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27. NEDELJA MED LETOM
ali

ROŽNOVENSKA NEDELJA

Na začetku stvarjenja pa ju je Bog 
ustvaril kot moža in ženo 

(Mr 10,6)

SVETE MAŠE OD 8.10. DO 14.10.

Odgovarja: p. Ivan Bresciani DJ, župnik

Aktualno ločitveno problematiko Jezus 
pripiše naši trdosrčnosti. Težnjo po 
neločljivi zakonski združitvi nosi človek s 
seboj, tudi danes, v času kriz in ločitev. 
To je pristno hrepenenje po enosti, ki pa 
zahteva medsebojno pomoč, velikodušno 
dajanje, sprejemanje in odpuščanje. Vse 
to pa ne zmoremo brez Svetega Duha, 
zato prosimo Boga, da s svojo milostjo 
deluje v naših družinah.

Ponedeljek 8. 10., Benedikta, devica, mučenka
7.30  
19.00 + Helena ŠKANDER
 + Marijan MILEC, obl.
 + Franc HRENKO, obl.

Torek 9. 10., Dionizij, škof in tovariši, mučenci
7.30  
19.00 + Franc HRENKO, obl.
 ++ za slovenske matematike in fizike ter
                             Iva MULEC

Sreda 10. 10., Danilo (Danijel), škof
7.30 
19.00 ++ Elizabeta in Slavko ZAJC, obl.
 + Jože REPŠE

Četrtek 11. 10., Firmin, škof
7.30  
19.00  za ozdravitev
  za zdravje

Petek 12. 10., Maksimilijan Celjski, mučenec
7.30 + Kristina VOGRIN
19.00 ++ Pavle, Marija, Mira CERGOL ter
                             Franc POLJŠAK  
 + Milan JAKLIČ

Sobota 13. 10., Gerald, vitez
7.30 
19.00 ++ Ana in družina PETACI
 ++ Franci CENTA, obl. in starši STRMEC

Nedelja 14. 10., 28. NEDELJA MED LETOM
6.30 
8.30  za župljane
 ++ Radivoj ŠTULAR in starši
10.00 ++ Ana in Anton SUŠJAN, obl.
  v dober namen
11.00  maša v Domu starejših občanov
11.30 + Stanislav MAČEK, obl.
19.00 ++ Martin in Mirko VUKELIČ
 ++ Amalija in Loni DEJAK

Vodnikova 279, 1000 Ljubljana, telefon: 583 00 30, 583 00 32
e-mail: zupnija.lj-dravlje@rkc.si, www.zupnija-dravlje.si

URADNE URE ŽUPNIJSKE PISARNE

Pisarna je odPrta tudi vsak dan takoj Po maši. 
v nujnih Primerih se oglasite v žuPnišču.

delavniki: 7:30, 19:00
nedelja in dela
Prosti Prazniki:  6:30, 8:30, 10:00, 
                           11:30 in 19:00
Praznik:              8:30, 17:00 in 19:00 
v domu starejših občanov 
v nedeljo ob 11:00.

Ponedeljek, sreda, četrtek 17:00 - 18:30
torek 8:30 - 10:00
Petek  15:30 - 17:00
nedelja  doPoldan

URNIK SVETIH MAŠ

petek, 19. oktober
ZAČETEK SKAVTSKEGA LETA

Skavti stega Ljubljana 3, ki se zbiramo v Dravljah, 
začnemo z rednimi srečanji v petek, 19. oktobra, ob 
17.30. Prehode bomo imeli teden prej o čemer bodo 
skavti obveščeni. 

p. Marjan Kokalj

(streha, atelje, razsvetljava)
DONACIJA ZA OBNOVO CERKVE 

Vsem župljanom, ki ste prispevali za obnovo cerkve, 
iskrena hvala. Preko položnic in nabiralnika smo 
nabrali 5.275,00 evrov. Stroški za obnovo strehe na 
cerkvi so znašali 7.000,00 evrov, za obnovo ateljeja 
5.219,00 evrov in za obnovo razsvetljave 7.874,92 
evrov.  
Za vaše darove en velik boglonaj.



ZAČETEK LETA VERE

Dragi župljani, 11. oktobra 2012 mineva 50 let od 
odprtja II. vatikanskega koncila, zato bo papež ob tej 
obletnici razglasil leto vere. V naši nadškofiji bomo 
to obletnico obhajali na rožnovensko nedeljo, 7. 
oktobra. V tem letu zato želimo poglobiti našo vero, 
s katero odgovarjamo na Božjo ljubezen. V Svetem 
pismu beseda vera vedno nosi pomen drže, izkušnje 
in odnosa. Ne gre toliko za verovanje v Boga, ki 
obstaja, temveč za naslanjanje na Boga. Tako kot se 
otrok naslanja na mater, jo objema, jo posluša in ji 
zaupa, tako je naša vera naslanjanje ne na idejo o 
Bogu ne na večni razum ali univerzalno vest, temveč 
na živega in osebnega Boga. Vsakdanje življenje in 
vsakdanje skrbi nas vedno opozarjajo, da se ni vedno 
lahko naslanjati na živega Boga, de se med potjo 
mogoče večkrat naslanjamo na stvari, idejo o Bogu, 
predvsem pa nase. Naj bodo naša srca hvaležna za 
dar vere in naša tla trdna v Gospodu, ki želi, da se 
nanj čim pogosteje naslanjamo.

p. Ivan

za vse ostale prisotne in naše družine. Po maši smo 
odšli na kosilo v Naklo, kjer smo tudi nadaljevali s 
praznovanjem jubileja.
Všeč mi je, da so me kljub generacijski razliki sprejeli 
medse, kot sebi enako.

MS

ROMANJE KARITAS NA BREZJE

Kljub slabi vremenski napovedi se je prebudilo lepo 
sobotno jutro in sodelavci Karitasa smo se odpravili 
na tradicionalno romanje na Brezje. Ker je to soboto 
potekalo tudi čiščenje oken ter okolice cerkve, vsi 
sodelavci Karitasa niso mogli z nami. Vseeno se nas je 
zbralo lepo število, z nami pa je odšel tudi župnik p. 
Ivan Bresciani. Sama sem se Karitasu pridružila šele 
v začetku septembra, tako da je bilo to moje prvo 
romanje z njimi.
Odpeljali smo se s tremi avtomobili. Glede na to, da 
je bila sobota pred angelsko nedeljo, smo v našem 
avtomobilu najprej zmolile sveti angel, nato pa nas je 
rožni venec spremljal in vodil vse do Brezij. Bili smo 
dovolj zgodnji, da smo se lahko malo razgledali ter 
pripravili na sveto mašo. Sama sem ta čas izkoristila 
za obisk ostarele družinske prijateljice, ki je v oskrbi 
sester usmiljenk na Brezjah. Sestra Mihaela me je 
prijazno sprejela in odpeljala do gospe Anice, ki je 
dementna in nepokretna že tri leta. Povedala sem ji  
kdo sem, ona pa je negibno ležala ter nemo strmela 
vame. Iz oči je bilo mogoče razbrati, da sem ji znana in 
ni mogla utrgati pogleda z mene. Res ganljiv občutek,  
ko pogled pove več, kot lahko povedo besede. Ko 
sem odhajala od sester usmiljenk, sem čutila, da je 
moje romanje dobilo še globlji pomen.
Mašo smo imeli v Marijini kapeli, ki je s svojo 
majhnostjo prispevala, da smo se počutili še bolj 
povezani, res kot ena družina. Pater Ivan je med 
pridigo razložil svetopisemski pomen in vlogo 
nadangelov ter angelov varuhov. Naše romanje je 
vključevalo tudi praznovanje okrogle obletnice naše 
sodelavke, zato je bila med prošnjami tudi posebna 
prošnja zanjo in njeno zdravje, seveda pa tudi prošnja 

petek, 12. oktober
ŠOLA ZA STARŠE

V petek, 12. oktobra, bosta zakonca Erzar-Kompan 
imela predavanje z naslovom „Kako uporabljati 
šolo?“. Večer se bo začel takoj po večerni maši v 
dvorani nove cerkve, kar pomeni ob 19.45. 

Vabljeni še posebej starši.

nedelja, 14. oktober
SVETA MAŠA OB OBLETNICAH POROKE

V nedeljo, 14. oktobra, bomo pri 10. maši praznovali 
zakonske jubileje na vsako peto leto poroke. To bi 
izvedli na način, da bi se vsi jubilanti, ki praznujete 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, itd. let 
poroke, tisto nedeljo zbrali pri maši in se zahvalili 
Bogu za toliko let skupnega življenja. 
Zainteresirani se lahko javite v pisarni ali preko 
e-pošte: zupnija.lj-dravlje@rkc.si.

Pohitite!

19. do 21. oktober
ROMANJE V MEDŽUGORJE

V Medžugorje bomo romali od 19. do 21. oktobra. Še 
so prosta mesta, zato pohitite s prijavo.


