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Bog nam je spregovoril po Sinu 
 

Veselimo se najbolj nenavadnega dogodka v vsej zgodovini sveta in 

človeštva. Tako izrednega čudeža ni bilo nikoli prej in ga tudi nikoli več 

ne bo. Bog, ki je večen in neskončen, pride živet na svet in med ljudi. 

Postane pravi človek. Presežnost in vsemogočnost se iz ljubezni poniža v 

našo majhnost in končnost.  
 

Ime mu je Emanuel, Bog z nami. Bog je naredil nekaj, kar presega 

sleherno človekovo pričakovanje in domišljijo. Ampak ne tako kot 

včasih, ko je govoril prek posrednikov (očakov in prerokov), med nas je 

prišel kar sam. Poslal nam je samega sebe v drugi Božji osebi, v Jezusu 

Kristusu. Razglasil je svojo Božjo naravo in navzočnost v svojem stvarstvu. 
 

Grška beseda epifania pomeni 

razglas. V božičnem času obhaja-

mo te praznike ali tri različne 

razglase: 

prvi razglas je na božično noč – ko 

angeli razglasijo rojstvo Božjega 

Sina – pastirjem in pastirji svojemu, 

domačemu narodu – 25.12. Božič; 

drugi razglas je epifania, ko 

poganski izobraženci razglasijo 

Božjega sina tujim narodom – 6.1. 

Gospodovo razglašenje; 

tretji razglas theofonia (razglasitev 

Boga), ko Bog oče ob Jezusovem krstu v Jordanu razglasi svojega Sina  

vsemu svetu – prva nedelja po prazniku Gospodovega razglašenja, 

Jezusov krst (ni določenega datuma – vedno je nedelja). 



Obvestila 
 

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. 
 

Vsem, ki ste naročeni na Družino, Ognjišče in druge verske časopise ali 

revije, se v imenu katoliških založb iskreno zahvaljujem. Naj bo tako tudi 

v prihodnje. 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: praznovanje rojstnega dne, prvega svetega 

obhajila, svete birme, poroke… 
 

V ponedeljek, 2.1., bo po maši srečanje molitvene skupine Beseda 

življenja. Naslov srečanja: »Kristusova ljubezen nas priganja« (2 Kor 5,14). 
 

V torek, 3.1., se začenja redni verouk. 
 

 

V četrtek, 5.1., je tretji sveti večer pred praznikom svetih 

treh kraljev. Zberimo se skupaj k molitvi, blagoslovu in 

pokropitvi doma z blagoslovljeno vodo. Med blagoslovom 

doma molimo rožni venec ali desetko rožnega venca Na 

koncu pa zaključimo z molitvijo na tretji sveti večer:  
 

Ko so modri zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in 

zagledali Dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga 

počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In 

ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po 

drugi poti vrnili v svojo deželo.  

Vsemogočni Bog, praznujemo dan, ki je zaznamovan s tremi velikimi 

deli: Modri se po dolgem iskanju poklonijo Jezusu, ki ga pri krstu v 

Jordanu razodeneš kot svojega Sina, Jezus napravi v Kani prvi čudež. 

Hvala ti, o Bog za vse te skrivnosti. Prosimo te, naj nas današnji praznik 

utrdi v veri in poveže v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
 

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: 

Kristus naj blagoslovi prebivališče). Ljudsko izročilo je ta napis (predvsem 

prvo črko C v G), zaradi imenovanja treh kraljev, žal spremenilo v 

G+M+B, kar takoj bralca zavede v pojmovanje začetnic imen treh 

kraljev.                                   

20 + C + M + B  + 17 
 



Gospodovo razglašenje ali sveti trije kralji je praznik razglasitve 

Odrešenika po izobražencih, modrih, znanstvenikih. Obhajali ga bomo v 

petek, 6.1. Sveti maši bosta ob 8h in zvečer ob 19h. Pri večerni maši se 

zberejo vsi veroučenci in njihovi starši. Nekateri otroci ste že prinesli svoj 

adventni dar k jaslicam. Vsi ostali pa ste povabljeni, da kakor trije kralji, 

prinesete svoj dar, pripravljen v adventnem času, ta dan k jaslicam. Vaši 

darovi bodo namenjeni za otroke v misijonskih deželah. 

Na ta dan je tudi prvi petek v mesecu januarju. Ob 15h bo na Brezovici 

molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. Zvečer po maši oblikuje 

molitev pred Najsvetejšim molitvena skupina Prenova v Duhu.  

Obisk starejših in bolnih na domu bo šele na prvi petek februarja, 3.2. 
 

Na prvo soboto, 7.1., bo ob 9h na Brezovici srečanje za ministrante. 

Zvečer pred sv. mašo bo molitev rožnega venca, po maši pa litanije 

Matere Božje.  

Z januarsko prvo soboto v mesecu vstopamo v neposredno 

pripravo petih prvi sobot ob 100-ti obletnici Marijinega prikazanja 

v Fatimi 13. maja 1917. Leto 2017 je posvečeno Fatimski Materi 

Božji, ob 100. letnici njenih prikazovanj. V letu priprave na 

stoletnico prikazovanj je našo župnijo obiskala Marija romarica iz 

Fatime. Z januarjem 2017 pa začnemo s pripravo na ta jubilej z 

obhajanjem pet prvih sobot. Fatimska Marija obljublja posebne  

milosti ob zadnji uri življenja. Odzovimo se Marijinemu povabilu, 

kajti nikoli ne vemo, kdaj bo odbila naša zadnja ura. 
 

Na nedeljo Jezusovega krsta, to je vedno prva nedelja po prazniku 

Svetih treh kraljev, letos 8.1., zaključimo »božični čas« in vstopimo v »čas 

med letom«. Jaslice, spomin na Jezusovo rojstvo, pa še ostanejo do 

praznika Gospodovega darovanja v templju – Svečnica, 2.2. (to je 40-ti 

dan po rojstvu Jezusa).  

V nedeljo, 8.1., bo ponovitev božičnega koncerta pod vodstvom M. 

Grdadolnika v Logatcu. 
 

V ponedeljek, 9.1., bo ob 20:00 srečanje ŽPS v Marijinem domu.  
 

Srečanje staršev birmancev in botrov bo v četrtek, 12.1., ob 19:00 v 

Marijinem domu. 
 

Skavtski petek bo 13.1. Pri sveti maši sodelujejo skavti. Lepo povabljeni. 
 

Vabljeni na tretji Antonov večer z naslovom Živeti v deželi, kjer se 

verovati ne sme. O življenju v Severni Koreji bo spregovoril župnik Jožef 

Poje. Srečanje bo v soboto, 14.1.2017 ob 20h v dvorani Marijinega 

doma.  

Naslednji Antonov večer bo 11.2. z gostoma Severinom in Mojco Maffi. 
 



God župnijskega zavetnika, svetega Antona Puščavnika, je v torek, 17.1. 
 

V petek, 20.1., bo »orgelska« maša – tretji petek v mesecu.  
 

V soboto, 21.1., na dan pred Antonovo nedeljo je v naši 

župniji celodnevno češčenje. Na ta dan bodo svete maše ob 

8h, 10h in 19h – ko bo sklep češčenja Svetega Rešnjega 

Telesa. K maši in molitvi ste povabljeni po naslednjem vrstnem 

redu, ali kadar morete: 

 8h    sveta maša   9h   moli soseska Brezovica 

10h   sveta maša 11h   molijo birmanci, veroučenci in ministranti 

14h   molijo Neokatehumenske skupnosti    

15h   moli soseska Dragomer in Lukovica 

16h   moli soseska Log      

17h   moli soseska Vnanje Gorice 

18h   moli ŽPS, Karitas in zakonske skupine 

19h   sklep celodnevnega češčenja s sveto mašo  

Po maši, ki je ob 19h, bo koncert božičnih pesmi MePZ Brezovica. 
 

Antonova nedelja – žegnanje na Brezovici – nedelja po godu sv. Antona 

Puščavnika 22.1. Slovesna sveta maša bo ob 10h, poje MePZ Brezovica. 
 

V tednu od 18.1. do praznika Spreobrnitve apostola Pavla, 25.1., obhajamo 

molitveno osmino za edinost med kristjani, z naslovom: »Kristusova ljubezen 

nas priganja« (2Kor 5,14). Njen namen je približati različne krščanske 

tradicije, obrede in običaje med seboj. Razdeljenost nasprotuje 

Kristusovi volji, je svetu v pohujšanje in v škodo najsvetejši stvari: 

oznanjevanju evangelija vsemu stvarstvu. Prva skrbi za edinost se 

začenja v naših medsebojnih odnosih.  
 

Ob začetku novega leta bo srečanje vseh ključarjev in gospodarskega 

sveta v torek, 24.1., ob 20h v Marijinem domu.  
 

V nedeljo, 27.1., po prazniku Spreobrnitve apostola Pavla bo peš romanje 

na Vrhniko. Odhod iz Brezovice je ob 12h; sv. maša na Vrhniki pa je ob 16h. 
 

Z novim letom županijsko glasilo Zvonček izhaja vsak mesec enkrat. 

Vsaka številka bo mesečna. Tako bo vsakič nova številka Zvončka izšla 

na zadnjo nedeljo v mesecu za naslednji mesec oz. prav na prvega v 

mesecu, če je nedelja prvi dan novega meseca. Naslednje številke 

Zvončka bodo predvidoma izšle na naslednje nedelje:  

februar - 29.1., marec - 26.2., april - 26.3., maj - 30.4., junij - 28.5., julij - 

25.6., avgust - 30.7., september - 27.8., oktober - 1.10., november - 

29.10., december - 26.11. 

Vsa obvestila, prispevke in objave za naslednji mesec sporočite do 

četrtka pred nedeljo, ki je navedena zgoraj. 



Jaslice v župnijski cerkvi na Brezovici 
 

»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. 

Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, 

Gospod« (Lk 10,11). 

To angelsko oznanilo je veljalo preprostim pastirjem na betlehemskih 

poljanah. In nobene posebne vrednosti ne bi imelo, če ne bi veljalo tudi 

nam, ljudem današnjega časa. 

Letošnje jaslice nam želijo sporočiti prav to. Če se Jezus ne rodi v tebi, 

brat, če se ne rodi v tebi, sestra, je njegovo rojstvo pred dva tisoč leti 

samo nek zgodovinski dogodek, kot so vsi ostali dogodki zgodovine, ki 

nimajo nekega posebnega vpliva na naše vsakdanje, konkretno 

življenje. Vsi smo poklicani, da postanemo Betlehem, kraj srečanja s 

našim Gospodom Jezusom. Med nami je rojen Kristus Gospod! Jezus se 

hoče roditi med nami.  

Jaslice, ki zajemajo vso našo 

župnijo – simbolno z župnijsko 

cerkvijo in z ostalimi 

podružničnimi cerkvami – 

govorijo: Bog je tukaj. Bog je 

med nami, v naši župniji v 

našem kraju, v našem domu, v 

mojem življenju. Izročimo mu 

najdragocenejše, kar imamo – 

sami sebe, saj od njega 

pravzaprav vse prejemamo! 

Pri tem nam kličejo angeli: Ne bojte se! Bog nam noče ničesar vzeti, rad 

pa nam bi dal vse − samega sebe!  
 

 Božično voščilo slovenskih škofov 
 

Božič nas uči in navdušuje za ljubezen, ki ljubi vse ljudi, vsakega človeka, 

ne glede na njegove vrline. V njem, ki je naš brat, smo postali bratje in 

sestre med seboj. V teh svetih dneh se potrudimo, da se ne bomo 

ustavljali le na površini, ampak utrdili vero v sporočilo o razodeti Ljubezni 

in širili in živeli ljubezen v medsebojnih odnosih. Potem se bodo uresničila 

tudi božična voščila o veselju in miru in želje o blagoslovu, ki jih drug 

drugemu izrekamo tudi za novo leto.  

Duhovno bogat božič in blagoslovljeno novo leto 2017 voščimo še zlasti 

vsem bolnim in tistim, ki iz različnih razlogov ne morete v polnosti 

doživljati osrečujoče radosti življenja. Naše voščilo naj doseže tudi vse 

rojake v zamejstvu in po svetu, vse pravoslavne in evangeličanske brate 

po veri in vse ljudi dobre volje.                                                       Vaši škofje  



Duhovnost 
 

 

»Kako je s svetim obhajilom« 
 

Udeležiti se svetega obhajila za katoličana ni 

pravica. Prejeti obhajilo je  za katoličana čast in 

milost, saj se nam Bog v svetem obhajilu sam 

daruje iz ljubezni do nas. V svetem obhajilu 

katoličani ne prejemamo telesa Jezusa Kristusa 

simbolično ampak dejansko. Z našim razumom te 

resnice ne moremo razumeti, ampak jo 

sprejemamo v veri kot Jezusovo zapuščino, ki jo je 

on sam izročil apostolom na veliki četrtek pri prvi sveti maši, ki jo obhajal 

s svojimi apostoli: »to je moje telo ..., to je moja kri ... to delajte v moj 

spomin«. 

Za prejem svetega obhajila je potrebno izpolnjevati določene pogoje. 

Tisti, ki prejema sveto obhajilo, ne sme imeti smrtnega greha, saj je v tem 

primeru prejem sv. obhajila svetoskrunstvo. Če smo v grešnem stanju, 

najprej opravimo sveto spoved. Sveto spoved obhajamo vsaj pred 

večjimi prazniki: v adventu pred Božičem, v postnem času pred Veliko 

nočjo, pred praznikom Svetega Rešnjega Telesa, pred Velikim šmarnom 

ter pred praznikom Vseh svetih.  

Če je potrebno, se svete spovedi katoličani udeležimo lahko kadarkoli 

med letom. Zavedajmo se, da si ljudje ne sami, ne drug drugemu, ne 

moremo odpustiti grehov, lahko pa drug drugemu odpustimo krivično 

dejanje. V tem primeru greh še zmeraj ostane. Odpuščati grehe je 

lastnost Boga. Da so nam grehi res odpuščeni, nam je najbolje 

zagotovljeno pri sveti spovedi, ko od duhovnika prejmemo 

zakramentalno odvezo naših grehov. Občutek, da mi je, recimo, 

nerodno pristopiti k sveti spovedi po več letih, je odveč, saj me Bog 

dobro pozna in tudi ve kaj sem storil, le toliko ponižnosti in poguma 

potrebujem, da si priznam, da tudi jaz potrebujem Božje odpuščanje in 

Jezusa v svetem obhajilu.  

 

 
In kolikokrat na dan se lahko udeležim svetega obhajila? Dvakrat, če 

sem obakrat pri celi sveti maši od začetka do konca.  
 



Dekanijsko romanje 2017 

Gnidovčeva pot: Kosovo in Makedonija; od torka, 25.4., do sobote, 

29.4.2017. Na poti se bomo seznanili s svetniškim likom apostola naših bratov 

na Balkanu, s škofom Janezom Gnidovcem in sv. materjo Terezijo, rojeno v 

Skopju. Program romanja: 
Torek, 25.4. – Odhod z avtobusom iz Ljubljane ob 5:00, vožnja preko 

Hrvaške, Srbije do Skopja. V Skopju sv. maša v stolnici. 
Sreda, 26.4. – Obisk kraja življenja sv. matere Terezije in škofa J. Gnidovca. 

Sv. maša, obisk romarskega svetišča Letinica, pravoslavni in katoliški kraji. 
Četrtek, 27.4. – Sv. maša v Prištini, pot proti Albaniji, ogled mesta Kruje, 

Skadar in nadalje v Črno Goro, Podgorica. 
Petek, 28.4. – Sv. maša v Podgorici, ogled nove pravoslavne cerkve, spomin 

na milanski edikt, mesto Bar, Kotor. 
Sobota, 29.4. – Sklepna sv. maša v Kotorju, Dalmacija, pozno zvečer prihod 

v Ljubljano. 

Cena: 395€ (nad 45 romarjev) oz. 420€ (pod 45 romarjev). Ob prijavi se 

plača 200€. Cena vključuje: avtobusni prevoz, vodstvo romanja, 4 

polpenzioni, DDV. Doplačilo za enoposteljno sobo je 80€. Vstopnine niso 

vključene. Prijava je neposredno na Društvu prijateljev Svete dežele, Tržaška 

c. 85, 1000 Ljubljana, tel. 01 24 44 250 ali 041 669 134. Prijavnice so pri 

verskem tisku ali v pisarni župnišča. Kdor se bo prijavil v župnišču, bo 

prijavnica poslana na Društvo prijateljev Svete dežele. 
 

Pogled na preteklo leto 2016 v župniji Brezovica 

Ob zaključku leta radi pogledamo nazaj prehojeno pot. Čeprav življenje 

niso le številke, vseeno odražajo neko stanje v družbi in v župniji. Spodnji 

prikaz verskega življenja v župniji leta 2016 je v primerjavi z letom 2015 

(številka v oklepaju): 

število krščenih: 21 (34) od tega je krščenih otrok cerkveno poročenih 

staršev 11, otrok od neporočenih staršev 9 in iz civilnega zakona 1.  

število prvoobhajancev: 45 (32);  število birmancev: 48 (44) 

število cerkveno poročenih: 3 poroke (6 porok);     število pogrebov: 57 (33) 

Povprečen obisk pri vseh nedeljskih mašah v župniji je nekaj manj kot 800 

nedeljnikov. Pri verouku je okoli 300 veroučencev; v župniji je okoli 70 

bralcev Božje besede, 4 zakonske skupine, 4 pevski zbori, 3 molitvene 

skupine, 3 neokatehumenske skupnosti, skavtski steg, pritrkovalci, Karitas… 

Na gospodarskem področju je preteklo leto močno zaznamovano s 

postavitvijo novih orgel (blagoslov na Belo nedeljo), z dokončanjem vseh 

del na novem koru (stojišča za pevce, ogrevanje, tlak, razsvetljava, 

ozvočenje). Ostala dela: obnovljeni kamni za blagoslovljeno vodo, luster v 

zakristiji (iz starih cerkvenih luči), prepleskan Marijin dom, nova oprema dveh 

učilnic, urejeno skladišče za skavte, župnijsko dvorišče pri garaži in še druga 

dela na podružnicah, pri kapeli na Logu in pri Ašičevem domu. Hvala vsem, 

ki skrbite za urejenost župnijskih stvari. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 2.1.2017 do 8.1.2017 

2.1. pon sv. Bazilij in Gregor, šk. BR 19 + Stanislav Mohar 

3.1. tor sv. Genovefa, dev. BR 19 + Miha Mravlje, 30. dan 

+ Anton Smole, obl. 

4.1. sre sv. Angela, red. BR 19 + Simon Dolničar, 20. obl. ter oče 

Rajko in stara mama Rozi, obl.   

+ Marija Kavčnik, 30. dan 

5.1. čet sv. Simeon, puščavnik BR    8 za duhovne in redovne poklice 

6.1. pet GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE 

BR    8 + Jože, obl., Frančiška in brata Šivic 

BR 19 živi in ++ iz družine Belič in Pezdir (Laze) 

+ Andrej Kos, 30. dan 

+ Miha Mravlje 

za zdravje in priprošnjo sv. Antonu 

7.1. sob sv. Rajmund, duh. 
čiščenje cerkve na Brezovici: 

Dragomerška c. od 

Ljubljanske do Čudnovih 

BR 19 + Jože Artač 

+ Ivana Pezdir, obl. 

+ Ivana in Bogomir Pleško 

+ Anton Šebenik ter  

++ Šebenikovi in Jemčevi 

8.1. ned JEZUSOV KRST,  

sv. Severin, opat 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+Mili Gerbec 

+ Ana Pezdir, obl. 

 branje Božje besede LG:  

Dolores Gosar, Irena Jarc  

 
branje Božje besede VG: 

Vida Zdešar, Magda Burger 

LG   8
30

 + Veronika Kogovšek 

+ Marjan Trček, 7. dan 

 VG 830 + Ivan Jamnik, obl. in  

+ Angela Novak 

   + Viktor Brolih, obl. 

   + Ivanka Roblek 

   ++ Opeka in Ašič 

 branje Božje besede BR: 

Robi in Mojca Novak 
BR  10 + Angela Eta Blaznik 

  + Marjanca Trček 

  + Ljudmila Pezdir 

  + Miha Mravlje 

  + Cilka Tomšič, 20. obl. in  

+ Franc Tomšič 
  + Jana Kršmanec 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 7.1., ob 8h: Dragomerška c. od Ljubljanske do Čudnovih. 



 GODOVI in SVETE MAŠE od 9.1.2017 do 15.1.2017 

9.12. pon sv. Julijan, muč. BR 19 + Stanislav Mohar 

10.12. tor sv. Gregor Niški, škof BR 19 + Marija Osredkar 

11.12. sre sv. Pavlin Oglejski, šk. BR 19 + Alojz in Ivana Suhadolnik ter 

+ Barbara Potočnik 

12.12. čet sv. Tatjana, muč. BR  8 v zahvalo za ozdravitev 

13.12. pet sv. Hilarij, škof BR 19 + Ela Kropivnik 

14.12. sob sv. Oton, redovnik 
čiščenje cerkve na 

Brezovici, ob 8h: 

Dragomerška c. od 

Čudnovih do konca 

BR 19 + Veronika Kogovšek 

+ Jernej Stražišar, obl. 

+ Janez Petrovčič, 30. dan 

+ Angela in Franc Severkar 

15.12. ned 2. nedelja med letom 

sv. Absalom, škof 
branje Božje besede LG: 

Rok in Andreja Meglen 

 

 

 
branje Božje besede VG: 

Stane in Maja Leben 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

v zahvalo Materi Božji 

LG   830 + Avguštin Armič 

+ Anton Remškar, starši Remškar  

in Gantar ter Matjaž Jeršin 

+ Pavla Prah, 1. obl. 

VG  830 + Izidor Smrtnik, obl. 

 ++ starši in France Švigelj 

   ++ Lukančič in ++ Železnik 

 branje Božje besede BR: 

Janez in Bojana Novljan 
BR  10 + Jožef Tomšič, duhovnik in  

++ starši Tomšič 

  + Marjan Trček 

  + Miha Mravlje 

  + Cilka Starkež, obl. in  

+ Franci Starkež 

  + Ivanka in Jože Žakelj 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 14.1., ob 8h: Dragomerška c. od Čudnovih do konca 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Sveta maša za sedmi dan po pogrebu za + Janeza Petrovčiča je bila v soboto, 

17.12.2016, na Brezovici ob 19h. Žal je prišlo do napake in pri maši ni bil imenovan.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Čiščenje cerkve na Brezovici v februarju in marcu: 
sobota,   4.2.  – Kotna, Kratka, Mirna in Prečna pot 

sobota, 11.2.  – Rožna, Vrtna, Ob Snežaku, Lepa pot 

sobota, 18.2.  – Pot za Stan 

sobota, 25.2.  – Na vasi – Pod Lovrencem 

sobota,   4.3.  – Stara cesta 

sobota, 11.3.  – Na Grivi 

sobota, 18.3.  – V Loki 

sobota, 25.3.  – Tržaška c. od št. 348 do 362 (parne), Kapalniška pot, Pot terencev 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 16.1.2017 do 22.1.2017 

16.1. pon sv. Marcel, papež BR 19 + Miha Mravlje 

+ Andrej Rotar 

17.1. tor sv. Anton Puščavnik BR 19 + Marija Kavčnik 

+ Anton Žniderič 

+ Anton in ++ starši Kavčnik 

18.1. sre sv. Marjeta Ogrska BR 19 + Ivanka Korinšek 

19.1. čet sv. Makarij, opat BR  8 za dušno in telesno zdravje 

20.1. pet sv. Boštjan, muč.  
čiščenje cerkve, Br. ob 8h: Ob 

gozdu, Pot na Poljane do št.14 

BR 19 + Ana ter starši Dolinar in Zdešar 

+ Anton Popit, obl. 

21.1. sob sv. Neža, mučenka 
celodnevno češčenje 

na Brezovici 

BR  8 + Miha Mravlje 

BR 10 za srečno vožnjo 

BR 19 + Stanislav Kvaternik, 3. obl. 

 + Marjanca Trček 

+ Jože Artač 

+ Marija, obl. in Jože Oven 

+ Marijan Zibelnik, 3. obl. 

+ Stanislava Vogel, 1. obl. 

22.1. ned 3. nedelja med letom 

Antonova nedelja 
branje Božje besede LG: 

Franci in Antonija Cukjati 

branje Božje besede VG: 

Janko in Andreja Marinko 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Marija Kavčnik 

LG   830 + Ciril 

+ Marjan Trček 

VG  830 + Ljudmila, obl. in Peter Gregorc 

 + Jana Ivana Taškar 

 + Milka in France Čuden ter  

+ Frančiška Mrak 

 + Marija Židanek, 1. obl. 

   + Marija Tompa, 1. obl. in  

+ Tatjana Oblak 

  + Frančišek Rotar, 5. obl. in  

++ iz družin Zalar, Juha in Rotar 

 branje Božje besede BR: 

Franci in Marija Rakovec 
BR  10 + Milan Andrijančič, obl. 

 v zahvalo 

  + Franc Popit, obl. 

  + Anton in Frančiška Kozjek 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 20.1., ob 8h: Ob gozdu, Pot na Poljane do št. 14 



 

   GODOVI in SVETE MAŠE od 23.1.2017 do 29.1.2017 

23.1. pon sv. Henrik, duh. BR 19 + Marjan Filipič, obl. 

+ Marija Čuden, 25. obl.  

in vsi ++ Čuden 

24.1. tor sv. Frančišek Saleški BR 19 + Janez Petrovčič 

25.1. sre Spreobrnjenje 

apostola Pavla 

BR 19 + Pavla Marinko in  

++ Krvojčevi 

26.1. čet sv. Timotej in Tit, škofa BR  8 za duševno in telesno zdravje 

27.1. pet sv. Angela Merici, red. BR 19 ++ Jarc (Log) 

28.1. sob sv. Tomaž Akvinski 
 

čiščenje cerkve na 

Brezovici, ob 8h: Pot na 

Poljane od št.18 do konca 

BR 19 + Jože Žižek 

+ Marija in Ciril Rus, obl.  

+ Frančiška in Alojzij Lenaršič 

+ Marija Kavčnik in Anton Kavčnik 

+ Rafael Skodlar 

29.1. ned 4. nedelja med letom 

svetopisemska nedelja  
branje Božje besede LG: 

Miha in Dragica Jalševac 

 

branje Božje besede VG: 

Boris in Polona Greif 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Janez Petrovčič 

LG   830 + Avguštin Armič 

+ Marjan Trček, 30. dan 

VG  830 + Peter Čibej 

 ++ Ivanka in Franc Rožnik 

   + Rozalija Kuclar, 30. dan 

 branje Božje besede BR: 

Miha in Beti Rus 
BR  10 + Miha Mravlje 

 + Valentin Malovrh, 2. obl. 

  + Vida Starkež 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 28.1., ob 8h: Pot na Poljane od št. 18 do konca. 
 

Napovednik… 
 

 Duhovne vaje za prvoobhajance: od petka, 17.2., začetek ob 18h do 

nedelje, 19.2., zaključek s sv. mašo ob 11h. Kraj: Bled, Marijin dom, 

Partizanska cesta 6, s. Majda Merzel HMP, tel. 04 574 10 75. 

 Srečanje za starše, botre in birmance skupaj, sobota, 18.2., ob 9h v 

Marijinem domu na Brezovici. 

 Enodnevno postno romanje, Gospa sveta, sobota, 4.2.2017. 

 Koncert Marijinih pesmi na materinski dan, OPZ, sobota, 25.3., po sv. maši. 

 Prva sveta spoved, sobota, 8.4., ob 10h, Brezovica.  

 Velika noč, nedelja, 16.4., → protipotresna procesija, Bela nedelja, 23.4. 

 Prvo sveto obhajilo, nedelja, 7.5., ob 10h, Brezovica. 

 Sveta birma, sobota, 13.5., 10h, Brezovica. 



 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

v decembru sta prejela zakrament svetega krsta 
 

☼  Jakob Jamnik, Vnanje Gorice 17 

☼  Lan Brišar, Tržaška cesta 279A 
 

V preteklem letu je v naši župniji prejelo zakrament svetega krta 21 

otrok. Z molitvijo prosímo za njihove starše in botre, da bodo zmogli 

izpolniti obljubo dobre verske vzgoje do novokrščencev.  
 

 

v decembru so od nas odšli v večnost 
 

†  Marija Kavčnik, Pod Gradom 31, Lukovica (pokopana: Brezovica) 

†  Janez Petrovčič, Ul. Jožeta Kopitarja 23, Brezovica (Brezovica) 

†  Rozalija Kuclar, Požarnice 23, Vnanje Gorice (Vnanje Gorice) 

†  Marjan Trček, Vrhovčeva 24, Log (Log) 
 

V preteklem letu smo pospremili na Božjo njivo 57 župljanov. Spomnimo 

se jih v molitvi in pri sveti maši. Gospod, daj jim večni pokoj. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:50. Vedno pa po 

sveti maši. Za pogovor ali pripravo dokumentov pokličite po 

telefonu ali sporočite na e-pošto. 
 

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu. Sv. krst je med mašo, ki je ob 10h. 

Priprava na krst: ponedeljek pred krstom ob 20h.  
 

POROKA: Za poroko se oglasite dva meseca pred poroko. Več 

informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  
http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf  
 

POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na 040 395 942, da se izbere 

ustrezen dan in ura pogreba. Običajno je pogreb s sveto mašo. 

Največ lahko naklonimo pokojnemu, da se udeležimo svete maše zanj. 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure - prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h. 
 

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  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

