne zaobljube izrekla p. Peter 
Rožič in p. Primož Jakop. Ves popoldan, pred in 
po maši, pa bo potekal tudi spremljevalni program.


