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28. NEDELJA MED LETOM

Tisti dan porekó: Glejte, to je naš Bog! 
Čakali smo ga, da nas reši! To je Gospod, 
ki smo vanj upali! Radujmo in veselimo 
se, da nas je rešil.

(Jz 25, 6-10a)

SVETE MAŠE OD 10.10. DO 16.10.

Odgovarja: p. Ivan Bresciani DJ, župnik

Nebeški Kralj na svatbo svojega Sina 
vabi vse ljudi. Zaposleni s svojimi 
vsakdanjimi opravili in skrbmi ne slišimo 
vabila na svatbo, se izgovarjamo z 
različnimi dolžnostmi, ki se nam zdijo 
pomembnejše od božjega vabila. A ni 
pomembnejše stvari v življenju od skrbi 
za večno življenje, ki nam je obljubljeno 
po Jezusu Kristusu. Zato živimo po 
evangeliju, postanimo novi ljudje, 
oblečeni v svatovska oblačila, da ne 
bomo le poklicani, ampak tudi izvoljeni 
za večno veselje v božjem kraljestvu.

Ponedeljek 10. 10., Florencij in Kasij, mučenca
7.30 ++ družina PAVŠER
19.00 + Terezija BOSNAR
  v zahvalo Rožnovenski Materi Božji

Torek 11. 10., Firmin, škof
7.30  po namenu
19.00 ++ slovenski matematiki in fiziki
 ++ Egon KOKAL, obl. in Greta KOKOL ter
                             Lucija in Ignac GORIŠEK 
  po namenu

Sreda 12. 10., Maksimilijan Celjski, muč.
7.30 + Kristina VOGRIN
19.00 + Milan JAKLIČ
  za ozdravitev družinskega debla 
                             moža in žene

Četrtek 13. 10., Koloman, mučenec
7.30  po namenu
19.00 ++ Franci CENTA, obl. in starši STRMEC
 ++ družina BOHTE

Petek 14. 10., Kalist I., papež, mučenec
7.30 + Marjan PAVŠER
19.00 ++ Terezija in Rafael BAJEC
 ++ Amalija in Loni DEJAK
 
Sobota 15. 10., Terezija Velika, devica, cerk.uč.
7.30 + Terezija SELIŠKAR
19.00 + Lucija PILEPIČ, obl.
 + Ana ERŽEN

Nedelja 16. 10., 29. NEDELJA MED LETOM
6.30 + Franci ROZMAN, obl.
8.30  za župljane
 ++ Radivoj ŠTULAR in starši
10.00 ++ družine JANEŽIČ, JAVORNIK in JERMAN
 ++ Martin in Mirko VUKELIČ ter starši
                             JUGOVIČ
11.00  maša v Domu starejših občanov
11.15 ++ Pavle, Marija in Mira CERGOL
19.00 + Marica BREZOVAR               

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

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: 6:30, 8:30, 10:00, 
 11:15 in 19:00

v domu starejših občanov 
v nedeljo ob 11:00.

Pon., sred., čet.  17:00 - 18:30
torek 8:30 - 10:00
Petek  15:30 - 17:00
nedelja  doPoldan

URNIK SVETIH MAŠ

petek, 14. oktober
PREDAVANJE ZA STARŠE

V petek, 14. oktobra, bo predavanje dr. Katarine Kompan  
Erzar ob 19.30 v dvorani nove cerkve na temo “Kako 
v družini SKRB in STRAH preoblikovati v VESELJE in 
KREATIVNOST„. 

Vabljeni starši!

PGD DRAVLJE VABI
Draveljski gasilci vabijo na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo 
v petek, 14. oktobra, od 10.30 do 17.00. Vpis mladih 
gasilcev bo možen na dnevu odprtih vrat ali po dogovoru 
z mentorico mladine na GSM 041/384-772.

nedelja, 16. oktober
VERA IN LUČ

V nedeljo 16. oktobra bo imela skupina VERA in LUČ 
srečanje ob 15h v župnišču z mašo ob 16h v novi cerkvi.

 Vabljeni!

ponedeljek, 17. oktober
SV. MAŠA ZA POKOJNE IN ZA 
OZDRAVLJENJE V DRUŽINSKEM DEBLU

V ponedeljek, 17. oktobra, bo maša za pokojne in za 
ozdravljenje v družinskem deblu, ki jo bo daroval p. 
Marjan Šef. Maša se začne ob 19.45 v novi cerkvi.



N’S 8: ŠTEVILKA, KI DRŽI LE NA PAPIRJU☺

Ste se kakšnega nedeljskega dopoldneva med sveto mašo že 
zalotili, da vam je pogled z oltarja »ušel« na skupino mladih 
ob mogočnih orglah? V nasprotju s številčno obsežnejšimi 
zbori, ki so ob besedni zvezi »cerkveno zborovsko petje« 
asociacija vsakega kristjana, se vam je število članov N’s 8 
zagotovo zazdelo enostavno obvladljivo, kajne? Prav zaradi 
tega neskladja sem prepričana, da ste nas v naslednjem 
trenutku, hote ali nehote, že začeli preštevati. Ste, a 
ne?☺In, naj uganem – NIKOLI NAS NI 8? No, zdaj točno 
veste, o kom govorim. Da, to smo mi: N’S 8.
Nekega majskega večera leta 2007 se nas je nekaj deklet 
v želji po (v času nekajmesečne »luknje« mladinskih 
zborov v Dravljah) nadaljevanju glasbenega ustvarjanja 
in sodelovanja pri maši odločilo za ustanovitev manjše 
vokalno-instrumentalne zasedbe, kjer vsakega od štirih 
glasov (sopran, alt, tenor in bas) pojeta le po dva pevca 
– skupaj torej 8 ljudi, glasbo pa ustvarjajo osnovni 
inštrumenti: klavir, kitara (ali dve☺) in flavta. Ko so k 
sodelovanju navdušeno pristopili še tenorist in dva basista, 
smo bili prepričani, da nam bo iskanje še drugega tenorista, 
osmega člana N’s 8, steklo tekom prvih nekaj mesecev 
ustvarjanja. No, po 4 letih smo še vedno na istem… In tu se 
skriva ključ do naše skrivnosti ter zabavnih razlag, zakaj v 
imenu število 8, če pa nas nikoli ni zares 8! Ker se je ime N’s 
8 zelo »prijelo«, se kljub enemu manjkajočemu tenoristu 
tudi kasneje nismo preimenovali v N’s 7 ali N’s 11 (skupaj 
z instrumentalisti), saj so nenehne spremembe tudi v 
splošnem naša edina stalnica. Variiranje števila članov in 
spremembe zasedbe sta zato naša posebnost…
Vse nas družita dve najpomembnejši lastnosti – veselje 
do glasbe in ljubezen do Njega. On je tisti, ki nas 
združuje vsako nedeljo zvečer na pevskih vajah. Kljub 
mnogim obveznostim, ki jih prinaša gimnazija, študij 
ali delovno mesto (ja, tudi starostno smo raznoliki), ter 
drugim prostočasnim dejavnostim, ki nas zaposlujejo do 
onemoglosti, so vaje vedno pestre in vsebinsko bogate – 
pesmi duhovno ritmične glasbe so nam v pomoč pri svetih 
mašah, na mnogih porokah, svetih krstih in ob večjih 
praznikih (sveti večer, veliki petek). Če je le v okviru naših 
časovnih zmožnosti, pa se z veseljem odzovemo tudi na 
vabilo k sodelovanju na koncertih (npr. 2008 v Gradcu in 
2009 na Dunaju). Tovrstna druženja še močneje prepletajo 

ponedeljek, 10. oktober
BIBLIČNA SKUPINA

V letošnjem šolskem – pastoralnem letu bomo skušali 
vstopiti globlje v pravilno branje in razumevanje 
Matejevega evangelija. Kot vodilno nit bomo imeli geslo 
pastoralnega leta, ki so ga izbrali naši škofje ‘pravičnost v 
ljubezni’. Posebej bomo pozorni na ta pomembna gesla 
kot nastopajo v Matejevem evangeliju. Dobrodošli vsi, ki 
si želite dejavne študijske in duhovne poglobitve v Božjo 
besedo. Vsak drugi in četrti ponedeljek v mesecu se 
bomo zbirali v župnišču ob 20h. Prvo uvodno srečanje bo 
spoznavno, kjer se bomo podrobneje seznanili z načinom 
delovanja skupine. Tako se prvič dobimo v ponedeljek, 10. 
oktobra, ob 20h v župnišču. 

p.Mio Kekić  

NOVI MINISTRANTI

Prvo srečanje za uvajanje novih ministrantov bo v 
ponedeljek, 10. oktobra ob 17.30, pred novo cerkvijo. 
Nato bodo vaje predvidoma vsak dan v tednu do sprejema, 
ki bo v nedeljo, 16. oktobra pri maši ob 10.00. 

mreže našega prijateljstva in v naših življenjih puščajo 
neizbrisne sledi.
V prenovljeni zasedbi torej z vami ostajamo tudi letošnjo 
sezono in upamo, da bomo s svojim petjem enkrat 
mesečno obogatili nedeljsko bogoslužje ter mu dodali 
to, kar najbolje znamo: svojo molitev, oblečeno v glasbo. 
Zaenkrat pa naš osmi član ostaja On, ki je z nami že od 
vsega začetka. 

Lucija Černivec

SVETNIŠKI KOTIČEK

V soboto, 15. oktobra, goduje sveta Terezija Velika, 
cerkvena učiteljica. Nad vse pomembno Terezijino delo je 
reforma karmeličanskega reda. To reformo,  ki se pred njo 
sto let ni posrečila tudi najbolj odličnim možem, je Terezija 
izvedla v dvajsetih letih. S tem se je velika mistična svetnica 
uvrstila na najvidnejše mesto v zgodovini katoliške obnove.
Kot velika mistikinja je napisala v svojih spisih:“ Zazdelo 
se mi je, da Jezus hodi z menoj … Čutila sem, da me on 
spremlja na moji desni strani, kot priča vsega kar sem 
delala. Če sem se vsaj za hip zbrala, nisem nikoli mogla 
pozabiti, da mi vedno stoji ob strani“.

(Iz knjige Bog ima smisel za humor)
PISMA OTROK

- Dragi Bog, ali si res neviden ali je to le zvijača?
- Dragi Bog, ali si žirafe namenoma ustvaril takšne ali ti je 
spodletelo?
- Dragi Bog, namesto, da pustiš, da ljudje umirajo in je 
treba delati nove, zakaj ne ohraniš tistih, ki jih že imaš?
- Dragi Bog, hvala za bratca, čeprav sem te prosila za 
psička…
- Dragi Bog, ko bom velik, hočem biti čisto tak kot moj očka, 
samo manj kosmat.
- Dragi Bog, ne skrbi zame. Vedno, ko grem čez cesto, 
pogledam na levo in desno.
- Dragi Bog, pogosto mislim nate, celo takrat, ko molim.
- Dragi Bog, stavim, da ti je težko ljubiti vse ljudi na svetu. 
Pri nas doma smo samo štirje, pa mi sploh ne uspe. 
- Dragi Bog, če boš v nedeljo malo pogledal po cerkvi, boš 
videl moje nove čevlje…

torek, 11. oktober
SV. MAŠA ZA POKOJNE PROFESORJE

Sv. maša za pokojne profesorje matematike in fizike bo v 
torek 11. oktobra ob 19.00. Sv. maša je darovana  s strani 
stanovskih prijateljev pokojnih profesorjev matematike in 
fizike. Vabljeni ste vsi, kot priznanje, da je šola in izobrazba 
vrednota, dar, za katerega so mnogi prikrajšani. V svetu 
zato ostaja neznanje, izkoriščanje in revščina. V naši kulturi 
pa je izobrazba velika vrednota, zato naj bo to priložnost, 
da se zanjo še posebej zahvalimo. 

sreda, 12. oktober
SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV

V sredo, 12. oktobra, bo prvo srečanje staršev 
prvoobhajancev ob 19.00 v dvorani nove cerkve. 

Vabljeni!


