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Veliko v majhnem 

 
»Zmeraj se veselite.   

Neprenehoma molíte.  

V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v 

Kristusu Jezusu glede vas.  

Duha ne ugašajte. 

Preroštev ne zaničujte.  

Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite.  

Zla, pa naj bo kakršno koli, se vzdržite.«  
 

(1 Tes 5,16-22) 

 
 

Terezija Avilska se je rodila leta 1515 v 

Avili v Španiji. Bila je živahno dekle, ki se 

je poleg izjemnega intelekta ponašala tudi z zavidljivo lepoto. Ni 

trajalo dolgo, da je začela živeti življenje takratne aristokratske 

družbe, ki jo je vodilo tudi k mnogim stranpotem in dejanjem, 

nasprotnim nauku evangelija. Nato pa je v njeno življenje posegla 

milost in z njo uvid, kako prazno, brezciljno in tudi grešno postaja 

njeno življenje. Njena odločitev je bila hipna, korenita in dokončna – 

vstopila je h karmeličankam. 
 

V samostanu ji sprva ni bilo lahko. Saj je bila z bogatimi čustvi in 

mnogimi darovi, za katere sprva ni vedela, kako bi jih v tako zaprtem 

načinu življenja lahko uporabila. Tudi njena molitev je bila skromna, 



rutinska in brez posebnega veselja. Lahko sem zmolila ves križev pot, 

ne da bi ob misli na Jezusa potočila eno samo solzo, piše o svojih 

začetkih. Z ene strani me je klical Bog, z druge pa svet. 
 

Toda Terezija je vztrajala. Umik, ki ji ga je omogočal samostan, in 

vedno večji obrat od »blišča sveta« v duhovnost, sta ji pomagala, da 

je v sebi začela odkrivati tisto, kar sestavlja nevidni duhovni svet. Vso 

svojo dojemljivost za čustva, vso ostrino svojega intelekta, predvsem 

pa veliko odločenost in osredotočenost na Boga je uporabila za to, 

da je do potankosti opisala, kaj sestavlja notranji duhovni svet. Z 

besedami je orisala nekakšen zemljevid duhovnosti in opisala molitev 

na način, kot je ni še nihče doslej. Preko njenih zapisov je moč 

začutiti Boga, ki se ji je prav zaradi velike predanosti začel razodevati 

tudi v mističnih izkustvih. Njeni zapisi še danes ostajajo temelj 

duhovnega branja tako za največje Cerkvene može in žene kot za 

povsem preproste ljudi in Tereziji je zgodovina upravičeno nadela 

največje nazive – Terezija Velika, duhovna mistikinja, cerkvena 

učiteljica in svetnica vseh časov. 
 

Toda Terezija je do svojih največjih nazivov prišla s popolnoma 

preprostimi dejanji. Vse veliko se je v njej zgodilo z majhnim – s tihoto, 

z doslednostjo in s preprosto molitvijo. Kljub temu, da je Terezija 

ustanavljala samostane in prenovila ves karmeličanski red, je vse 

življenje izkušala tudi veliko nemoč. Terezija je svojo majhnost pred 

Bogom namreč izkušala ob dolgotrajni, hudi in nenavadni bolezni, ki 

je medicini še danes neznanka.  
 

V dneh, ko se je spopadala s popolno 

telesno nemočjo, vrtoglavicami, 

bruhanjem in izgubo zavesti, je z roko 

posegala po rožnem vencu. Prav ta 

molitev se je s svojim nenehnim 

ponavljanjem spajala z njeno 

nemočjo in jo kot dihanje po korakih 

vodila naprej. Terezija je spoznavala - 

kot je kasneje zapisala -, da Bog ne 

potrebuje drugega, kot srce, ki ga 

zvesto in tiho ljubi.  
 

Samo srce, ki ga preprosta molitev prepoji s popolnim zaupanjem in 

globoko ljubeznijo, lahko postane tako majhno, da uzre Največje. 



Obvestila za mesec oktober 
 

Mesec oktober je zaznamovan z molitvijo rožnega venca. Molimo 

ga pred sveto mašo. Povabim vas k molitvi tudi doma, morda k 

molitvi ene desetke rožnega venca skupaj z domačimi, ali pa vsaj k 

molitvi enega očenaša in zdrave Marije vsak večer ob zaključku 

dneva. 
 

Petek, 4. oktober, prvi petek v mesecu. Obisk starejših in bolnih na 

domu. Ob 15h bo na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

usmiljenja. Zvečer po maši, do 20.30 ure, oblikuje molitev pred 

Najsvetejšim zakonska skupina Vnanje Gorice. 
 

Petek, 4. oktober, prvi skavtski dan, začetek ob 17.00 uri. Pri sveti 

maši sodelujejo skavti, ob začetku novega skavtskega leta. 
 

Petek, 4. oktober, srečanje birmancev, na prvi petek v mesecu, 

udeležba pri večerni sv. maši ob 19.00 uri. 

 

Sobota, 5. oktober, prvo srečanje ministrantov v novem šolskem letu, 

od 10.00 do 11.30. Na srečanje povabljeni tudi novi ministranti. 

Dosedanji ministranti, povabite še svoje sošolce.  

Ta dan je ob isti uri tudi prvo srečanje otroškega pevskega zbora.  
 

Sobota, 5. oktober, prva sobota, molitev rožnega venca pred 

Najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način pred sveto mašo. Po 

maši litanije Matere Božje. 
 

Nedelja, 6. oktober, žegnanje na Brezovici ob 10.00 uri. Letos bo 

žegnanjska nedelja še posebej zaznamovana s hvaležnostjo za vsa 

končana obnovitvena dela na in v župnijski cerkvi in z blagoslovom 

končanih del. V zadnjem letu je bila obnovljena streha na cerkvi, 

prepleskana fasada cerkve, narejena nova okna, nova oprema 

zakristije in preddverja, restavrirana sprednja stranska oltarja. Da bi se 

lahko po sv. maši zadržali pri cerkvi ob praznovanju, prosim 

gospodinje tudi za pecivo in druge dobrote. Hvala. 
 

Ponedeljek, 7. oktober, po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja je: »Dragoceni zaklad varuj 

z močjo Svetega Duha, ki prebiva v nas« (2 Tim 1,14). 
 

Sobota, 12. oktober, srečanje birmancev na temo »Odnosi med 

nami«, od 9.00 do 12.00 v Marijinem domu na Brezovici. 



Nedelja, 13. oktober, ob 10.00 uri je krstna nedelja. 
 

Nedelja, 13. oktober, ob 19.00 uri, Antonov večer z naslovom 

»Oznanjevanje preko besede«. Z nami bo dramski igralec, mojster 

besede in javnega nastopanja, g. Pavle Ravnohrib. Spregovoril nam 

bo o tem, kako Boga oznanjamo in se z njim povezujemo preko 

molitve in besede.  

Spregovoril bo o svojih izkušnjah in podal tudi nekaj praktičnih 

nasvetov tistim, ki pri bogoslužju berejo berila, vodijo molitve, 

molitvene ure, župnijska srečanja. Prav ti ste na Antonov večer še 

prav posebej vabljeni. 
 

Ponedeljek, 14. oktober, po večerni sv. maši, ob 19.30, srečanje ŽPS v 

Marijinem domu. 
 

Sobota, 19. oktober, večer gospel glasbe, ki ga pripravlja mladinski 

pevski zbor. Zbor bo prepeval že med mašo ob 19.00 nato pa sledi 
krajši koncert. Lepo vabljeni k poslušanju! 
 

Nedelja, 20. oktober, misijonska nedelja. Pri vseh nedeljskih mašah 

se bomo spomnili naših misijonarjev po svetu. Dar na misijonsko 

nedeljo je namenjen slovenskim misijonarjem. Hvala. 
 

Petek, 25. oktober, peta obletnica smrti župnika g. Jožeta Gregoriča. 

Povabljeni k sveti maši ob 19.00 uri.  
 

Nedelja, 27. oktober, ob 10.00 uri strokovna ekskurzija MePZ 

Brezovica na Bled in obisk g. Antona Štruklja.  
 

Teden za življenje 
 

Letos obhajamo teden za življenje od 6. do 13. oktobra z naslovom: 

»Hvala za moč upanja«. Od leta 1992 na pobudo Slovenske 

škofovske konference organizatorji vsako leto pripravijo Teden za 

življenje. S to pobudo organizatorji želijo širiti zavest o dragocenosti 

življenja, povabiti k večji odprtosti za življenje, utrjevati vero v večno 

življenje, ki nam ga s svojo daritvijo prinaša Božji Sin Jezus Kristus, 

utrjevati vero v zmago življenja nad smrtjo, zmago ljubezni nad 

sovraštvom, zmago dobrote. Prav tako želijo spodbuditi k 

spoštovanju življenja vsakega človeka, od spočetja dalje do 

naravne smrti, spodbuditi k razvijanju sposobnosti vsake osebe in 

vsake, tudi celotne narodne skupnosti in širiti zavest o poklicanosti v 

službo življenju. 



Izredni misijonski mesec oktober 2019 

 

Papež Frančišek je razglasil »Izredni misijonski mesec oktober 2019«, 

ker želi, da bi se obudila in prebudila misijonska zavest vse Cerkve, ki 

je zagotovilo prihodnosti in obet prenove Cerkve v duhu poslanstva 

in izpolnjevanja zadnjega Jezusovega naročila učencem: »Pojdite 

po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu« (Mr 16,15). 

»Izredni misijonski mesec oktober 2019« tako predstavlja uvod v 

dogajanje, za katerega upamo, da bo v pristnem razumevanju 

misijonskega duha, bistveno in pozitivno zaznamovalo nadaljnji 

razvoj Cerkve. Dogodki: 

Nedelja, 6. oktober - srečanje z misijonarjem Danilom Lisjakom v 

Škocjanu na Dolenjskem ob 15:00, rojstnem kraju misijonarja Ignacija 

Knobleharja. 

Sobota, 12. oktober - simpozij v prostorih Zavoda svetega Stanislava 

v Ljubljani. Program simpozija: 

9:00 - 9:30 - pozdrav in uvod (škof msgr. Metod Pirih in ravnatelj MSS 

Matjaž Križnar) 

9:30 -10:00 - predavanje dr. Marija Osredkarja (misijoni v cerkvenih 

dokumentih) 

10:00 -10:30 – predavanje misijonarja dr. Janeza Mujdrice 

(osrediščenost religijske vzgoje na ključna življenjska vprašanja) 

10:30 -11:00 - odmor za kavo in prigrizek 

11:00 -11:30 - predavanje dr. Blaža Jezerška (misijoni in identiteta 

Slovencev) 

11:30 -11:45 - predavanje dr. Marka Freliha (etnografski pogled na 

Sudanski misijon) 

11:45 - 13:15 - "omizje" sedmih misijonarjev (aktivnih, laiških in bivših), ki 

ga vodi s. Hermina Nemšak 

13:15 - pogostitev  

Sreda, 16. oktober - v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Ljubljani, ob 

19:00, misijonska sveta maša in nato pogovor z misijonarji. 

Nedelja, 20. oktober - osrednja slovesnost misijonske nedelje v župniji 

Murska Sobota s pričetkom ob 16:00. 

Oktober 2019 – marec 2020 - potujoča misijonska razstava (v vsaki 

škofiji bo možnost ogleda razstave tekom celega meseca). Nam 

najbližje dostopna razstava: 

- oktober: Ljubljana – Zavod sv. Stanislava Šentvid 

- december: Ljubljana – galerija Družine 
 



Ritem srca 
 

Četrtek, 10. oktober, je festival sodobne krščanske glasbe s 

slavljenjem, Ritem srca, ob 19.30, v športni dvorani Osnovne šole 

Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani. "Glasbeno ogrevanje" se začne 

ob 18.00 uri v avli osnovne šole, kjer bo skupina Dominik predstavila 

svojo zgoščenko. Mladi, pridite in slavite Boga s pesmijo in svojo 

prisotnostjo! Vstopnice po 6 € bodo na voljo na dan festivala od 

18.00 ure naprej pri vhodu. Več:  http://ritemsrca.ognjisce.si/  
 

Priprava odraslih na prejem zakramentov – katehumenat 
 

Odrasli, ki bi radi prejeli zakrament svetega krsta in svete birme, ste 

lepo povabljeni k pripravi na zakramente, ki bosta na dveh krajih v 

naši dekaniji. Prvo srečanje bo:  

v župniji Ljubljana – Vič, Tržaška cesta 85, Ljubljana (01 – 244 42 60), v 

četrtek, 10. oktobra 2019, ob 19.00 uri v Antonovem domu in  

v župniji Ljubljana – Rakovnik, Rakovniška 6, Ljubljana (01 – 427 14 

59), v torek, 8. oktobra 2019, ob 20.00 uri v župnijski pisarni. 

 

Povzetek seje ŽPS – 9. september 2019 

 

Po sv. maši in molitvi smo spregovorili o tematiki iz Priročnika za ŽPS 

na temo: V kakšnega Boga verujemo katoličani? V anketi so se 

mladi v Sloveniji leta 2000 za pripadnost h krščanstvu opredelili 72%, 

leta 2010 še 66% mladih in leta 2018 do 51%. Na vprašanje o življenju 

po smrti pa je le 2% mladih, trdo prepričanih o tem. Ključno 

vprašanje je: Kaj bi danes pritegnilo mladega človeka od 14-16 let, 

da ostane trden kristjan? Želja je, da se po birmi povabi k raznim 

skupinam: animatorji, skavti, pevci. Trenutno v naši župniji obiskuje 1. 

razred verouka 20% osnovnošolskih otrok. V višjih razredih je kakšen 

odstotek več. Ostali verjetno nimajo nobenega stika s krščansko 

duhovnostjo… 

1. SKAVTI ( Manja Kocbek): Letos praznujemo 30-letnico 

skavtstva v Sloveniji. Pripravljajo zbornik. Prva načelnica 

skavtov v Sloveniji je bila iz Brezovice, Marija Dolenc, roj. 

Marinko 

4.10.2019  1. skavtski dan 

8.11.2019  skavtski petek 

9.11.2019  sobota - zbiranje papirja 

http://ritemsrca.ognjisce.si/


30.11.2019  »venčkovanje« skupaj s Karitas 

14.12.2019 1. skavtski petek 

14.12.2019   lučka miru na Dunaju 

21.12.2019  

 sprejem lučke miru pri sobotni maši.  

 Letos prvič nesejo na OŠ. Mogoče na Krim? 

4 in 5.1.2020 polletno preverjanje 

10.1.2020 skavtski petek 

14.2.2020 skavtski petek 

13.2.2019 skavtski petek - po maši oblikujejo križev pot 

27.-29.3.2020 duhovne vaje  

31.3.2020 sv. maša v stolnici ob 30. obletnici 

11.4.2020 straža Božjega groba 

17.4.2020 skavtski petek 

8.5.2020 zahvalna sv. maša na Brezovici ob 30. obletnici 

15-17.5.2020 obljube  

21-23.8.2020 tabor SKVO 

SIBASTA, julij, na Brezovici. Lokacija se še išče. Skavti bi se radi 

udejstvovali pri ostalih župnijskih aktivnostih:  čiščenje cerkve, 

strežba peciva ob praznovanjih… 
 

2. Birmanci se udeležujejo svetih maš ob prvih petkih 

6.3.2019 oblikujejo molitev križevega pota 

3. 21.9.2019 Stična mladih / možnost romanja s kolesom 

4. 6.10.2019 žegnanje na Brezovici. Ob tej priložnosti izdamo 

brošuro o zaključku del na cerkvi. 

5. 25.10.2019 5. obletnica smrti duhovnika Jožeta Gregoriča. Pri 

maši sodelujejo pevci. 

6. 27.10.2019 so pevci povabljeni na Bled. Sodelovanje pri sv. 

maši ob 10.00 uri, obisk g. Antona Štruklja. 

7. 2.11.2019 obisk starejših na domovih namesto prvega petka. 

8.  Oblikovanje bogoslužja po maši na prve petke:  

4.10.2019  zakonska skupina Vnanje Gorice 

6.12.2019  prenova v duhu 

3.1.2020    neokatehumenska pot 

7.2.2020    soseska Log 

6.3.2020    birmanci 

3.4.2020    pevski zbor 

1.5.2020    animatorji 

5.6.2020    soseska Dragomer 



GODOVI in SVETE MAŠE 30.9.2019 do 6.10.2019 

30.9. pon sv. Hieronim, duh. BR 19 + Alojzija Bokavšek, obl. 

+ Nuška Urbančič 

1.10. tor sv. Terezija Deteta  

Jezusa, dev. 

BR 19 za spreobrnjenje k veri 

v priprošnjo k sv. Tereziji Deteta 

Jezusa za srečno operacijo  

2.10. sre sv. angeli varuhi BR 19 + Metod Obretan 

3.10. čet sv. Gerard, opat BR    8 + Terezija Rutar 

4.10. pet sv. Frančišek Asiški 
                   prvi petek 

BR 19 + Marijan Seliškar, 15. obl. 

+ Ela in Janez Kropivnik 

5.10. sob sv. Marija Favstina, 

redovnica 
                   prva sobota 

BR 19 + Bernarda in Edvart, st. 

Nussdorfer 

++ Artačevi (Bičevje) 

++ Novak in ++ Sedej 

+ Janez Sever, 39. obl. ter  

++ starši Coter in + Miha Coter 

6.10. ned 27. nedelja med letom, 

rožnovenska 

sv. Bruno, kartuzijan 
 

branje Božje besede LG: 

Helena Kavčič in  

Lojzka Šarabon 
 

branje Božje besede VG: 

Ana in Tine Stegel  

BR   7 + Marko Gerbec, 7. dan 

+ Ivan Kunej 

+ Vera in Rudi Lomovec 

LG   830 + Dušica Gregorčič 

+ Alojzija Vičar, 1. obl. 

VG 8
30

 + Marija Komelj 

++ Šinkovcovi 

+ Jožefa Kozina 

++ iz družine Ambrožič 

+ Frančiška in Vincenc 

Jesenovec 

+ Ani in Franci Jesenovec 

+ Marija in Peter Artač 

 branje Božje besede BR:  

Tomaž Kolenko in 

Gregor Žitko 

žegnanje Brezovica 

BR  10 za žive in pokojne župljane 

za žive in ++ iz družine Celarc  

in Pezdir 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 5.10., ob 8h:  Stara cesta. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Četrtek, 3. oktober, ob 18.00 uri, na predvečer občinskega praznika 

občine Brezovica, akademija v Brezovi dvorani pri OŠ Brezovica, ki jo 

pripravlja tudi MePZ Brezovica. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 7.10.2019 do 13.10.2019 

7.10. pon sv. Sergej, mučenec BR 19 + Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

8.10. tor sv. Pelagija, spokornica BR 19 za blagoslov v življenju (F) 

++ Tomšič in ++ Žakelj 

9.10. sre sv. Dionizij, škof, muč. BR 19 ++ družina Starkež in Slabe 

10.10. čet sv. Florencij in Danijel BR  8 + Nuška Urbančič 

11.10. pet sv. Filip, dijakon 

sv. Janez XXIII., 

papež 

BR 19 + Janez Celarc 

+ Frančišek Žitko in ++ Rotar 

+ Marija Kavčnik, 30. dan 

12.10. sob sv. Maksimilijan 

Celjski, mučenec 

BR 19 + Jože Artač, 3. obl.  

+ Anton Remškar, obl. 

+ Janez in Frančiška Filipič 

+ Izidor Premrl, 20. obl. 

+ Stane in Darko Šebenik 

13.10. ned 28. nedelja med letom  

sv. Koloman, muč. 

sv. Edvard, kralj  
 

branje Božje besede LG: 

Branka Štrukelj in  

Irena Saksida 
 

 

 

branje Božje besede VG: 
Miha in Matej Marinko  

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Metod in Mojca Žitko 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ starši in brata Lohak 

+ Manca Trček, obl. 

LG   830 za družino Žakelj 

++ Gromovi 

VG  830 + Matej Starkež 

+ Ivan in Veronika Burger 

+ Valentin in Marija Židanek 

ter + Anton Klemen 

+ Ludvik Japelj 

+ Franc Smrtnik 

+ Ignac Brolih, 15. obl. 

BR  10 na čast sveti Filomeni 

+ Igor Trček, 30. dan 

+ Franc Remškar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 12.10., ob 8h: Na Grivi. 
 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici za november 
 

sobota,   2. 11.  –  Tržaška c. od Paviljona do št. 501, Pot terencev 

sobota,   9. 11.  –  Na Brezno 

sobota, 16. 11.  –  Cesta v Radno od Tržaške do mosta 

sobota, 23. 11.  –  Cesta v Radno od mosta do konca 

sobota, 30. 11.  –  Remškarjeva cesta 
 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 14.10.2019 do 20.10.2019 

14.10. pon Kalist I., papež, muč. BR 19 + Darinka Brajovič 

+ Terezija Rutar 

15.10. tor sv. Terezija Avilska, red BR 19 + Stanislav Skodlar, 30. dan 

+ Milena Peklaj 

+ Ivan Kunej 

16.10. sre sv. Marjeta, red. BR 19 + Jožef Lukan 

17.10. čet sv. Ignacij Antiohijski BR   8 po namenu 

18.10. pet sv. Luka, evangelist BR 19 + Andrej in Angela Marinko 

+ Jožef Kozjan 

za zdravje na duši in telesu 

+ Jože in Tončka Cankar  
                                      (Dragomer) 

19.10. sob sv. Pavel od križa BR 19 + Silvo Puc, obl. 

+ Marija in Ciril Rus 

+ Anton Lesnjak in  

++ starši Urbančič 

20.10. ned 29. nedelja med letom 

misijonska nedelja  

sv. Irena (Mira), muč. 
 

branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Mojca Hrovat in  

Lovro Suhadolnik 

 

 

branje Božje besede BR: 

Jožica Gerl in Lucija Žitko 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ starši Kršmanc 

+ Marijana Trček, obl. in  

+ Jakob Trček 

LG   830 + Ivana Skubic 

VG  830 + Ivanka Roblek in  

+ Elizabeta Jandl 

v čast sv. Janezu Pavlu II. za 

blagoslov naše domovine 

BR  10 + Metka Novak 

za zdravje 

+ Kristina in Gabrijela Žnidaršič, obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 19.10., ob 8h: V Loki.  
 
 

Gospod, ozri se na svoje misijonarje: duhovnike, redovnike in laike, 

ki so vse zapustili, da bi svetu oznanjevali tvojo besedo in tvojo ljubezen. 

Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora, zavetje v puščavskem pesku, senca v 

ekvatorski vročini, pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci. 

Varuj jih v težkih trenutkih. Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin, 

ampak se trudijo le za tvojo zmago in blagor duš. Amen. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 21.10.2019 do 27.10.2019 

21.10. pon sv. Uršula, dev., muč. BR 19 + Uršula Jalševac 

22.10. tor sv. Janez Pavel II. BR 19 + Darinka Brajović 

+ Nuška Urbančič 

23.10. sre sv. Janez Kapistran BR 19 + Marko Gerbec, 30. dan 

++ Tomšič in ++ Žakelj 

24.10. čet sv. Anton M. Klaret BR  8 po namenu 

25.10. pet Dan suverenosti, d. p. BR 19 + Jože Gregorič, žpk., 5. obl. 

26.10. sob sv. Lucijan, muč. BR 19 + Anton Zor, obl.  

+ Stane Brolih, obl. 

+ Štefka in Lojze Slabe 

+ Marija in Anton Kavčnik 

27.10. ned 30. nedelja med letom 

žegnanjska nedelja  

sv. Sabina Avilska 
branje Božje besede LG: 

Franci in Antonija Cukjati 

 

branje Božje besede VG: 

Manca in Andrej 

Špacapan 
 

 
 

branje Božje besede BR:  

Klara Mravlje in Karmen Rus 

BR    7 + Douglas Saint Denny, obl.  

in v zahvalo 

LG   830 + Marjan Trček 

+ Alojz in ++ starši Rode 

++ Gromovi 

VG  830 + Miro Jakomin, 1. obl. 

+ Drago Zorc 

++ starši Kozina 

+ Franc Smrtnik 

BR  10 za žive in pokojne župljane 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 26.10.,ob 8h: Tržaška c. od št 348 do 362. 

 
 
 

 

 

 

Petek, 25. oktober, Dan suverenosti je praznik v Republiki Sloveniji, s 

katerim obeležujemo enega ključnih dogodkov v procesu 

osamosvojitve Slovenije, dan, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji vojak 

Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko ozemlje. Je državni 

praznik, vendar ne dela prost dan. Praznik je uvedla vlada Republike 

Slovenije 9. marca 2015. Osrednji dogodek, ko je iz Luke Koper odplula 

ladja z zadnjimi vojaki, se je sicer zgodil v noči na 26. oktober 1991, tako 

da je obletnica včasih postavljena na 26. oktober. Mednarodnopravno 

gledano pa sta zadnji ladji, ki sta bili opolnoči še zasidrani, veljali za tuje 

ozemlje, saj sta pluli pod tujo zastavo, tako da so vsi vkrcani vojaki 

zapustili slovensko ozemlje že prej. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_prazniki_v_Sloveniji
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osamosvojitev_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_osamosvojitvena_vojna
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jugoslovanska_ljudska_armada
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vlada_Republike_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vlada_Republike_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Luka_Koper


 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

V septembru je bila krščena 
 

☼  Flora 
 

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

tem času šestindvajset otrok. Z molitvijo prosímo za njihove starše in 

botre, da bodo zmogli izpolniti obljubo dobre verske vzgoje. 
 

 

 

 

V septembru so od nas odšli v večnost 
 

†  Marija Kavčnik (85), Cesta Dolomitskega odreda 30, Log, (Brezovica) 

†  Igor Trček (51), Pot na Ferjanko 11, Log, (Brezovica) 

†  Stanislav Skodlar (64), Loška cesta 42, Log, (Log) 

†  Marko Gerbec (57), Pot na Polane 18, Dragomer, (Dragomer) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih štirideset pokojnih. Preteklo leto je bilo 

v tem času pokopanih štiriinštirideset naših rajnih. Spomnimo se jih v 

molitvi in pri sveti maši.  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: ponedeljek in torek od 18h do 18:45 in vsak delavnik 

po sveti maši. Za pogovor ali pripravo dokumentov pokličite po 

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

jozef.poje@rkc.si  
 

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

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

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

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

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

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

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  

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

