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Veliki šmaren – Marijino vnebovzetje 

Poletni čas je zaznamovan z 

največjim Marijinim praznikom. 

Slovesni praznik Marijinega 

vnebovzetja, spada med najstarejše 

Marijine praznike. Nastal je v 

Jeruzalemu, kjer je bila cerkev 

'Marijinega počivališča' na poti v 

Betlehem, kjer je rodila Jezusa. Med 

kristjani je od naj starejših časov 

vladalo prepričanje, da Marija ob 

koncu svojega življenja ni umrla, 

temveč samo 'zaspala' ter bila 

potem z dušo in s telesom vzeta k 

Sinu. Praznovanje Marijinega 

poveličanja je bilo že v 5. stoletju 

razširjeno tudi na Zahodu. Versko 

resnico o Marijinem vnebovzetju – 

da je bila vzeta v nebesa z dušo in s 

telesom – je slovesno razglasil papež 

Pij XII. 1. novembra 1950, na praznik Vseh svetnikov. Ta datum, ki je 

poleg češčenja svetnikov, naših poveličanih bratov in sester, posvečen 

tudi spominu naših rajnih, je izbral z namenom, da se poudari resnica o 

vstajenju mrtvih in večnem življenju. Oboje izpovedujemo v Veri, ki jo 

molimo. Bogoslužna imena, ki so jih dajali temu prazniku, so bila zelo 

različna. 'Vnebovzetje' je bilo sprva zelo redko, kajti kristjani na Vzhodu, 

kjer se je praznik najprej uveljavil, raje govorijo o Marijinem 'zaspanju', 

'preselitvi' ali 'odhodu' Jezusove matere.   



Vsebina praznovanja pa je od vsega začetka Marijin 'odhod' s tega 

sveta. Največkrat praznik imenujemo veliki šmaren, pogosto velika 

maša, nekoliko redkeje velika gospojnica. Vsa ta in še druga imena 

hočejo poudariti, da je to eden največjih Marijinih praznikov. Zelo 

pomenljivo je, da so bile najstarejše cerkve v tistih krajih, kjer se je 

krščanstvo med Slovence širilo iz Ogleja, vse posvečene Mariji 

vnebovzeti. Misel na smrt je bila pri praznovanju temeljna, vendar pa se 

ne ustavi pri smrti sami, temveč gre k poveličanju – k zmagoslavnemu 

Marijinemu vstopu v nebesa in k sredniški vlogi, ki jo Marija poslej izvršuje 

v nebesih. 

obvestila 

V času poletnih mesecev julija in avgusta se z duhovnikom lahko 

srečate vsak dan po sveti maši. Kadarkoli pa lahko pokličete na telefon: 

040 395 942. 
 

Čiščenje cerkve sv. Lovrenca v Dragomerju, en teden pred žegnanjsko 

nedeljo, bo v soboto, 30. julija, od 8h dalje. Žegnanje v Dragomerju bo v 

nedeljo, 7. avgusta, ob 10h. Na god sv. Lovrenca v sredo, 10.8., ne bo 

svete maše na Brezovici ampak samo v cerkvi sv. Lovrenca v 

Dragomerju ob 19h. 
 

Na prvi petek, 5.8., bom obiskal starejše in bolne na domu. Ob uri 

Jezusove smrti, ob 15h, bo v cerkvi na Brezovici rožni venec Božjega 

usmiljenja. Po maši bo molitev pred najsvetejšim do 20:30 ure, ki jo 

oblikujejo župljani iz soseske Brezovica. Lepo povabljeni 
 

Na prvo soboto, 6.8., bo molitev rožnega venca s premišljevanjem pred 

sveto mašo ob 18:15. To je zahvalni dan za obisk Marije romarice iz 

Fatime v naši župniji. 
 

Na prvo nedeljo v avgustu, 7.8., bo vaš dar pri mašah namenjen za 

dokončanje del na koru. Ta dan je tudi žegnanje v Dragomerju.  
 

V mesecu avgustu bo krstna nedelja šele 28.8. in nato zopet prva nedelja v 

septembru, 4.9. Priprava staršev in botrov na krst bo skupaj v ponedeljek, 

22.8., ob 20h. 
 

V ponedeljek, 15. avgusta, obhajamo slovesni in zapovedani praznik 

Marijinega vnebovzetja. Sveta maša bo na Brezovici ob 9h in zvečer ob 

19h. Zvečer po sv. maši bo procesija z Marijinim kipom. K maši in procesiji 

na Veliki šmaren še posebej povabljene narodne noše in člani vseh društev 

in skupin v občini Brezovica in Log-Dragomer, še posebej gasilci vseh 

gasilskih društev v naši župniji.  

 



Poletni oratorij za otroke bo od ponedeljka, 15.8., do petka, 19.8., od 9h do 

16h na Brezovici. Oratorij bomo začeli s sveto mašo na največji Marijin 

praznik ob 9h. K maši povabljeni tudi starši, stari starši in sorodniki. Vodilo 

oratorija je: Zdaj gre zares 

 V oratorijskem tednu bomo z otroki 

spoznavali zgodbo o Ostržku, ki nam bo 

pomagala razumeti in v drugi luči 

pogledati na moj osebni odnos z Bogom. 

Kakor se je Ostržek večkrat umaknil in 

odšel od očeta, tako se tudi mi večkrat s 

svojimi dejanji, s svojimi odločitvami 

skrivamo in odmikamo od Boga, ki je naš 

ljubeč in usmiljeni oče. Na koncu pa tako 

Ostržka, kakor tudi nas čaka oče, da nas 

stisne v usmiljeni objem, poln ljubezni in veselja, da smo se vrnili in prišli 

nazaj k njemu. Letos, ko obhajamo izredni jubilej svetega leta usmiljenja, 

bomo imeli ta lik usmiljenega očeta še posebej v središču, našega 

opazovanja. Preko igre, molitve, katehez, raznih delavnic ter izleta 

bomo tudi mi na koncu tedna prišli k našemu usmiljenemu očetu, ki nas 

ima neizmerno rad ter se zapodili v njegov objem. 
 

Vpis otrok k verouku za prvi razred in v višje razrede bo v petek, 2.9., od 

15h do 19h in v soboto, 3.9., ves dan od 8h do 18h. Urnik verouka bo na 

voljo v cerkvi pri verskem tisku in na spletni strani župnije. 

Pri vpisu otroka boste lahko dobili potrebne učbenike, delovne zvezke,  

liturgične zvezke in prispevali dar za katehezo. Učbenike si lahko sposodite 

tudi od starejših otrok.  

Začetek verouka bo v ponedeljek, 5. septembra. Druga nedelja v 

septembru, 11.9., bo katehetska nedelja. Pri maši se bomo še posebej 

priporočili Svetemu Duhu in prosili za modrost.  
 

V tednu od ponedeljka, 8.8., do četrtka, 11.8. , zaradi odsotnosti župnika ne 

bo svete maše. V tem tednu bo sveta maša le v Dragomerju v sredo, 10.8., 

ob 19h in nato v petek, 12.8., na Brezovici. 
 

znamenja pri bogoslužju – procesija 
 

Procesija izraža našo življenjsko pot, ki je z jasnim ciljem - večno življenje z 

Bogom. Spomina nas na potovanje Abrahama iz mesta Ur v novo deželo po 

Božji obljubi in potovanje izvoljenega ljudstva iz egiptovske sužnosti v obljubljeno 

deželo pod vodstvom Mojzesa.  

Procesija ima značaj premikanja, poti in izraža našo vernost navzven. V procesiji 

se lahko nosi in časti Najsvetejše. Lahko pa se nosi podobe svetnikov, običajno 

kip Matere Božje. Procesija je lahko le sprevod vernikov: pogreb, slovesni vstop 

v cerkev, prihod k sv. obhajilu, prinašanje darov, križev pot, prošnji dnevi. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 25.7.2016 do 31.7.2016 

25.7. pon sv. Jakob, apostol BR 19 + Stanislav Čuden 

+ Franc Lapajne 

26.7. tor sv. Joahim in Ana  BR 19 + Vlado Mederal, 30. dan 

+ Ana Grivec in + Ana Lah 

27.7. sre sv. Gorazd in Kliment BR 19 + Mojca Šuštar 

28.7. čet sv.  Viktor, papež BR   8 + Anton Turšič, obl. 

29.7. pet sv. Marta BR 19 + Tomaž Rupnik, 7. dan 

30.7. sob sv. Peter Krizolog BR 19 + Janez in Irena Ramuta 

+ Nace Pezdir (Podpeška 95) 

31.7. ned 18. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Ignacij Lojolski,  v zahvalo 

 ustanovitelj jezuitov LG  830 + Ana Pezdir 

  VG 830 + Ignac in Frančiška Marinko 
(Nova pot 38) 

   + Franc Ostanek 

   + Terezija in Ignac Marinko  

ter ++ sorodniki 

   + Anton in Terezija Marinko 
(Podpeška cesta 158) 

  BR 10 + Ignac in Metod, obl. ter 

+ Danijel Trček 

   za blagoslov in zdravje v 

življenju (Ana) 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 30.7.: Starovaška, Brezoviška – od Tržaške do 

Skodlarja 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sv. Jakob, apostol – Jakob je bil doma iz enega od mest ob Genezareškem jezeru. 

Njegov oče Zebedej je bil ribič, pri delu pa sta mu pomagala njegova odrasla 

sinova Jakob in Janez. Na Jezusov klic sta, kot poroča evangelist Matej, "pustila čoln 

in očeta ter šla za njim". Mati Saloma je bila sestra Jezusove matere Marije, zato sta 

bila Jakob in Janez prava Jezusova bratranca. V seznamu apostolov je Jakobovo 

ime med prvimi, vedno zraven Janezovega. Evangelist Marko pove, da je Jezus 

Zebedejevima sinovoma dal ime 'sinova groma' in sicer zaradi njunega vihravega 

značaja. Ob neki drugi priliki sta si Jakob in Janez prislužila Jezusovo grajo zaradi 

svoje častihlepnosti. Skupaj s Petrom in z bratom Janezom je bil Jakob priča 

Jezusovega spremenjenja na gori in obuditve Jairove hčere. Te tri je Jezus vzel s 

sabo, ko je šel na veliki četrtek zvečer molit v vrt Getsemani. Pisatelj Apostolskih del 

poroča, da je Herod "dal z mečem usmrtiti Jakoba, Janezovega brata". To se je 

zgodilo ob veliki noči leta 44. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 1.8.2016 do 7.8.2016 

1.8. pon sv. Alfonz Ligvorij BR 19 + Leopold Kramarič ter  

++ starši in bratje Logar 

+ Tonči Štrukelj.obl. 

2.8. tor sv. Evzebij, škof BR 19 (prosto) 

3.8. sre sv. Lidija, sp. žena BR 19 za žive in ++ Kozamernik in 

Lapajne 

4.8. čet sv. Janez Vianej, žpk. BR   8 + Janez in Darja Rotar 

5.8. pet sv. Marija Snežna BR 19 + Jožef Tomšič, duh., 3. obl. 

6.8. sob Jezusova  

spremenitev na Gori 

BR 19 v zahvalo 

+ Angela in Andrej Marinko 

 + Jan Ulaga, obl. 

7.8. ned 19. ned. med letom 

sv. Kajetan, 

duhovnik 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

za pokojne, ki se jih nihče  

več na spominja 

VG  830 + Ivanka, obl. in Vinko Gregorc 

+ Frančiška Marinko, 40. obl. 
(Nova pot 24) 

+ Jerica in Ivan Marinko 

  DR 10 + Francelj Fišter, obl. in starši 

   + Rajko Trček 

   ++ Kršmarenc in 

+ Ivanka Kršmanec 

   + Jožef Kozjan 

   + Silva Rus 

  BR  10 + Majda Remškar, 2. obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 6.8.: Brezoviška – od Skodlarja do konca 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Jezusova spremenitev na gori – Jezusove spremenitve na gori se je Cerkev 

spominjala s posebnim praznikom že izza prvih časov na Vzhodu, kjer bi to 

praznovanje mogli primerjati z našim praznikom Kristusa Kralja, na Zahodu pa od 11. 

stoletja dalje. Za vso katoliško Cerkev je praznik uvedel papež Kalist III. leta 1457 v 
spomin na zmago krščanske vojske nad Turki pri Beogradu.  

Po starem krščanskem izročilu se je to, česar se z današnjim praznikom spominjamo, 

dogajalo na gori Tabor, ki stoji osamljena na galilejski ravnini in se dviga 588 metrov 

visoko. Gora Tabor je bila znana že v zgodovini izvoljenega ljudstva stare zaveze. Na 

pobočjih te gore je izraelski vojskovodja Barak okoli leta 1125 pred Kristusom po 

nasvetu sodnice in prerokinje Debore premagal Kanaance. Preroku Jeremiju se je 

gora Tabor zdela tako imenitna, da jo je opeval kot podobo božjega veličastva.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 8.8.2016 do 14.8.2016 

8.8. pon sv. Dominik, red. ust.  ni svete maše 

9.8. tor sv. Terezija, muč.  ni svete maše 

10.8. sre sv. Lovrenc, muč. DR 19 + Rajko Trček 

11.8. čet sv. Klara, devica  ni svete maše 

12.8. pet sv. Ivana Šantalska BR 19 + Anton in Jožica Rode 

13.8. sob sv. Hipolit in Poncijan BR 19 + Jože in Marijana Novak 

14.8. ned 20. ned. med letom  

sv. Maksimilijan  

Kolbe, mučenec, 

duhovnik, redovnik 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Dušan Trček, obl. 

v dober namen 

+ Mili Gerbec, obl. 

LG  830 + Pavla Prah 

  VG 830
 + Frančiška Jakomin 

   + Angelca Šebenik ter  

+ Ivanka in + Jože Rupnik 

   + Majda Smrtnik, obl. 

   + Tilka, Stane in Janez 

Marinko 

  BR  10 + Dragica Fekonja, 1. obl. 

  zahvala za zdravje in visok 

jubilej 80 let 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 13.8.: Drobtinška cesta 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sv. Lovrenc – je s svojo smrtjo proslavil Rim kakor svoj čas prvi mučenec Štefan 

Jeruzalemski. Bil je diakon papeža Siksta II. Ta ga je postavil za upravnika 

cerkvenega premoženja in mu izročil skrb za reveže. Ko so pod cesarjem 

Valerijanom peljali sivolasega papeža Siksta II. v smrt, je Lovrenc pohitel k njemu: 

»Kam hitiš, oče, brez sina? Kam greš, sveti duhovnik, brez diakona?« 

Ime Lovrenc izhaja iz latinskega imena Laurentius, iz tega tudi grško Lauréntios. Ime 

Laurentius razlagajo kot 'izhajajoč iz mesta Lauretum pri Rimu'. Drugi menijo, da je 

Laurentius izpeljanka iz imena Laurus, ki ga povezujejo z latinskim laurus 'lovor, 

lovorova vejica'.  

Lovrenc je eden od sedmih diakonov v času papeža Siksta II. Ker je leta 258 

cerkveno premoženje, ki mu je grozila zaplemba, razdelil med siromake, ga je dal 

cesar prebičati, nato pa na žareči rešetki mučiti do smrti (v koledarju 10. avgusta).  

V Sloveniji je 50 cerkva sv. Lovrenca. Po njih so poimenovana naselja Sv. Lovrenc, 

Šentlovrenc, Lovrenc, Šlorenc. Iz imena Lovrenc in njegovih različic so nastali številni 

priimki, npr. Lavrač, Lavrenčak, Lavrenčič, Lavrič, Lavrin, Lavrinc, Lovrač, Lovrenc, 

Lovrenčič, Lovrič, Lovrin, Lovrinc, Lovro. 
 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 15.8.2016 do 21.8.2016 

15.8. pon MARIJINO 

VNEBOVZETJE 

zvečer 

po maši procesija 

BR  9 za žive in pokojne župljane 

BR 19 + Marica in Drago Gorjan 

+ Jožef Kozjan in ++ starši 

Košmrlj 

16.8. tor sv. Rok, spokornik BR 19 + Ana Stanovnik, obl. 

+ Tine Rebec, obl. 

+ Tomaž Rupnik, 30. dan 

17.8. sre sv. Hijacint, redovnik BR 19 + Stanislav Čuden 

18.8. čet sv. Helena, cesarica BR   8 (prosto) 

19.8. pet sv. Janez Eudes, duh. BR 19 (prosto) 

20.8. sob sv. Bernard, opat BR 19 + Janez in Frančiška Novak 

+ Ludvik Lah 

21.8. ned 21. ned. med letom 

sv. Pij X., papež  

BR   7 za žive in pokojne župljane 

za mir in spravo 

LG  830 + Janko Černetič, obl. 

  VG  830 + Pepca Celar, obl. 

   + Marija Tompa 

   + Ivan Kozina 

   + Jože Gosar, obl.  

  BR  10 ++ Kunej, Urbančič in Pezdir 

  + Franc Tomšič 
 

Čiščenje, sobota, 20.8.: Tržaška c. od Drobtinške c., parne, Lukovica 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Seznam čiščenja cerkve na Brezovici:   

sobota, 27.8. Tržaška c. od Lukovice do črpalke OMV 

sobota,   3.9.  Tržaška c. od črpalke OMV do trgovine Mercator, Malovaška 

sobota, 10.9. Poštna ul. 

sobota, 17.9.  Tržaška c. od Poka do  št. 505, neparne  

sobota, 24.9. Podpeška c. parne in neparne 

sobota,  1.10.  Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za grabnom  

sobota,  8.10. Na Lazih (Brezovica) 

sobota, 15.10.  Cesta na postajo  

sobota, 22.10. Sodnikarjeva, Jevčeva, Podcvetija 

sobota, 29.10.  Ul. Jožeta Kopitarja  

sobota,   5.11. Ul. Ivana Selana 

sobota, 12.11.  Založnikova ul., Cesta v Log  

sobota, 19.11. Vrhniška c. 

sobota, 26.11. Dolina, Pot na Plešivco, Pot na mah, V jami 



 
 
 
 
 
 
 

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

 

nameni svetih maš in oddani mašni nameni drugim duhovnikom 
 

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. Spominja pa se vseh ostalih namenov, ki so zapisani, 

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

nimajo dovolj mašnih namenov tam kjer delujejo.  

Darovi za svete maše, ki jih kot župnik oddam drugim duhovnikom, je tudi 

znamenje medsebojne pomoči, saj v Sloveniji duhovniki živimo od darov 

(mašni štipendij), ki jih vi verniki daste nam ob prejemu vašega mašnega 

namena (mašna intencija). Kot župnik imam dolžnost, da vsako nedeljo in 

zapovedan praznik darujem za vse vas žive in tudi za pokojne župljane eno 

sveto mašo, ki ni po naročilu župljanov. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: v času poletnih mesecev, julij in avgust, lahko dobite 

župnika po sveti maši. Za pogovor ali pripravo dokumentov 

pokličite po telefonu 040 395 942 ali sporočite na e-pošto. 
  

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu.  
 

POROKA: Za poroko se oglasite vsaj dva meseca pred poroko. Če 

ženin ali nevesta ni iz naše župnije, prinese krstni in samski list iz 

župnije krsta, kjer je bil/a krščen/a.  

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015 
 

POGREB: Za pogreb pokličite čimprej, da se lahko določi ustrezen 

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

lahko namenimo pokojniku s sveto mašo za sedmi in trideseti dan 

po pogrebu. 
 

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

BOLNIŠKI DUHOVNIK: Za obisk bolnika v UKC Ljubljana ali OI Ljubljana pokličite 

bolniškega duhovnika na telefon 041 613 378 in se dogovorite za pogovor, 

sveto obhajilo, spoved ali bolniško maziljenje vaših domačih, če so v bolnišnici. 

To dejanje je izraz ljubezni in odgovornosti do naših najbližjih.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

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 2420 0900 4477 143 (za nove orgle) in SI56 1914 0501 0054 787 (račun župnije) 

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

