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ROŽNOVENSKA NEDELJA

»Apostoli so rekli Gospodu: 
,Pomnoži nam vero!,» 

(Lk 17,5)

SVETE MAŠE OD 7.10. DO 13.10.

Odgovarja: p. Ivan Bresciani DJ, župnik

Vera in služenje sta temi evan-
geljskega odlomka, ki ga beremo 
in poslušamo to nedeljo .
Res, potrebujemo močno in iskre-
no vero, da bi izpolnjevali vse, kar 
nam Jezus naroča. V luči vere smo 
sposobni delati  izjemne reči, ker je 
z nami Božja pomoč. V moči vere 
zmoremo služiti  Bogu in ljudem in 
pri tem ostati ponižni in hvaležni. 
Zato prosimo tudi mi Gospoda, da 
nam pomnoži vero!

Ponedeljek 7. 10., Rožnovenska Mati božja
7.30 ++ Stanislav in starši ZALAR
19.00 + Neža LEVSTEK
 + Karel KOVAČ, obl.
 + Sonja MUNDA LEDINEK, pogrebna

Torek 8. 10., Benedikta, devica, mučenka
7.30 ++ Franc in starši GERL
19.00 + Marjan MILEC
 ++ za pokojne matematike in fizike

Sreda 9. 10., Dionizij, škof in tovariši, mučenci
7.30 + Cvetka KUFAL
19.00 + Antonija STRAŽAR, obl.
 + Franc HRENKO, obl.

Četrtek 10. 10., Danilo (Danijel), škof
7.30  
19.00 ++ Elizabeta in Slavko ZAJC
 ++ družina PREZELJ in po namenu

Petek 11. 10., Bruno Kölnski, škof
7.30 
19.00 + Vida BRUNEC
  za zdravje

Sobota 12. 10., Maksimilijan Celjski, mučenec
7.30 + Kristina VOGRIN
19.00 + Milan JAKLIČ
 ++ Franci CENTA, obl. in Joži MRHAR

Nedelja 13. 10., 28. NEDELJA MED LETOM
6.30 ++ starši in brata BRINOVEC ter starši
                             KOROŠEC 
8.30  za župljane
 + Zofija KANC, obl. in po namenu
 ++ Radivoj ŠTULAR in starši
10.00 + Monika PAPEŽ, obl.
  zahvala za družino in podjetje
11.00  maša v Domu starejših
11.30 ++ Franc in starši GERL
19.00 + Ivanka JENKO

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

Novokrščenci: Tamara Jukič, Tim Ileršič, Ivona 
Anđić, Matevž Križman, Tine Godec in Simon 
Nograšek

V Gospodu pa so zaspali: Simona Cokan, Monika 
Smudj, Irena Cedilnik in Franc Tome

Spomnimo se jih v molitvi.

nedelja, 20. oktober
MISIJONSKA NEDELJA

V nedeljo, 20. oktobra, bo misijonska nedelja. 
Spomladi so nas obiskali mladi skupine Pota, ki so 
nam predstavili misijonski projekt Bolivija. Poleti so 
obiskali Bolivijo in izvedli nekaj delavnic za otroke. V 
nedeljo, 20. oktobra, nas bodo zopet obiskali in delili 
z nami izkušnjo, ki so je bili deležni v Boliviji. 

MOLITEV ZA POBITE PO 2. SV. VOJNI 
V KUCJI DOLINI

V nedeljo, 20. oktobra, bo v Brezarjevem breznu 
(župnija Podutik) v Kucji dolini ob 15.00 spomin in 
molitev za pobite po 2. svetovni vojni.

Vabljeni, da se te lepe spominske slovesnosti 
udeležite.



OKTOBER - MESEC ROŽNEGA VENCA

Začel se je mesec oktober, mesec rožnega venca. 
Danes, 6. oktobra, praznujemo rožnovensko nedeljo. 
Vsi smo povabljeni, tako doma v družini, kot v cerkvi, 
da molimo rožni venec in prosimo Marijo, naj varuje 
naše družine, naj bedi nad nami, posebno v tem času 
gospodarske krize. Skupine ste povabljene, da se 
vpišete na plakat na razglasni deski, kdaj bi želele 
moliti rožni venec pred sv. mašo. Pri deseti maši 
bomo vsako nedeljo pred mašo zmolili desetko in 
sestavljali večji skupni rožni venec, ki bo visel pri 
tabernaklju. 

PROGRAM POMOČI – BOTRSTVO

Škofijska Karitas izvaja program »Botrstvo«, ki poteka 
preko župnijskih Karitas. Program je namenjen 
pomoči osnovnošolcem in srednješolcem iz družin, ki 
so se znašle v stiski. Z darovanimi sredstvi se otrokom 
pomaga pri pokritju stroškov rednih in izven šolskih 
dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na otrokov razvoj. 
Botri so lahko posamezniki, družine ali skupine. 

Če se želite vključiti v program »Botrstvo«, se 
oglasite v pisarni nove cerkve, vsak ponedeljek med 
15.00 in 17.00

Karitas

od 6. do 13. oktobra
TEDEN ZA ŽIVLJENJE

Teden za življenje bo potekal od nedelje, 6. oktobra 
do nedelje, 13. oktobra. V sredo, 9. oktobra, bo na 
sedežu SKAM v Ljubljani srečanje za študente in 
dijake, ki ga bo vodila s. Mirjam Cvelbar, ginekologinja, 
na temo „Ustvarjanje človeka v laboratoriju - pa Božji 
načrt?“

VABILO K MALI JATI

Rad/a poješ? Ali pa mogoče že več let igraš kakšen 
inštrument? Si želiš pri sveti maši sodelovati na malo 
bolj vesel in zabaven način? No, potem je čas, da se 
pridružiš otroškemu pevskemu zboru Mala Jata! Se 
vidimo v nedeljo na vaji ob 8.45, v učilnici župnišča.                                                               

Tadeja

NOVA MOLITVENA SKUPINA SV. 
ROKA

Od 3. oktobra dalje se bo vsak četrtek po večerni maši 
ob 19.45 v župnišču srečevala molitvena skupina 
sv. Roka. Če želite poživiti svojo molitev, prisluhniti 
Stvarniku, njegovemu Sinu in Svetemu Duhu, osmisliti 
zakramente, se oglasite v četrtek. Skupaj bomo molili, 
slavili Gospoda, molili za posameznike. 
Prošnje za osebno molitev lahko oddate tudi v 
skrinjico v cerkvi in molili bomo za vaše potrebe. 

Molitveno skupino sv. Roka bo vodila Monika Cvirn, 
duhovni spremljevalec pa je p. Mio Kekič

NOVA KNJIGA: PAPEŽ FRANČIŠEK

Založba Dravlje in Celjska Mohorjeva družba v skupni 
izdaji predstavljata knjigo PAPEŽ FRANČIŠEK.
Leta 2010 je kardinal Jorge Bergoglio sedanji papež 
odgovoril novinarjem na petnajst življenjskih 
vprašanj. Med drugimi so izredni odgovori o vzgoji in 
izobraževanju, zato knjigo še posebej priporočamo 
staršem in vzgojiteljem.
Knjiga je v Argentini izšla pod naslovom: JEZUIT.
Slovensko izdajo sta obogatila s svojim prologom p. 
Jože Kokalj DJ in p. Edi Kovač OFM.

Knjiga je na voljo v župnijski pisarni in pisarni 
župnišča. Cena je 15 EUR.

nedelja, 13. oktober
OBLETNICE POROK

V nedeljo, 13. oktobra, bomo pri sveti maši ob 8.30 
praznovali obletnice porok.

Praznovanje naj bo zahvala Bogu za toliko let 
skupnega življenja. Dragi zakonci, veliko truda in 
potrpežljivosti ste vložili v vajino skupno pot, ki je bila 
gotovo marsikdaj naporna, nepredvidljiva in strma. 
Koliko lepih trenutkov in ponosa ste bili tudi deležni, 
ko ste skupaj ustvarjali družino in s tem lahko rečemo 
tudi del zgodovine. Pogumni ste bili, ko ste se odločili 
za skupno pot in to zakramentalno potrdili pred 
Bogom. V ta namen bomo skupaj praznovali tudi v 
našem skupnem občestvu. 
Prosimo tudi, da za to priložnost spečete kaj peciva 
in ga odložite v čajno kuhinjo v nedeljo zjutraj. 

četrtek, 10. oktober
SVETOPISEMSKI MARATON 2013

Od nedelje, 6. oktobra do nedelje, 13. oktobra bo 
potekal v jezuitskem duhovnem središču sv. Jožefa v 
Ljubljani svetopisemski maraton. 
Naša župnija bo brala Sveto pismo v četrtek, 10. 
oktobra, od 20.00 do 22.00. Lepo vabljeni, da se 
nam pridružite. 

petek, 11. oktober
SREČANJE ČLANOV ŽPS

V petek, 11. oktobra, se bo sestal Župnijski pastoralni 
svet takoj po maši. Lepo vabljeni člani ŽPS. 

torek, 8. oktober
MAŠA ZA POKOJNE PROFESORJE

Sv. maša za pokojne profesorje matematike in fizike 
bo v torek, 8. oktobra, ob 19.00. Vabljeni ste vsi! V 
naši kulturi je izobrazba velika vrednota, za katero so 
mnogi po svetu prikrajšani, zato naj bo to priložnost, 
da se zanjo še posebej zahvalimo. 

četrtek, 17. oktober
DEKANIJSKO SREČANJE ZA BRALCE 
BERIL

V četrtek, 17. oktobra, bo ob 20.00 v Šentvidu v 
Domu sv. Vida srečanje za bralce beril.


