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Voščilo 
 

»Po celi zemlji vsem ljudem mir bodi! 

tako so peli angelcev glasovi 

v višavah pri Mesijesa prihódi; 

de smo očeta enega sinovi, 

ljudje vsi bratje, bratje vsi naródi,  

de ljúbit´ mórmo se, prav uk´njegovi.« 
 

(F. Prešeren, Krst pri Savici) 

 
Ob lanskih božično-novoletnih praznikih smo imeli veliko 

želja, voščil in pričakovanj. Pandemija , ki je zaznamovala leto, od 

katerega se poslavljamo, in svet, katerega del smo, pa je zožila 

naše želje in pričakovanja. Vedno bolj doživljamo, da drug 

drugega potrebujemo boj kot smo mislili. Ne kot nekoga, ki mi 

pomaga pri doseganju mojih ciljev, ampak kot nekoga, ki mi 

pomaga biti to, kar sem, kot nekoga, ki me počlovečuje. 
 

Zato naj vam božič resnično posreduje sporočilo, ki ga je 

France Prešeren, rojen pred 220 leti, položil v usta duhovniku v Krstu 

pri Savici. Če bomo storili vse, kar je v naši moči potem bo leto, v 

katerega bomo vstopili, leto naše rasti v človečnosti in solidarnosti. 
 

Želim vam blagoslovljen praznik Jezusovega rojstva, ki naj 

vam da vsega potrebnega v novem letu. 
 

msgr. Stanislav Zore, nadškof   



Leto svetega Jožefa 

 
 

»Sveti Jožef,  

tudi za nas se pokaži očetovski, 

vodi nas na poti življenja.  

Izprosi nam milost,  

usmiljenje  

in pogum,  

ter brani nas vsakega zla.  

Amen.« 

 

 

 

 

 

 

Na prvo nedeljo po božiču Cerkev v bogoslužju postavlja pred nas 

Sveto Družino: Novorojenega, Marijo in Jožefa. Na novega leta dan 

posebej častimo Marijo, sveto Božjo Mater. Z Marijo stopamo v novo 

leto in jo prosimo, naj nas vedno spremlja s svojo priprošnjo: »O Bog, 

po Marijinem deviškem materinstvu si podaril človeštvu odrešenje. Naj 

tudi v novem letu čutimo, da nas varuje ona, ki nam je rodila tvojega 

Sina, začetnika življenja ...« (glavna prošnja, 1. januar)  

 

Letošnje leto pa bo še posebej v znamenju tretje osebe Svete Družine: 

sv. Jožefa. Na praznik Brezmadežne, 8. decembra, je namreč papež 

Frančišek s posebnim apostolskim pismom z naslovom Patris corde (Z 

očetovskim srcem) razglasil posebno leto sv. Jožefa od 8. decembra 

2020 do 8. decembra 2021. Ob letošnjem prazniku Brezmadežne je 

namreč minilo 150 let, odkar je papež bl. Pij IX. razglasil sv. Jožefa za 

zavetnika vesoljne Cerkve. S tem posebnim letom pa nas želi papež 

spodbuditi, da bi se še raje zatekali k temu mogočnemu priprošnjiku, 

Jezusovemu skrbniku.  



Sv. Jožef je v evangelijih omenjen zgolj nekajkrat, v začetku 

Jezusovega življenja, nato pa evangeliji o njem molčijo. Jožef se 

»skrije« v ozadje, kjer v skritosti izpolnjuje svojo vlogo očeta in moža; 

opravlja svoj poklic, s katerim preživlja družino ... kakor toliko drugih 

mož in očetov, žena in mater tega sveta. Skupaj z Marijo sta vzor in 

priprošnjika vsem očetom in materam. Skupaj z Marijo tudi danes 

izpolnjujeta to čudovito nalogo varuhov in priprošnjikov za kristjane: 

Jožef kot zavetnik vesoljne Cerkve, Marija kot Mati Cerkve, naša Mati.   

V Stari zavezi je faraon, ko je v Egiptu zavladala lakota, Egipčanom 

dejal: »Pojdite k Jožefu!« (1 Mz 41,55) Kristjani preteklih stoletij so ta 

faraonov poziv obrnili tudi na Jezusovega skrbnika, ki so ga častili in 

prosili za posredovanje v najrazličnejših potrebah in stiskah.  

 

Pojdite k Jožefu! S papežem se obrnimo k sv. Jožefu in ga prosimo tudi 

mi, za blagoslove, milosti in Božje varstvo v prihajajočem letu. 
 

Janez Potisek, kaplan 

 
Obvestila za mesec januar 

Nov odlok vlade RS o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode in navodila za obhajanje bogoslužja v Nadškofiji 

Ljubljana (dne 18.12.2020) ne odpravljajo prepovedi zbiranja ljudi. Ker 

je udeležba pri sveti maši še vedno omejena, je mogoče, da se sv. 

maše udeležijo člani tistega gospodinjstva, ki so za sveto mašo 

darovali. Tako med delovniki, kot ob nedeljah in praznikih. Vsi pa ste 

povabljeni, da spremljate prenos svete maše preko medijev.  

Je pa cerkev na Brezovici odprta eno uro za osebno molitev, za sveto 

spoved in prejem svetega obhajila:  

 vsak delavnik od 18.00 ure dalje  

 vsako nedeljo od 11.00 ure dalje. 

 

Četrtek, 31. decembra, je zahvalni dan za preteklo koledarsko leto, ki 

ga zaključujemo. Ta dan je tudi drugi sveti večer pred vstopom v novo 

koledarsko leto 2021. Z molitvijo hvaležno sklenimo leto, ki smo ga 

preživeli in se pri maši priporočimo za čas življenja, ki je pred nami.  



Razmišljanje molitvene skupine Beseda Življenja za mesec januar: 

»Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu.« (Prim. Jn 15,5–9) 

 

Petek, 1. januar, praznik Marije Božje matere, začetek novega 

koledarskega leta in zadnji dan božične osmine. To je tudi smrtni dan 

blaženega Alojzija Grozdeta, mučenca.  

Ta dan je tudi prvi petek v mesecu. Vabim vas, da doma molite 

litanije Srca Jezusovega in rožni venec Božjega usmiljenja. 
 

Sobota, 2. januar, prva sobota, v molitvi rožnega venca in v litanijah 

Matere Božje se priporočimo Mariji Božji materi. 

 

Torek, 5. januar, je tretji sveti večer pred praznikom Gospodovega 

razglašenja, Sveti trije kralji. 
 

Sreda, 6. januar, Gospodovo razglašenje ali sveti trije kralji - praznik 

razglasitve Odrešenika po izobražencih, modrih, znanstvenikih.  
 

Ob prazniku Gospodovega razglašenja se nad vhodom, nad vrati hiš, 

tudi napiše kratice C+M+B, med številko novega leta. Te tri črke 

pomenijo začetnice treh besed: Christus mansionem benedicat, ali v 

dobesednem prevodu: Kristus dom blagoslovi (lepši slovenski prevod 

je: Kristus naj blagoslovi prebivališče):   
 

20 + C + M + B  + 21 
 

 

Nedelja, 10. januar, je praznik Jezusovega krsta. S tem praznikom se 

zaključi božični čas, vendar božične pesmi še ostanejo vse do 

praznika Jezusovega darovanja v templju, ki je štirideset dni po Božiču. 

 

Sobota, 16. januar, dan molitve pred Najsvetejšim. Na ta ste 

povabljeni k osebni molitvi od 8.00 do 12.00 ure in od 15.00 do 19.00 

ure.  

 

Nedelja, 17. januar, je god župnijskega zavetnika, svetega Antona 

Puščavnika. 

 

Od 18. do 25. januarja (do praznika Spreobrnitve apostola Pavla) 

molimo za edinost kristjanov. Namen molitve je približati različne 

krščanske tradicije, obrede in običaje.  



Pastoralni pogled na preteklo leto 2020 v župniji Brezovica 

 

Prav je, da ob zaključku koledarskega leta pogledamo nazaj, na 

preteklo leto. Kaj nam tokrat sporočajo »številke«. Številčni prikaz 

verskega življenja v župniji leta 2020 je v primerjavi z letom 2019: 
 

krsti: 20 (predlani 18), od tega je krščenih otrok cerkveno poročenih 

staršev 10, otrok neporočenih staršev 7, civilno poročenih 3; 
 

prvoobhajanci: 38 (predlani 40);   
 

birmanci: 37 (predlani 35);  
 

cerkveno poročenih: 3 poroke (predlani so bile 3 poroke); nekaj parov 

iz naše župnije se je cerkveno poročilo tudi drugod; 
 

cerkveni pogrebi: 53 (predlani 50). 
 

Povprečen obisk pri vseh nedeljskih mašah v župniji je bil do začetka 

epidemije korona virusa, Covid-19, okrog 750 nedeljnikov. Pri verouku 

je bilo okoli 310 veroučencev. V času epidemije, spomladi, ni bilo 

nobenih javnih verskih obredov, jeseni in pozimi je bilo javno versko 

življenje močno omejeno. 
 

V župniji je okoli osemdeset bralcev Božje besede, tri zakonske 

skupine, pet pevskih zborov, tri molitvene skupine, štiri 

neokatehumenske skupnosti, organisti, zborovodje, inštrumentalisti, 

skavti, animatorji, pritrkovalci, ministranti, izredni delivci obhajila, 

katehistinje, mavrična skupina otrok MKI, Karitas… 

 

Gospodarski pogled na preteklo leto 2020 

 

V začetku leta 2020 je bila urejena nabrežina hriba, okolica za in ob 

Marijinem domu. Prav tako je bila urejena poškodovana zelenica ob 

Marijinem domu. Na novem opornem zidu je postavljena varovalna 

ograja in narejena je varnostna razsvetljava okoli Marijinega doma.  
 

Popravljeni so bili snegolovi na južni strani strehe Marijinega doma in 

dodatna namestitev snegolovov na severni strani, ki bo preprečila 

poškodbe pločevinastih obrob na strešnih oklih.  

 

Epidemija je močno zaustavila načrtovana gospodarska dela. Ker ni 

bilo v župniji nobene dejavnosti, je bila priložnost za obnovo 

Marijaninega doma znotraj. Prepleskana so strešna okna, popravljene 



pločevinaste obrobe ob oknih, nameščene zaščitne mreže na 

zračnikih, popravljena toplotna izolacija dvorane, leseni opaž v 

dvorani.  

 

V dvorani je urejena nova razsvetljava, ki omogoča različne načine 

osvetlitve glede na uporabo. Dvorana ima novo ozvočenje. Narejen 

je nov strop na stopnišču in novi stropi vseh hodnikov. Ob tem pa tudi 

nova LED razsvetljava stopnišča in vseh hodnikov. Na novo je bila 

prepleskana vsa notranjost Marijinega doma. 
 

Skozi preteklo leto so bila opravljena še druga dela na podružnicah, 

pri kapeli na Logu in pri Ašičevem domu. Gotovo ni vsega naštetega, 

zato gre zahvala vsem, ki skrbite za urejenost župnijskih poslopij. 
 

Ob tem se iskreno zahvalim vsem, ki skrbite in boste, po odpravi 

ukrepov o omejitvi druženja, ki omejuje redno pastoralno delo, še 

skrbeli za urejenost in čistost Marijinega doma, župnijske cerkve, 

podružničnih cerkva in kapele. Hvala vsem, ki skrbite za urejenost 

župnišča in Ašičevega doma, za urejenost župnijskega vrta, 

duhovniškega groba, Catehumeniuma in drugih župnijskih prostorov.  
 

Jožef Poje, župnik 
 

   

Beseda življenja 
 

»Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu.« 

Te besede so nujno vabilo, naj živimo in delujemo za edinost kristjanov 

v teh posebnih dneh, vse leto in vse življenje. Naše razdeljenosti so 

huda rana, ki jo mora najprej zaceliti Božje usmiljenje, potem pa 

prizadevanje, da se spoznavamo, spoštujemo in skupaj pričujemo za 

evangelij.  

S temi besedami nam Jezus pokaže, kateri so nujni koraki, ki jih 

moramo narediti: predvsem moramo “ostati” v njegovi ljubezni.  

Torej moramo krepiti naš osebni odnos z njim, mu izročati naše življenje, 

verovati v njegovo usmiljenje. Jezus namreč vedno  “ostaja” zvesto z 

nami. 

Hkrati nas kliče, naj odločno hodimo za njim, da bo naše življenje dar 

Očetu, kakor je bilo njegovo. Predlaga nam, naj ga posnemamo in 

nežno, velikodušno in nesebično prihajamo naproti potrebam 

vsakega človeka, s katerim delimo manjši ali večji del našega dneva, 

da bi obrodili “obilo sadu”. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 28.12.2020 do 3.1.2021 

28.12. pon sv. nedolžni otroci BR 19 + Viktor Herič 

za dušno, duševno in 

telesno zdravje 

29.12. tor sv. Tomaž Becket, šk. BR 19 za prave odločitve 

+ Tonči Vrhovec - Zanoškarjevi 

+ Ivan Pezdir 

30.1. sre sv. Vincencija, red. 
 

 

BR  19 + Anton Žitko 

+ Janez in Marija Čamernik ter  

+ Cilka Starkež 

+ Irena Šimon 

31.1. čet sv. Silvester, papež BR    8 ++ iz družine Černetič 

BR 19 + Pavla Poljanšek 

1.1. pet SVETA BOŽJA MATI 
prvi petek 

BR   7 za blagoslov in zdravje v 

družini 

LG   830 v zahvalo 

VG 830 + Jakob in Jožefa Bogataj 

BR  10 + Jože, obl. in Karolina 

Hrastar 

2.1. sob sv. Bazilij in Gregor, šk. 
prva sobota 

VG 8 + Ana in Anton Marinko 

BR 19 + Janez Celarc 

+ nadškof Alojz Uran 

+ Lenart Starkež 

+ Dominik Bogataj, 7. dan 

3.1. ned 2. nedelja po Božiču 

sv. Genovefa, dev. 
 

 

 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

za zdravje (P) 

LG   830 ++ iz družine Stežaj in Vičič 

VG 830 ++Ivan Jamnik, obl. ter Ivanka 

Jamnik in Angela Jamnik 

+ Ivan Klemen in + Terezija 

Klemen, 10. obl. 

+ Janez Marinko 

BR 10 + Anton Smole, 11. obl. 

+ Alojz Rovšek 
 

 

 
 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 4.1.2021 do 10.1.2021 

4.1. pon  sv. Angela, red. 
 

BR 19 + Marko Jakomin 

+ sin Simon Dolničar, obl. ter 

oče Rajko in mama Rozi 

Dolničar, obl.  

5.1. tor sv. Simeon, puščavnik  BR 19 za spreobrnjenje 

+ Gaja Prodan 

6.1. sre GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE  

Sveti trije kralji 

Gašper, Miha, Boltežar 

BR 8 +Alojz Lah 

+ Jože Tomšič, duhovnik 

BR 19 živi in ++ iz družine Belič (Bičevje) 

+ Stane Rigler 

+ Stanislav Fišter, 7. dan 

7.1. čet sv. Rajmund, duh. BR  8 + Palmira in Alojzija Šalamon  

ter vsi ++ iz njunih družin 

BR 19 + Marija Dolničar 

8.1. pet sv. Severin, opat BR 19 + Nace Benko, mlajši 

+ Ivan Kavčnik 

9.1. sob sv. Julijan, muč. VG  8 + Franc Smrtnik, 2. obl. 

BR 19 + Angela Eta Blazník 

+ Anton Čamernik, 3. obl. 

+ Ivan Kunej 

10.1. ned Jezusov krst 

sv. Gregor Niški, škof 

sv. Viljem, škof 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ starši Mihael in Frančiška 

Urbančič  

LG   830 za vse ++ iz družine Logar 

+ Vincencij Kodelja 

VG  830 + Ana Marinko in ++ Slabetovi 

+ Margareta Romih, 1. obl.  

+ Vincencij Gregorc in  

+ Ivanka Gregorc 

BR  10 + Jernej Stražišar, 6. obl. 

+ Julijana Tomšič 

 
 

 

Če je v družini ena sama duša, napolnjena z Bogom, 

se bo z njim napolnila vsa hiša. 
 

(Marthe Robin) 
 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 11.1.2021 do 17.1.2021 

11.1. pon sv. Pavlin Oglejski, šk. BR 19 + Pavla Polanšek 

12.1. tor sv. Tatjana, muč. 

 

BR 19 + Miroslav Jakomin 

+ Tatjana Žužek 

+ Janez Turk 

13.1. sre sv. Veronika, devica BR 19 po namenu (M) 

++ starši Pleško (Log), obl. 

14.1. čet sv. Oton, redovnik BR  8 v čast Svetemu Duhu za 

razsvetljenje 

BR 19 + Alojzija Hržica 

15.1. pet sv. Absalom, škof BR 19 + Janez Jemec 

+ Terezija Pezdir 

16.1. sob sv. Marcel, papež VG 8 + Stanislav Marinko 

BR  8 + Lenart Starkež 

BR 10 + Antonija Artač 

BR 19 ++ iz družine Mlinar,  

+ brat Jurij in ++ starša ter 

+ Tine in ++ družina Slabe 

17.1. ned Antonova nedelja 

sv. Anton Puščavnik 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Anton in Marija Kavčnik 

LG   830 za vse ++ iz družine Jurca 

+ Helena Kos, roj. Kavčič, obl. 

+ Pavla Prah, 4. obl.  

VG  830 + Izidor Smrtnik, 11. obl.  

+ Frančišek Rotar, 9. obl. 

++ iz družin Zalar, Juha in Rotar 

ter + Barry Quaedvlieg 

priprošnja za Božje varstvo in 

pomoč 

+ Marija Tompa, 5. obl. in  

+ Tatjana Oblak 

BR  10 + Anton Grčman 

+ Marija Oven, obl. ter  

+ Jože in Marjan Oven 

+ Anton Žitko 

 

 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 18.1.2021 do 24.1.2021 

18.1. pon sv. Marjeta Ogrska  BR 19 + Marija 

+ Alojz Rovšek 

19.1. tor sv. Suzana BR 19 + Vincencij Kodelja 

++ starši Marija in Karol Košmrlj 

20.1. sre sv. Fabijan, papež BR 19 za zdravje družine Štrukelj 

za sožitje v naših družinah 

21.1. čet sv. Neža, mučenka BR  8 ++iz družine Recek in Kosednar 

BR 19 + Louise Gunnell 

22.1. pet sv. Vincencij, diakon BR 19 + Irena Šimon 

+ Marija Slana 

23.1. sob sv. Henrik, duh. VG 8 + Ani, obl. in Franci Jesenovec 

+ Drago Glavica 30. dan 

BR 19 ++ Ložar,  

po domače Jančetovi iz Štude 

+ Ana Novak, 2. obl. 

24.1. ned 3. nedelja med letom  

sv. Frančišek Saleški 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Marija Čuden, 30. obl. in vsi  

++ Čuden 

LG   830 + Vincencij Kodelja 

VG  830 + družina Modic 

+ Marija Židanek, 5. obl. 

+ Milka Čuden in Frančiška 

Mrak, ob 100 obletnici rojstva 

ter + France Čuden 

+ Janez Marinko 

BR  10 ++ Oražem in ++ Gregorc 

(Pr´Pežak) 

+ Slobodan Brajović 
 

 

 

 

 

Ne poznam nobenega bolj zanesljivega znamenja zrelosti, 

kot je dobrota. 

 

(Lev Nikolajevič Tolstoj) 
 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 25.1.2021 do 31.1.2021 

25.1. pon Spreobrnjenje sv. Pavla BR 19 + Pavla Marinko 

+ Julijana Tomšič 

26.1. tor sv. Timotej in Tit, šk. BR 19 + Boris in družina Čičmirko 

27.1. sre sv. Angela Merici, red. BR 19 + Franci Rotar 

+ Alojz Rovšek 

28.1. čet sv. Tomaž Akvinski BR  8 + Ivan Kavčnik 

BR 19 + Anton Žitko 

29.1. pet sv. Valerij, škof BR 19 + Irena Sorina 

+ Antonija Artač 

30.1. sob sv. Martina, muč. VG 8 + Stanislav Marinko 

BR 19 + teta Veri in ++ Vrbičovi 

+ Lenart Starkež 

31.1. ned 4. nedelja med letom 

svetopisemska nedelja  

sv. Janez Bosko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

v zahvalo 

LG   830 + Vincencij Kodelja 

VG  830 + Ljudmila Gregorc 

+ Janez Turk 

+ Stanislav, 1. obl., Julijana in 

Stane Škoporc 

BR  10 + Jožef Kozamernik 

+ Terezija Pezdir 

za sožitje v naših družinah 
 

  

Mašni nameni 

Sveta maša je tudi zahvala za vse, kar v življenju imamo, in priprošnja za 

naprej. Vsak dan, ob objavljeni uri, duhovnik daruje eno sveto mašo. Kadar 

je na isto uro oznanjenih več mašnih namenov, duhovnik tisto uro in na tistem 

kraju kjer je oznanjeno, daruje sv. mašo po namenu, ki je napisan na prvem 

mestu. Kadar mašujeta dva duhovnika, pa se daruje sv. maša po namenu 

na prvem in drugem mestu. Spominjamo pa se vseh ostalih namenov, ki so 

zapisani, vendar so oddani drugim duhovnikom, ki jih mašujejo drugod, ker 

sami nimajo dovolj mašnih namenov.  

Ker je sv. maša ena sama Jezusova daritev, je primerno, da se udeležimo sv. 

maše tam, kjer je oznanjeno. S tem tudi pokažemo vero v navzočnost Jezusa 

Kristusa med nami in povezanost nas, kristjanov, povsod po svetu. Darovanje 

za svete maše je tudi znamenje medsebojne pomoči, saj v Sloveniji duhovniki 

živimo od darov (mašnih štipendijev), ki jih verniki daste nam duhovnikom ob 

prejemu vašega mašnega namena (mašna intencija). 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V decembru ni bilo svetega krsta 
 

Letos je bilo v naši župniji krščenih enaindvajset otrok. V lanskem letu 

pa je bilo v tem času krščenih osemnajst otrok. Z molitvijo prosimo 

zanje in za njihove starše in botre. 
 
 

V decembru so od nas odšli v večnost 
 

†  Marija Žagar (98), Remškarjeva uliva 12, Brezovica, (Brezovica)  

†  Janez Turk (79), Vnanje Gorice 65, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Drago Glavica (82), Nova pot 59, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice)  

†  Dominik Bogataj (88), Malovaška ulica 5, Brezovica, (Brezovica) 

†  Dragan Štrukel (71), Pot ob Snežaku 4, Dragomer, (Dragomer) 

†  Stanislav Fišter (75), Vrhniška cesta 14, Lukovica, (Kranj) 

†  Ljudmila Novak (90), Vnanje Gorice 47, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih triinpetdeset naših župljanov, 

preteklo leto pa petdeset. Spomnimo se jih v molitvi. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

URADNE URE: za pogovor ali pripravo dokumentov, pokličite po 

telefonu: Jožef Poje, župnik, 040 395 942 ali sporočite na e-pošto: 

jozef.poje@rkc.si  
 

KRST: Sveti krst bo mogoč ko se bodo zdravstvene razmere izboljšale. 

POROKA: Za poroko se oglasite po telefonu ali e-pošti.  

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:   

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon/  

POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na 040 395 942 (župnik).  

Do nadaljnjega so pogrebi v družinskem krogu.  
ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure prvi četrtek v mesecu od 18.00 do 19.00. 

BOLNIŠKI DUHOVNIK: v UKC Ljubljana in OI Ljubljana -  041 613 378. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

ŽUPNIJA BREZOVICA, Starovaška c. 19, 1351 Brezovica pri Ljubljani, župnik Jožef Poje 
Tel: 040 395942 ali 01/3637180, e-naslov: jozef.poje@rkc.si ali zupnija.brezovica@rkc.si 

TRR:  SI56 1914 0501 0054 787  
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