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Presveto  ime Jezusovo  

O slavno, milo, ljubeče in krepostno ime! 

Po tebi so odpuščene krivde, 

po tebi so poraženi sovražniki, 

po tebi so bolni rešeni, 

po tebi so trpeči okrepljeni in se veselijo! 

 

(sv. Bernard Sienski) 

 

 
 

3. januarja je v cerkveni koledar umeščeno češčenje Presvetega 

Jezusovega imena oziroma praznik Jezusovega imena. 



Ime Jezus je grškemu jeziku prilagojena beseda, izvedena iz 

hebrejskega izraza Jehošua, okrajšano Ješua, kar pomeni Jahve je 

rešitelj. Bog sam je določil to ime, ko je rekel svetemu Jožefu v spanju: 

»… daj mu ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih 

grehov.« (Mt 1,21) Češčenje Jezusovega imena se je na široko 

uveljavilo zlasti v srednjem veku, še posebej ga je pospeševal sv. 

Bernard Sienski. Ta je Jezusovo ime doživljal kot tako vzvišeno, lepo in 

močno, da je o njem govoril s primerjavo:  
 

Jezusovo ime je kot luč, hrana in zdravilo.  

Jezusovo ime sveti, ko ga oznanjamo,  

hrani, če mislimo nanj  

ter blaži in mazili, ko ga kličemo.  

 

Ime je pomembno, saj se z imenom bitja razlikujemo med sabo. Še 

pomembneje pa je, da z imenom stopa pred nas sámo notranje 

bistvo in poslanstvo osebe. Kdor da ime, ima oblast in moč nad 

imenovanim. Razodeti ime je enako kakor razodeti bitje, ki mu to ime 

pripada. Zato so Izraelci pripisovali tako velik pomen dogodku, v 

katerem se je Bog na gori Sinaj v gorečem grmu prikazal Mojzesu in 

mu razkril svoje ime - Jahve (2 Mz 3). Judom je to ime veljalo za nekaj 

tako svetega, da ga sploh niso izgovarjali. Poznati in verovati v 

Jezusovo ime pa vernikom predstavlja isto kakor verovati v Jezusa 

samega, s tem pa v moč odrešenja. Moliti v Jezusovem imenu pomeni 

sklicevati se na Jezusa in na vse njegovo odrešilno delo; opirati se na 

Jezusovo zadostilno služenje, na Jezusa samega, ki vedno, ko molimo, 

živi in kraljuje na Očetovi desnici v svoji žrtvovani in poveličani naravi. 

Če torej z vero kličemo Jezusovo ime, lahko neomajno zaupamo v 

Božjo pomoč in uslišanje.  

»Kliči me«, je pisano, »in na dan stiske te bom rešil in ti me boš slavil« 

(Ps 49,15). Preden so ljudje znali moliti, so Boga nagovarjali le tako, da 

so (neprenehoma) klicali njegovo ime. Sveti Bernard je ob tem zapisal: 

Če imenujemo Jezusovo ime, stoji pred nami podoba tako ponižnega 



srca, tako dobrotljiva in plemenita, tako čista in hkrati usmiljena – 

najvišji vzor vse lepote in svetosti – in je hkrati vsemogočni Bog. Daje 

mi zdravilo svojega zgleda in moč svoje pomoči. Vse to slišim doneti, 

kadarkoli se razlega ime Jezus. Jezusovo presveto ime je doživljal in 

oznanjal kot najbolj vzvišenega med vsemi imeni. 

Naj v novem letu Jezusovo ime, ki ga bomo izgovarjali v molitvi, tudi 

nam nakloni moči, zdravja in vse tiste milosti, ki jih bomo v svojem 

življenju potrebovali. 

 

 

 

Obvestila za mesec januar 
 

 

Ponedeljek, 2. januar, po sveti maši je srečanje molitvene skupine 

Beseda življenja. Naslov srečanja: »Učite se delati dobro, iščite 

pravico« (Iz 1,17). 
 

Torek, 3. januar, začetek verouka. 
 

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

Gospodovega razglašenja, Svetih treh kraljev. 
 
 

Petek, 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 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 + 23 
 

 

Petek, 6. 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, 7. 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, 8. 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, 13. januar, je skavtski petek. Pri sveti maši sodelujejo skavti. Na 

ta dan je bilo leta 1992 mednarodno priznanje Republike Slovenije s 

strani Vatikana. 
 

Sobota, 14. 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, 15. januar, Antonova nedelja, žegnanje na Brezovici. Ob 

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

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

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

Puščavnika. Vabljeni k sveti maši v priprošnjo temu velikemu svetniku. 
 

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

poteka molitvena osmina za edinost kristjanov. Njen namen je zbližati 

različne krščanske tradicije, obrede in običaje.  
 

Nedelja, 29. 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, 29. januar, nedelja Božje besede. Geslo letošnje nedelje 

Božje besede je vzeto iz preroka Izaija: »Razširi prostor svojega šotora, 

razpni pregrinjala svojih bivališč« (Iz 54,2). 
 



Pastoralni pogled na preteklo leto 2022 v župniji Brezovica 
 

Ob zaključku leta poglejmo nazaj na prehojeno pot. Tudi številke 

odražajo stanje življenja v naši župniji. Številčni prikaz verskega življenja 

v župniji leta 2022 je v primerjavi z letom 2021, ki je podan v oklepaju: 
 

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

staršev 13, otrok neporočenih staršev 7, civilno poročenih 1; 
 

prvoobhajanci: 36 (predlani 29);   
 

birmanci: 41 (predlani 34);  
 

cerkveno poročenih: 4 poroke (predlani so bile 3 poroke); nekaj parov 

iz naše župnije se je cerkveno poročilo tudi drugod; 
 

cerkveni pogrebi: 55 (predlani 62).  

Od tega je bilo previdenih 18 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 37 cerkveno pokopanih pa ni obiskal duhovnik, da bi prejeli 

zakrament svetega bolniškega maziljenja. Nekateri od teh so umrli 

tudi nagle smrti (nesreča, kap). Zato je tako pomembno, da stalno 

živimo s svetimi zakramenti. To pomeni redna sveta spoved in redna 

sveta maša ob nedeljah in praznikih.  

Izkažimo skrb in ljubezen do naših najdražjih tudi tako, da povabimo 

duhovnika, da jih obišče v starosti in bolezni. Lahko tudi več tednov ali 

mesecev pred smrtjo. V zadnjem dnevu in urah je zavedanje 

umirajočega že zelo oteženo. Mnoge pa smrt prehiti. Nekateri svojci 

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. V letu 2022 je bil povprečen obisk pri 

vseh nedeljskih mašah okoli 460 nedeljnikov. Pri verouku je 260 

veroučencev. Povprečna veroučna skupina pred epidemijo je bila 35 

veroučencev na generacijo, po epidemiji pa okoli 25 veroučencev.  
 

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 2022 v župniji Brezovica 
 

Leto 2022 je bilo zaznamovano z izdelavo in montažo novih zvonov v 

Vnanjih Goricah. Ob tem so bile že v avgustu v celoti obnovljene 

stopnice, stopniščna ograja in podesti v zvoniku. Na novo je bila 

narejena električna napeljava in razsvetljava v zvoniku. Nova 

razsvetljava v cerkvi z LED reflektorji, nova stikala za luči in ogrevanje 

v zakristiji.  
 

18. maja 2021 je bila sprejeta in potrjena ponudba livarja Grassmayr 

iz Innsbrucka za izdelavo štirih bronastih zvonov srednje težke izvedbe. 

Ulivanje zvonov je bilo 20. maja 2022. Po teži od največjega do 

najmanjšega so 1.600 kg, 770 kg, 450, kg, 325 kg. Podjetje Prigo d.o.o. 

z Brezovice je kot donator pripeljalo zvonove v Vnanje Gorice 18. 

avgusta 2022. Demontaža starih zvonov in obnova zvonika ter tramov 

je bila v septembru 2022; blagoslov, posvetitev in dvig novih zvonov 

pa 25. septembra 2022. Podjetje KRN d.o.o. je izdelalo avtomatizacijo 

zvonjenja, nove pogone za zvonove in bitje ure. Janez Moškrič s.p. pa 

je izdelal vse mehanske dele: preuredil leseno konstrukcijo, nosilce za 

zvonove, ležaje, kemblje. Decembra 2022 so namestil še uteži za 

enakomerno in usklajeno nihanje zvonov. Vsi stroški (izdelava novih 

zvonov, vse naprave za avtomatizacijo zvonjenja, bitja ure, 

programska oprema za računalnik, stroški dela, demontaža starih 

zvonov in avtomatike, montaža novih zvonov in naprav, vse 

nastavitve, izdelava novih lesenih stopnic, podestov, ograj), skupaj z 

DDV, so bili 149.100 EUR, od tega so bili samo zvonovi 95.833 EUR. Ob 

vsem naštetem delu pa je bilo na pobudo in ob podpori Občinskega 

društva podeželske mladine in družin Brezovica opravljenega tudi 

veliko prostovoljnega dela v cerkvi in okoli pokopališča. Hvala vsem! 
 

V letu 2022 je bila narejena tudi nova meteorna kanalizacija za 

skladišče (štala) na Logu, trofazna zemeljska napeljava za elektriko in 

nekaj novih luči v skladišču.  
 

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.  



Glasbeno dogajanje v župniji Brezovica 
 

V soboto, 17. decembra, je bil adventni slavilni koncert z adoracijo, ki 

ga je pripravil Mladinski pevski zbor Župnije Brezovica in mladinski 

pevski zbor Anima na Brezovici.  
V nedeljo, 18. decembra, je Mešani pevski zbor Brezovica nastopil v 

graščini v Polhovem Gradcu nastopil na Mozartovih družinskih dnevih.  

Na božič je bila  božičnica, duhovna priprava pred polnočnico pri 

kateri je prepeval Mešani pevski zbor Brezovica. 

V ponedeljek, 26. decembra, so pri sveti maši peli pevci in pevke iz župnije 

Ljubljana Vič. 

V sredo, 28. decembra, je bil celovečerni božični koncert Glasbene 

matice Ljubljana, pri kateri pojejo tudi nekateri člani MePZ Brezovica.  
 

Župnija Brezovica z Mešanim pevskim zborom Brezovica in Kulturnim 

društvom Breza pripravlja sklep celodnevnega češčenja v soboto, 14. 

januarja, ob 19.00. Po sveti maši, ob 20.00, bo koncert božičnih pesmi 

v cerkvi na Brezovici. 
 

V nedeljo, 15. januarja, ob 10.00,  MePZ Brezovica oblikuje slovesno 

praznovanje ob praznovanju župnijskega zavetnika sv. Antona 

Puščavnika, »Antonovo nedeljo«. 
 

Za bralce Božje besede 
 
1 

Včasih se pojavi vprašanje, kako naj bo bralec 

beril oblečen. Duhovniki so oblečeni v 

duhovniška oblačila in včasih so tudi bralci nosili 

posebne dolge halje, s katerimi so izrazili 

vzvišenost in dostojanstvo Besede. Danes bralci 

takšnih posebnih oblačil ne nosijo; lahko pa 

sledijo istemu cilju – z izborom lepe obleke 

pokažejo na pomembnost brane Besede. 

Nekateri so mnenja, da obleka, ki bi bila preveč živih barv, pisanih 

vzorcev ali preveč vpadljiva, ni najbolj primerna, vendar so mnenja o 

tem različna. Obleka pa naj bi bila vendarle takšna, da ne preusmerja 

pozornosti od vsebine branega. Gotovo je pomembno tudi, kako se 

bralec v določeni obleki počuti in da si izbere takšno, ki je skladna z 

njegovo osebnostjo. V obleki, ki mu pristoji, se bo gotovo počutil bolj 

suverenega in s tem tudi sam pozornost lažje usmeril v branje. 

        Pripravlja A. K. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 2.1.2023 do 8.1.2023 

2.1. pon sv. Bazilij in Gregor, 

škofa in c. učitelja 
 

BR 19 ++ družina Čamernik 

(Lukovica) 

za blagoslov poti (N,G) 

3.1. tor sv. Genovefa, devica 

Ime Jezusovo 

BR 19 + Anton Smole, obl. 

+ Ivan Pezdir, obl. 

4.1. sre sv. Angela, red. BR 19 + Antonija Čuden, 2. obl. in  

+ Frančišek Čuden 

+ Ivan Kavčnik 

LG 19 + Janez Končan 

5.1. čet sv. Simeon, puščavnik BR  8 v zahvalo 

+ Jožef in Milka Rovtar 

BR 19 + Gaja Prodan Fajon 

za zdravje (S.Š.) 

6.1. pet  

 

prvi petek 

GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE  

Sveti trije kralji  

Gašper, Miha, Boltežar     

BR  8 za srečen porod 

BR 19 + Nuša in Franci Urbančič 

za duševno in telesno zdravje 

+ Julija Košir 

7.1. sob  

 

prva sobota 

sv. Rajmund, duh. 

                    

VG  8 za srečen porod 

+ Ludvik Modic 

BR 19 + Anton Čamernik, obl. 

+ Stanko Rigler 

+ Simon, obl., Rajko in Rozalija 

Dolničar, obl. 

+ Angela Eta Blaznik 

8.1. ned Jezusov krst 

sv. Severin, opat 
branje Božje besede LG: 

Branka Štrukelj in Lojzka 

Šarabon 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Manca in Irena Modic 

 
 

 

 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Tadej Kvaternik 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Mili Gerbec, obl. 

LG   830 v zahvalo za zdravje 

+ Marija Keršmanc, 30. dan 

+ Anton Kozjek 

VG  830 + Ivan Jamnik, obl. in Ivanka 

Jamnik ter Angela Novak 

+ Franc Smrtnik, 4. obl. 

+ Margareta Romih, 3. obl. 

+ Anton in Ana Marinko 

BR  10 + Jernej Stražišar, obl. 

+ Daniela Novak, 30. dan 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 7.1., ob 8h: Tržaška c. od OMV do Mercatorja. 
 



 GODOVI in SVETE MAŠE od 9.1.2023 do 15.1.2023 

9.1. pon sv. Julijan, mučenec 

 

BR 19 + Ivan Kunej, obl. 

po namenu(L) 

10.1. tor sv. Gregor Niški, škof 

sv. Viljem, škof 

BR 19 za duhovne, misijonske in  

redovne poklice 

po namenu(K) 

11.1. sre sv. Pavlin Oglejski, škof BR 19 ++ Namjesnik in ++ Kosednar 

++ starši Plut in Zbačnik 

LG 19 + Janez Končan 

12.1. čet sv. Tatjana, muč. BR  8 za zdravo pamet 

+ Lidija Kodermac 

BR 19 po namenu (A) 

13.1. pet sv. Veronika, devica BR 19 za domovino 

+ Jože Žakelj in ++ starši Žakelj 

14.1. sob sv. Oton, redovnik 

celodnevno češčenje 

na Brezovici 

VG 8 + Albina Vidovič 

BR  8 + Daniela Novak 

BR 10 + Boštjan, Mateja, Jon in Liza Rigler 

BR 19 za zdravje na duši in na telesu  

za vnuka 

+ Lojze Gosar, obl.  

15.1. ned Antonova nedelja 

sv. Absalom, škof 
branje Božje besede LG:  

Ela in Pavel Remškar 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Maja in Stane Leben 

 

branje Božje besede BR: 

Marija in Franci Rakovec 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 + Vincencij Kodelja in za zdravje 

+ Pavla Prah, 7. obl. 

VG  830 + Izidor Smrtnik, 13. obl. 

+ Stanislav Švigelj, 2. obl. 

BR  10 + Ivan Filipič 

+ Marija Oven, 24. obl. ter  

+ Jože in Marjan Oven 

+ Cilka Starkež, 20. obl. in  

+ Micka Lavriša 

++ Rotar in ++ Žitko 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 13.1., ob 8h: Poštna ulica. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 nimajo dovolj mašnih namenov. 
  
 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 16.1.2023 do 22.1.2023 

16.1. pon sv. Marcel, papež 
 

BR 19 za zdravje nečakinje (E.R.) 

po namenu (V,A) 

+ Lojze in Štefka Slabe 

17.1. tor sv. Anton Puščavnik BR 19 ++ starši Gostiša in Žakelj 

po namenu (G) 

18.1. sre sv. Marjeta Ogrska BR 19 + Janez Hočevar 

+ Marjeta Baškovč Peklaj 

LG 19 po namenu 

19.1. čet sv. Suzana BR  8 + Marija in Karol Košmrlj 

BR 19 za lajšanje bolečin 

+ Darinka Brajović, roj. dan in  

+ Slobodan Brajović 

20.1. pet sv. Fabijan, papež BR 19 + Janez Celarc 

+ Ana Novak, 4. obl. 

21.1. sob sv. Neža, mučenka VG 8 na čast sv. Boštjanu 

+ Simon Klemen 

BR 19 + Stanislav Kvaternik, 9. obl.  

+ Nada Smuk, roj. Pikec, 2. obl. 

22.1. ned 3. nedelja med letom 

nedelja Božje besede  

sv. Vincencij, diakon 

branje Božje besede LG:  

Anja in Lara Meglen 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Jana Rotar 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Irena Celarc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Irena Šimon 

LG   830 + Helena Kos, roj. Kavčič 

+ Ivan Furjan, 2. obl. 

VG  830 + Marija Tompa, 7. obl. in  

+ Tatjana Oblak 

+ Ani Jesenovec, obl. in  

+ Franci Jesenovec 

+ Viktor Lukančič in sorodniki 

+ Frančišek Rotar, 11. obl.,  

+ Janez Juha, obl. 

+ Marinka Komelj, roj. dan, 

+ Barry Quaedvlieg 

BR  10 + Jože Gregorič, župnik 

+ Marinka in Slobodan Brajović, 

++ Andrejčevi ter 

+ Jerca, + Ivan in + Janez 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 21.1., ob 8h: Tržaška cesta od Poka 

do št. 505. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 23.1.2023 do 29.1.2023 

23.1. pon sv. Henrik, duh. 

 

BR 19 + Marjan Filipič, obl. 

za blagoslov v zakonu 

24.1. tor sv. Frančišek Saleški BR 19 + Iztok Potisek, 3. obl. 

+ Daniela Novak 

25.1. sre Spreobrnjenje sv. Pavla BR 19 + Ivan in Janez Slana 

za duše v vicah 

LG 19 po namenu 

26.1. čet sv. Timotej in Tit, šk. BR  8 za duhovno, duševno in  

telesno zdravje 

v zahvalo (M) 

BR 19 za naše duhovnike  

27.1. pet sv. Angela Merici, red. BR 19 ++ Namjesnik in ++ Kosednar 

za duše v vicah 

28.1. sob sv. Tomaž Akvinski VG 8 + Ignacij Marinko 

+ Marija Pezdir 

BR 19 + Ivana Gregorka 

++ starši Belič ter  

+ Frančiška in Alojz Lenaršič 

+ Amalija Hočevar, obl. 

+ Marija in Ciril Rus 

29.1. ned 4. nedelja med letom  

sv. Valerij, škof 

branje Božje besede LG:  

Helena Kavčič in  

Joža Černetič 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Jožica Perne 

 

 

 
 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Natalija Kocjančič 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Majda Marinčič, obl. ter  

++ Gradišar in ++ Marinčič 

VG  830 + Ljudmila Gregorc, obl. in  

+ Peter Gregorc 

+ Jožef Kozamernik, 3. obl. 

+ Ivanka Lenaršič, obl. in  

+ Ignac Lenaršič 

+ Marija Židanek 

+ Stanislav Škoporc, 3. obl. ter  

+ Julijana in Stane Škoporc ter  

za zdravje (M.M.) 

BR  10 + Jožef Žakelj 

++ Varšek in ++ Žitko 

+ Boris Blažič 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 28.1., ob 8h: Podpeška cesta parne in 

neparne št. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

 

V decembru je bila krščena 
 

☼  Julija Jamnik, Brezovica 
 

Lani je bilo krščenih enaindvajset otrok. V predlanskem letu pa v tem 

času triintrideset otrok. Z molitvijo prosímo zanje in za njihove starše in 

botre. 
 

 

 
 

V decembru so od nas odšli v večnost 
 
 

†  Marija Keršmanc (92), Loška cesta 7a, Log, (Log)  

†  Daniela Novak (83), Brežna pot 4, Brezovica, (Brezovica)  
 

 

 

Lani je bilo cerkveno pokopanih petinpetdeset naših rajnih. Predlani 

pa jih je bilo v tem času cerkveno pokopanih dvainšestdeset. 

Spomnimo se naših rajnih z molitvijo in pri sveti maši, še posebej ob 

obletnici smrti ali na njihov rojstni ali godovni dan. 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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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