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Reči da,ko vsi drugi rečejo ne 

 

 

 

 

Marijana Cope je bila še 

otrok, ko je njena družina zapustila 

rodno Nemčijo in se naselila v kraju 

Utica v Ameriki. Po končani osnovni 

šoli je začela delati, da bi 

pomagala preživljati svojo družino, 

pri štiriindvajsetih letih pa je končno 

lahko sledila svoji srčni želji in 

vstopila med sestre sv. Frančiška. 

Kot nadarjena organizatorka je Marijana kmalu napredovala 

in postala upravnica bolnišnice sv. Jožefa. Bila je odprtega srca do 

vseh, celo do alkoholikov, ki jih takrat nikjer drugje niso sprejeli. Leta 

1883 je prejela pismo s Havajev, v katerem so jo prosili za pomoč 

obolelim za gobavostjo. Havajska vlada jih je preselila v karanteno, 

toda strah pred neozdravljivo boleznijo, ki človeka povsem iznakazi, je 

skoraj vse odvrnil, da bi jih negovali. A ne Marijane. »Željna sem dela«, 

je rekla. »Šla bom k njim.« 

S šestimi sestrami je odšla na otok, kjer so ji v oskrbo dali 

bolnišnico. Tri leta kasneje se je Marijani pridružil danes dobro znani 

oče Damijan de Veuster, duhovnik, ki je ob delu z gobavci tudi sam 

postal gobav. Ko so gobavce preselili v osamo na otok Molokai, jim je 



Marijana sledila. Negovala je tudi očeta Damijana, ko je obležal na 

smrtni postelji. Vseh preostalih trideset let svojega življenja je preživela 

na otoku Molokai. Umrla je zaradi srčne kapi in se nikoli ni nalezla 

gobavosti. 

Sveta Marijana Cope nam danes predstavlja zgled, ker je z 

veliko vnemo in zaupanjem sledila klicu Boga, ne glede na to, kam jo 

je poklical in kako nevarno je bilo njeno poslanstvo. Bog v resnici 

vsakogar od nas občasno pokliče h kateremu od velikih klicev, 

odločitev ali dejanj, ki terjajo več vere, več pripravljenosti, več žrtve in 

več zaupanja. Postavi nas pred naloge in odločitve, ki se nam zdijo 

skrajne, komaj znosne in včasih brezupno nerazumljive.  

 

»Naj naredim splav ali naj kljub vsemu donosim tega otroka?« 

se sprašuje mati v težkih življenjskih okoliščinah. Njen da se zdi skrajna 

odločitev, ki ji vsi njeni bližnji nasprotujejo. 

»Naj podarim tako veliko denarja prijatelju, ki mu je propadlo podjetje 

ter rešim njega in njegovo družino?« se sprašuje mož srednjih let, ko 

gleda svoj bančni račun in se sprašuje, ali se je zmožen odpovedati 

tako velikemu delu svojega v korist bližnjega. 

»Ali naj se odrečem svoji službi in uspešni karieri, da bom lahko skrbela 

za bolno mamo in ji ne bo treba v dom?« 

»Ali naj grem vsak dan k maši za nekoga, za katerega vem, da je umrl 

v hudih grehih in mu na ta način izprosim odrešenje? Mu zmorem in 

želim podariti tako veliko časa?« 

 

Še mnogo je življenjskih okoliščin, ki nas postavijo pred takšna 

vprašanja in od nas terjajo neizmerno zrelost, odločnost, vztrajnost in 

zaupanje. Takšne stiske in dileme v nas v resnici prebudijo in izzovejo 

tisto največ, kar smo iz sebe zmožni dati naprej. V nas prebudijo 

upanje proti upanju ter poženejo korenine v samo osrčje in rodovitno 

vero. Reči da v okoliščinah, ko bi vsak drugi rekel ne, pomeni spustiti 

na plan vso duhovno moč in jo kot mogočno vodo iz jezu spustiti po 

strugi življenja. Takrat ne držimo več zase, ampak »izgubimo«, da 

obogatimo drugega. Kdor je zmožen narediti takšno dejanje, ga Bog 

blagoslovi do sedemdesetkrat sedmega rodu. 

 

Naj nam novo leto podari obilje poguma, volje in moči, da 

bomo zmogli reči da vsemu tistemu velikemu, kar Bog želi, da se zgodi 

prav po nas. 



Pastoralni pogled na preteklo leto 2021 v župniji Brezovica 

 

Ob zaključku leta radi pogledamo nazaj prehojeno pot. Čeprav so 

podane večinoma le »številke«, vseeno odražajo stanje življenja v 

župniji. Številčni prikaz verskega življenja v župniji leta 2021 je v 

primerjavi z letom 2020: 
 

krsti: 33 (predlani 21), od tega je krščenih otrok cerkveno poročenih 

staršev 21, otrok neporočenih staršev 7, civilno poročenih 5; 
 

prvoobhajanci: 29 (predlani 38);   
 

birmanci: 34 (predlani 37);  
 

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

iz naše župnije se je cerkveno poročilo tudi drugod; 
 

cerkveni pogrebi: 62 (predlani 53).  

Od tega je bilo previdenih 20 umrlih, to pomeni, da so pred smrtjo tudi 

prejeli zakramente. Težji bolniki in v visoki starosti so prejeli le odvezo in 

sv. bolniško maziljenje. Tisti, ki so še lahko govorili, pa tudi sveto spoved 

in sveto obhajilo.  

Kar 42 cerkveno pokopanih pa ni obiskal duhovnik, da bi prejeli 

zakrament svetega bolniškega maziljenja. Izkažimo skrb in ljubezen do 

naših najdražjih tudi tako, da povabimo duhovnika, da jih obišče. 

Lahko tudi več tednov ali mesec pred smrtjo. V zadnjem dnevu in urah 

je zavedanje umirajočega že zelo oteženo. Mnoge pa smrt prehiti. 

Nekateri pokličejo tudi večkrat, saj so zakramenti duhovna moč v 

času bolezni in trpljenja.  
 

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

epidemije okrog 750 nedeljnikov. Pri verouku je bilo okoli 310 

veroučencev. V letu 2020 ni bilo štetja vernikov pri nedeljskih mašah, 

ker spomladi, ni bilo javnih verskih obredov, jeseni in pozimi pa je bilo 

javno versko življenje močno omejeno. Prvi pregled obiska nedeljske 

svete maše je bil novembra leta 2021 in je pokazal povprečen obisk 

pri vseh mašah, vključno z neokatehumenskimi skupnostmi, okoli 430 

nedeljnikov. 
 

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, Karitas. 



Gospodarski pogled na preteklo leto 2021 

 

Že v letu 2020 so stekli prvi pogovori o novi avtomatizaciji zvonjenja in 

bitja ure v cerkvi v Dragomerju s podjetjem KRN d.o.o. Zvonovi so 

jekleni, a kvalitetni in glede na jekleno izvedbo z lepim glasom. Prav 

tako so kvalitetno obešeni, na ležajih, na zdravi leseni konstrukciji. 

Konec meseca marca leta 2021 pa so se začela dela za novo 

elektrifikacijo zvonjenja in bitja ure. Narejeni so novi pogoni za vse štiri 

zvonove z mehkim potegom, bitje ure s klasičnimi kladivi in nova 

avtomatika (računalnik). Z novo avtomatiko se lahko zvonove 

nastavlja tudi na poljubni kot nihanja. Avtomatiki zvonjenja je dodana 

tudi oprema za upravljanje s prenosnim telefonom. Bitje ure s kladivi 

na poteg, se popolnoma približa prvotnemu bitju, ki je za zvon 

najprimernejše. Poleg tega tudi omogoča nastavljanje jakosti bitja 

glede na uro dneva oz. noči. Med delom nove elektrifikacije so se 

dela razširila še na pogon urinih kazalcev, ki kažejo proti parkirišču 

pred cerkvijo in proti pokopališču. Dela so bila zaključena 12. aprila 

2021. Vsi stroški (vse naprave za avtomatizacijo zvonjenja, bitja ure, 

pogon kazalcev, programska oprema za računalnik, stroški dela, 

demontaža stare avtomatike in montaža vseh novih naprav in 

nastavitve), skupaj z DDV, so bili 19.800 EUR.  
 

Na Brezovici je bila že poleti odstranjena stara opeka na stebriščih 

vrtne ograje med cerkvijo in župniščem, ki je bila skoraj vsa popokana, 

ali pa celo manjkajoča. Oktobra leta 2021 pa je bila narejena nova 

streha na vseh šestnajstih zidanih stebrih. Streha je narejena s 

temnorjavim engobiranim bobrovcem Tondah, enakim kot je na strehi 

župnijske cerkve. Kljub majhnim streham so bili, zaradi razgibanosti 

streh (vrhnji in začetni slemenjaki, dva razdelilna elementa), stroški 

kritine, lepila za keramiko in betona 1.300 EUR. 
 

V preteklem letu 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 za urejenost in čistost 

Marijinega doma, župnijske cerkve, podružničnih cerkva, kapele na 

Logu, Ašičevega doma, župnijskega vrta, duhovniškega groba, 

Catehumeniuma in drugih župnijskih prostorov.  
 

Jožef Poje, župnik 



Zahvala 

 

Zahvala vsem, ki ste pripravljali božično praznovanje: vsem, ki ste 

postavljali jaslice na Brezovici, na Logu in v Vnanjih Goricah, vsem, ki 

čistite in krasite cerkve v župniji in kapelo, vsem pevcem, 

zborovodjem, organistom in pritrkovalcem ter vsem bogoslužnim 

sodelavcem. 
 

V imenu katoliških založb se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste naročeni 

na Družino, Ognjišče in druge verske časopise ali revije. Če je v vaši 

moči, spodbudite še koga k naročilu verskih in duhovnih revij. Lahko 

pa je naročilo tudi vaš dar ob pomembnih življenjskih dogodkih: 

praznovanju rojstnega dne, prvega svetega obhajila, svete birme, 

poroke… 

 
 

Obvestila za mesec januar 
 

 

Ponedeljek, 3. januar, začetek verouka. 
 

Ponedeljek, 3. januar, po sveti maši je srečanje molitvene skupine 

Beseda življenja. Naslov srečanja: »Na Vzhodu smo videli, da je vzšla 

njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« (Lk 1,45) 
 

Sreda, 5. januar, zvečer obhajamo tretji sveti večer pred praznikom 

Gospodovega razglašenja, Sveti trije kralji. 
 

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

razglasitve Odrešenika po izobražencih, modrih, znanstvenikih.  

Na ta dan otroci prinesejo svoj adventni dar k jaslicam, kakor so modri 

izročili Jezusu svoje darove. Darovi bodo namenjeni za otroke v 

misijonskih deželah.  

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

napišemo 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 + 22 
 

Petek, 7. januar, na prvi petek je obisk starejših in bolnih na domu. Ob 

15.00 je na Brezovici molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. 

Zvečer po sv. maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30.  



Sobota, 8. januar, na prvo soboto je od 10.00 do 11.30 srečanje za 

ministrante na Brezovici. Zvečer pred sv. mašo je molitev rožnega 

venca pred Najsvetejšim s premišljevanjem na Fatimski način.  
 

Nedelja, 9. 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. 
 

 

Petek, 14. januar, je skavtski petek. 
 

Sobota, 15. januar, dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega. Na 

ta dan bodo svete maše ob 8.00, 10.00 in 19.00, ko bo sklep češčenja 

Svetega Rešnjega Telesa. Na začetku bodo pete litanije Srca 

Jezusovega in nato sveta maša. 

K molitvi ste povabljeni po naslednjem vrstnem redu: 

 8.00    sveta maša    

 9.00    moli soseska Brezovica 

10.00   sveta maša 

11.00   mladi: birmanci, animatorji, skavti 

14.00   molijo Neokatehumenske skupnosti    

15.00   moli soseska Dragomer in Lukovica 

16.00   moli soseska Log      

17.00   moli soseska Vnanje Gorice 

18.00   moli ŽPS, Karitas in zakonske skupine 

19.00   sklep celodnevnega češčenja s sveto mašo.  
 

Nedelja, 16. januar, Antonova nedelja, žegnanje na Brezovici. Ob 

10.00 je slovesna sveta maša. Naj bo to dan zahvale in priprošnje 

Bogu, dar vere in zaupanja, da je Gospod naš Odrešenik. 
 

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

Puščavnika. 
 

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

poteka molitvena osmina za edinost kristjanov. Njen namen je 

približati različne krščanske tradicije, obrede in običaje.  
 

Nedelja, 23. januar, peš romanje na Vrhniko, odhod z Brezovice je ob 

12.00, sv. maša na Vrhniki, v cerkvi spreobrnitve apostola Pavla, ob 

16.00. 
 

Nedelja, 23. januar, nedelja Božje besede.  



Za bralce Božje besede 
 
1 

Naloga bralca Božje besede je zelo 

dostojanstvena. Kristus namreč ni navzoč samo 

v evharistiji in zakramentih, ampak tudi v branju 

Božje besede. Po branju odlomkov iz Svetega 

pisma, še posebej kadar gre za bogoslužno 

branje, nam ne govori samo bralec, ampak po 

njem Kristus.  

Prav zato pa izpostavljenost pred cerkvijo za bralca prvenstveno ne 

pomeni časti, ampak ima ta predvsem nalogo, da s svojim 

oznanjevanjem in svojim glasom ljudi usmeri k bistvu sporočila oziroma 

Kristusu. To bo lahko naredil bolje, če bo Božjo besedo prebral že več 

dni prej, o njej razmišljal in z njo živel. Ob branju bo tako od Svetega 

Duha prejel tudi navdih, da bo Božja beseda zares dosegla ljudi. 

        Pripravlja A. K. 

 

Glasbeno dogajanje na Brezovici 
 

 
 

Župnija Brezovica z mešanim pevskim zborom 

Brezovica in Kulturnim društvom Breza pripravlja sklep 

celodnevnega češčenja v soboto, 15. januarja, ob 

19.00.  

 

V nedeljo, 16. januarja, ob 10.00,  MePZ Brezovica 

oblikuje slovesno praznovanje ob praznovanju 

župnijskega zavetnika sv. Antona Puščavnika. 

     

Dan odprtih vrat in vpis na Škofijsko klasično gimnazijo  
 

 

Zavod sv. Stanislava vabi na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 29. 

januarja 2022, s pričetkom ob 8.00. Če bodo razmere dopuščale, bo 

možen obisk v živo, sicer bodo predstavitve preko spleta.  

Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani 

www.stanislav.si. Na njen tudi najdete vse o vpisu v gimnazijo za 

prihodnje šolsko leto. 
 

 

 

http://www.stanislav.si/


GODOVI in SVETE MAŠE od 3.1.2022 do 9.1.2022 

3.1. pon  sv. Genovefa, devica 

Ime Jezusovo 

BR 19 + Franc Drobnič, duhovnik 

v zahvalo 

+ Anton Smole, obl. 

4.1. tor sv. Angela, red. BR 19 + Ivana Pišek 

++ iz družine Čamernik (Lukovica) 

5.1. sre sv. Simeon, puščavnik BR 19 + Gaja Prodan Fajon in  

+ Jožef Žakelj 

+ Antonija Čuden, 1. obl. in 

+ Frančišek Čuden 

6.1. čet GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE  

Sveti trije kralji  

Gašper, Miha, Boltežar 

BR  8 + Ivan Kavčnik 

BR 19 + Valentin Mravlje 

+ Alojzij Krek 

+ Julijana Zor 

7.1. pet sv. Rajmund, duh. 

                  prvi petek 

BR 19 v čast Svetemu Duhu 

++sin Simon, 25. obl., oče Rajko  

in stara mama Rozalija Dolničar 

+ Antonija Čuden, obl. in vsi  

++ Čudnovi 

8.1. sob sv. Severin, opat 

                   prva sobota 

VG  8 + Angela in Jože Jesih 

+ Ludvik Modic 

BR  11 v zahvalo za 80. let življenja 

BR 19 + Anton Čamernik 

+ Angela Eta Blaznik 

9.1. ned Jezusov krst 

sv. Julijan, muč. 
branje Božje besede LG:  

Miran Stanovnik in Ivo Pivk 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Tjaša in Veronika Smrtnik  

 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Janez in Bojana Novljan 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Drago Kos 

LG   830 + Marijana Vičič in Martin Vičič 

VG  830 + Ana in Anton Marinko 

+ Ivan Jamnik, obl. in Ivanka 

Jamnik ter Angela Novak 

+ Franc Smrtnik 

+ Margareta Romih, 2. obl. 

+ Ignacij Marinko, 7. dan 

BR  10 v zahvalo 

+ Ivan Kunej, 3. obl. 

+ Anton in Frančišek Žitko 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 8.1., ob 8h: Rožna, Vrtna, Ob Snežaku, 

Lepa pot 
 

 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 10.1.2022 do 16.1.2022 

10.1. pon sv. Gregor Niški, škof 

sv. Viljem, škof 

BR 19 + Olga Mlakar  

in za blagoslov v življenju 

+ Štefan Lebar 

11.1. tor sv. Pavlin Oglejski, 

škof 

BR 19 po namenu(G) 

++ starša Marija in Ivan  

Zakrajšek ter ++ predniki 

12.1. sre sv. Tatjana, muč. BR 19 po namenu (D) 

za zdravje (J.M.) 

13.1. čet sv. Veronika, devica BR  8 za zdravje 

BR 19 za ozdravitev družinskega debla , J.C.) 

14.1. pet sv. Oton, redovnik BR 19 + Janez in Ivan Slana 

+ Edi Jezeršek 

15.1. sob sv. Absalom, škof 

celodnevno češčenje 

na Brezovici 

VG 8 za ++ starše in otroke Opeka 

BR  8 ++ Gosar in ++ Mihevc 

BR 10 ++ družina Namjesnik 

+ Jožef Žakelj 

BR 19 + Marija Armič 

+ Jožef žakelj in ++ starši Žakelj 

+ Alojz Suhadolnik in  

+ Ivanka Suhadolnik, 20. obl.  

16.1. ned Antonova nedelja 

sv. Marcel, papež 
branje Božje besede LG:  

Lara inj Anja Meglen 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Jana Rotar 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Peter in Genči Mravlje 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Anton in Marija ter starši Kavčnik 

LG   8
30

 + Helena Kos, roj. Kavčič 

+ Pavla Prah, 6. obl. 

VG  830 + Izidor Smrtnik, 12. obl. 

+ Stanislav Švigelj 

v zahvalo in priprošnjo za milost 

+ Frančišek Rotar, 10. obl. 

BR  10 + Marjeta Mravlje, roj. dan 

+ Marija Oven, 23. obl. ter Jože in 

Marjan Oven 

++ starši Rotar in Jamnik ter  

+ Marija Remškar 

+ Cilka Starkež, 20. obl. in  

+ Micka Lavriša 

+ Janez Celarc 

+ Ivan Brumat in Branko Kert 

+ Jernej Stražišar, obl. 

+ Anton Rozman 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 14.1., ob 8h: Pot za stan. 
 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 17.1.2022 do 23.1.2022 

17.1. pon sv. Anton Puščavnik BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj 

+ Lojze in Štefka Slabe 

+ Jože Japelj, 30. dan 

18.1. tor sv. Marjeta Ogrska BR 19 + Ana Dolinar in ++ starši 

+ Albina Šušteršič in ++sorodniki 

19.1. sre sv. Suzana BR 19 v čast Svetemu Duhu za prave 

odločitve 

za ozdravitev družinskega debla , J.C. 

++ Marinka in Slobodan Brajović,  

+Andrejčevi ter Jerica, Ivan in Janez 

+ Marija in Karol Košmrlj 

20.1. čet sv. Fabijan, papež BR  8 ++ starši Seliškar 

BR 19 ++ iz družine Mavec in Avšič 

21.1. pet sv. Neža, mučenka BR 19 + Neža Valenčič, god in  

v zahvalo dobrotnikom 

+ Ivan Kavčnik 

+ Nada Smuk, 1. obl.  

22.1. sob sv. Vincencij, 

diakon 

VG 8 za domovino 

+ Ani, obl. in Franci Jesenovec 

BR 19 + Ana Novak, obl.  

+ Irena Šimon 

23.1. ned 3. nedelja med letom 

nedelja Božje besede  

sv. Henrik, duh. 
branje Božje besede LG:  

Eva Gorup in Ida Šifrer 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Jožica in Matija Perne 

 

 
 

 

 

branje Božje besede BR: 

Jošt in Alenka Klemenc 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ starši Pajk, Glavač in Štefan Glavač 

 +Marija Čuden in ++ Čudnovi 

LG   830 + Ivan Furjan, 1. obl. 

VG  830 + Stane, Marija in Ivan Zvoljenk 

+ Marija Tompa, 6. obl. in Tatjana 

Oblak 

+ Marija Židanek, 6. obl. 

za zdravje  (Lukcovi) 

za Božje varstvo in pomoč v življenju 

BR  10 + Jožef Tomšič, duhovnik 

za zdravje 

+ Marjan Filipič ter  

++ starši Filipič in Pleško 

+ Julijana Zor 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 22.1., ob 8h: Na vasi, Pod Lovrencem, 

Stara cesta. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 24.1.2022 do 30.1.2022 

24.1. pon sv. Frančišek Saleški BR 19 + Olga Mlakar in za blagoslov 

v življenju 

+ Franc Oblak, 30. dan 

25.1. tor Spreobrnjenje sv. Pavla BR 19 + Ivana Pišek 

+ Pavla Marinko 

+ Roman, Boris Čičmirko 

+ Jože Čuden, obl. in ++ Čudnovi 

26.1. sre sv. Timotej in Tit, šk. BR 19 za domovino 

+ Alojzij Krek 

27.1. čet sv. Angela Merici, red. BR  8 ++ Areta, Vali, Esad, Ivica 

BR 19 + Ivana Pišek 

28.1. pet sv. Tomaž Akvinski BR 19 za ozdravitev družinskega debla , J.C. 

+ Angela Jesih 

29.1. sob sv. Valerij, škof VG 8 + Jože Kozamernik, 2. obl. 

+ Jožefa Istenič 

BR 19 + Frančiška Herič 

+ Amalija Hočevar, obl. 

30.1. ned 4. nedelja med letom  
sv. Martina, mučenka 
 

branje Božje besede LG:  

Albert in Marta Prodan 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Vida Zdešar 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Franci in Marija Rakovec 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++ Šušteršič 

VG  830 + Ljudmila, obl. in Peter Gregorc 

+ Stanislav, 2. obl. ter Julijana in 

Stane Škoporc 

+ Ana Kavčnik in + Viktorija 

Lukančič ter sorodniki 

+ Ignacij Marinko, 30. dan 

BR  10 + Jožef Žakelj 

+ Janez Celarc 

po namenu (AN) 
 

 Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 29.1., ob 8h: Na Grivi. 
 

Mašni nameni 

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, smo 

povabljeni, da se udeležimo sv. maše tam, kjer je oznanjena. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Dragomer                                             Log                                         Vnanje Gorice 
         sv. Lovrenc                               sv. Janez Krstnik                                 Sveti Duh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V decembru ni bilo svetega krsta 
 

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

je bilo v tem času krščenih enaindvajset otrok. Z molitvijo prosímo 

zanje in za njihove starše in botre. 
 

 
 

V decembru so od nas odšli v večnost 
 

†  Jože Japelj (61), Požarnice 73, Vnanje Gorice , (Vnanje Gorice) 

†  Franc Oblak (92), Sodnikarjeva ulica 7, Brezovica, (Brezovica) 

†  Ignacij Marinko (68), Nova Pot 24, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 
 

 

Letos je bilo cerkveno pokopanih dvainšestdeset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih triinpetdeset naših 

rajnih.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: vsak delavnik po sveti maši. Za pogovor ali pripravo 

dokumentov, pokličite po telefonu: Jožef Poje, župnik, 040 395 942  

ali sporočite na: jozef.poje@rkc.si ; Janez Potisek, kaplan, 041 277 728 
 

KRST: Sveti krst je v dogovoru s posamezno družino.  

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 tel.  040 395 942 (župnik) ali 

041 277 728 (kaplan). Običajno je cerkveni pogreb s sveto mašo.  

ŽUPNIJSKA KARITAS: telefon, ga. Vida Zdešar - 041 626 595. 

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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