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Povišanje svetega Križa – 14. september 

Skoraj tri sto let po Jezusovi odrešilni smrti je bil njegov grob na Kalvariji 

zasut in sveti križ zakopan globoko v zemljo. Ko je cesar Konstantin v 

znamenju križa leta 312 premagal nasilnega Maksencija in je dal 

kristjanom svobodo, je cesarjeva mati Helena prišla v Jeruzalem, da bi 

počastila tiste svete kraje, kjer je Odrešenik trpel in umrl. Dala je 

odstraniti znamenja poganstva in velela kopati tam, kjer bi moral biti 

Gospodov grob in križ. Res so oboje našli. Konstantin je dal nad 

Gospodovim grobom sezidati veličastno cerkev, ki so jo posvetili 14. 

septembra leta 335. Tega dne so relikvijo svetega križa prvič izpostavili v 

slovesno češčenje. Od tedaj so vsako leto ta dan praznovali povišanje 

svetega križa v Jeruzalemu.  

Leta 614 so Jeruzalem osvojili Perzijci. Oplenili so cerkve in pobrali iz njih 

zlato, srebro in drage kamne. Cerkev božjega groba so zažgali, relikvijo 

svetega križa pa odnesli s seboj. Bizantinski cesar Heraklij je zbral vojsko 

in je Perzijce premagal. Umakniti so se morali iz Svete dežele in vrniti 

ukradene zaklade, najprej pa so morali izročiti relikvijo svetega križa. 

Cesar ga je sam nesel v Jeruzalem. 

Nam je praznik opomin, da pobožno počastimo podobo svetega križa. 

Najslovesneje to opravimo na veliki petek, spominski dan Jezusove smrti. 

V vsaki krščanski hiši naj bi bil križ na vidnem mestu. Pod križem naj bi se 

družina zbirala k skupni molitvi. Ob križu naj bi se njeni člani učili resnične 

ljubezni, ki je darovanje za druge. Kadar gremo mimo znamenja križa, ki 

stoji ob poti, naj pogled nanj obudi v našem srcu misel hvaležnosti za 

dar odrešenja. Na kratko in prav preprosto počastimo sveti križ, kadar se 

pobožno pokrižamo. Verni ljudje vsak dan in vsako pomembno opravilo 

začenjajo z znamenjem križa. Navadno pri tem izgovarjamo besede: »V 

imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.« Prav to ima v mislih 

človek, ko reče: "Sveti križ Božji!", ali pa tudi: "V Božjem imenu!" ko se loti 

kakšnega dela. 



obvestila 
 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 12.9. ob 20h v Marijinem domu. 
 

Stična 2016: v soboto, 17.9. je vseslovensko srečanje mladih v Stični. 

Naslov letošnjega srečanja je: Sem orodje Božjega usmiljenja. Začetek 

bo ob 9:30. Pripravljenih bo 23 delavnic, priložnost bo za sveto spoved, 

molitev, adoracijo pred Najsvetejšim. Ob 14h bo sveta maša. Gostje na 

Stični mladih bodo pevci skupine The Sun. Več lahko preberete na: 

http://www.sticna.net/  
 

Srečanje starejših na Brezovici bo v nedeljo, 18.9. ob 15h. Pred sveto 

mašo bo priložnost za zakrament svete spovedi in tudi med sveto mašo. 

Po homiliji bo obhajanje zakramenta sv. bolniškega maziljenja. Po sveti 

maši bo za vse pripravljena tudi družabna pogostitev v Marijinem domu. 

Sveto mašo bo daroval g. Miro Šlibar. Lepo povabljeni.  

Gospodinje naprošam, če lahko pripravite pecivo ali druge domače 

dobrote. Pecivo lahko prinesete v župnišče že po maši v soboto zvečer 

ali pa naslednji dan, v nedeljo. Hvala. 
 

Priprava staršev in botrov na krst bo v petek, 30. 9. ob 20h v župnišču. 

Krstna nedelja je prva nedelja v oktobru, ki je tudi žegnanjska za župnijo 

Brezovica.  
 

Tridnevni program pri blagoslovu novega kora ob prazniku župnijskega 

žegnanja na Brezovici bo v nedeljo, 2.   oktobra:  
 

Praznovanje žegnanjske nedelje bomo začeli že v petek, 30. 9. Pri maši 

ob 19h in po maši bo na orgle igrala Veronika Celarc. Po njenem 

koncertu bo imel Dalibor Miklavčič predstavitev orgel z improvizacijami.  
 

V soboto, 1.10., bo med sveto mašo pel mešani pevski zbor Anton 

Foerster iz Ljubljane. Po maši bo še kratek koncert Marijinih pesmi. 
 

Na žegnanjsko nedeljo, 2.10., med sveto mašo ob 10h, bo ob zaključku 

vseh del, blagoslov novega kora v župnijski cerkvi. Pri sv. maši sodeluje 

domači mešani pevski zbor Brezovica. Lepo povabljeni! 
 

Tudi ob tej priložnosti gospodinje naprošam za pecivo in domače 

dobrote, da se po sv. maši tudi nekaj časa zadržimo ob praznovanju 

župnijskega praznika. 
 

Obhajanje prvega petka v mesecu oktobru bo skupaj s prvo soboto, 

torej: 7.10. – je prvi petek tudi koledarsko in 8.10. – prva sobota, v 

povezavi s prvim petkom, ki mu sledi časovno (ne po koledarju). 

V času odsotnosti župnika, od 16.9. do 28.9., se za nujne stvari obrnite na 

g. Simona Kvaternika, župnika župnije Lj.-Fužine, tel.: 051 616 949. 

http://www.sticna.net/


GODOVI in SVETE MAŠE od 12.9.2016 do 18.9.2016 

12.9. pon sv. Marijino ime BR 19 po namenu 

+ Jože Čuden, obl. in  

++ Čuden 

+ Janez Pezdir, obl. 

13.9. tor sv. Janez Zlatousti, šk.  BR 19 za zdravje 

+ Marjan Trček 

14.9. sre Povišanje sv. Križa BR 19 + Jožefa Čuden 

+ Jožef Berus 

15.9. čet sv.  Žal. Mati Božja BR   8 + Mirko Žagar, 1. obl. 

16.9. pet sv. Kornelij, pp. BR 19 + Miro Sever 

+ Stanislav Mohar 

+ Antonija Bravhar, 7. dan 

17.9. sob sv. Robert  

Bellarmino, šk. 

BR 19 + Janez Zupančič 

družina Tišler v zahvalo 

+ Marjan Trček, 30. dan 

+ Tomaž Rupnik in  

+ Stane Brolih 

+ Branko in Franc Oven 

++ starši Bralič 

++starši Kladnik: Helena, Alojz 

18.9. ned 25. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv.Jožef Kupertinski LG  830 + Pavla Prah 

  VG 830 + Marija Židanek 

   ++ starša Ljudmila in Peter 

Gregorc 

   + Francka Ambrožič, obl. 

   ++ družina Čudjev in  

+ Marija Dolinar 

   + Rok Mustar, obl. 

   + Bogo in Marija Komelj 

 branje Božje besede: BR 10 ++ Rotar in Žitko 

 Andrej in Martina Jerina  + Stanislav Čampelj, 30.dan 
sv. spoved in sv. bolniško maziljenje BR 15 za starejše in bolne 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 17.9.: Tržaška c. od Poka do  št. 505, neparne 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 19.9.2016 do 25.9.2016 

19.9. pon sv. Januarij, škof BR 19 ++ iz družine Peklaj  

in Obrstar 

20.9. tor sv. Andrej Kim, muč. BR 19 + Aleksander Šimenc, 7.dan 

+ Mara Pompe, 7. dan 

21.9. sre sv. Matej, apostol, ev.  ni sv. maše 

22.9. čet sv. Mavricij, muč.  ni sv. maše 

23.9. pet sv. Pij iz Pietrelcine  ni sv. maše 

24.9. sob bl. Anton Mertin 

Slomšek, škof 

BR 19 + Marjan Selan in  

+ Branko Oven 

+ Marija in Ciril Rus 

+ Stanislav Mohar, 30. dan 

+ Angela in Franc Severkar 

+ Tone Grom in njegova 

družina 

25.9. ned 26. ned. med letom 

sv. Sergej, menih 

Slomškova nedelja 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Matej Trpin, obl. 

LG  830 za dušno in telesno zdravje 

VG  830 + Marija Tompa 

 + Ivanka in Franc Zor in  

++ starši Marinko 

   ++ Stane in Frančiška ter 

sorodniki Plešnar, Kavčič in 

Zalar 

   ++ Gajštrovi in Kušarjevi 

   živi in ++ Poličnik in Iskra 

 branje Božje besede: BR  10 + Angela–Eta Blaznik, 3. obl. 

 Majda Kvaternik  + Miroslav Sever (za roj. dan) 

 in Irena Celarc + Jožefa Bogataj, obl. 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 24.9.: Podpeška c. parne in neparne 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Blaženi A. M. Slomšek – Anton Martin Slomšek se je rodil 26. novembra 1800 na 

Slomu pri Ponikvi. Novo mašo je po duhovniškem posvečenju obhajal septembra 

1824. Najpomembnejša Slomškova zasluga v času njegove škofovske službe je bil 

prenos škofijskega sedeža iz oddaljenega Št. Andraža v Maribor in preureditev 

škofijskih meja. Slovence na Štajerskem je združil v enotno škofijo, s čimer je zajezil 

potujčevanje. S tem se je zarisala narodnostna meja na severu, ki drži še danes. 

Mesto Maribor je postalo škofijsko središče. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 26.9.2016 do 2.10.2016 

26.9. pon sv. Kozma in Damijan  ni sv. maše 

27.9. tor sv. Vincencij, ust.  

lazaristov 

BR 19 + Marija Židanek 

+ Valentin Zor in  

+ Antonija Zor, obl. 

28.9. sre sv. Venčeslav, muč. BR 19 + Karel in Jerica Žitko, obl. 

29.9. čet sv. Mihael, Gabriel  

in Rafael, nadangeli 

BR   8 v dober namen 

30.9. pet sv. Hieronim, duh. BR 19 po namenu (E) 

v dober namen 

1.10. sob sv. Terezija Deteta 

Jezusa, dev. 

BR 19 + Francka Ložar, teta 

+ Anton Rozman 

+ Janez in Frančiška Novak 

++ starši Armič in  

+ sestra Danica 

2.10. ned 24. ned. med letom  

sv. angeli varuhi, 

rožnovenska nedelja 

BR    7 ++ starši in bratje Lohak 

+ Vera, obl. in Rudi Lomovec 

LG  830 ++ Prodan in ++ Sirk 

VG 830
 + Frančiška Jakomin 

   Zahvala Bogu za varstvo 

in blagoslov 

   + Anton Nartnik, 25. obl. 
žegnanjska branje Božje besede: BR  10 za žive in pokojne župljane 
nedelja na  Robi in Mojca Novak + Marjan Trček 
Brezovici in krstna nedelja za duševno in telesno 

zdravje 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici,  1.10.: Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za grabnom 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sv. nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael – Mihael je že od nekdaj najbolj češčen angel, v 

stari zavezi kot varuh izvoljenega ljudstva, v novi zavezi varuh Cerkve, zavetnik umirajočih, 

ki tehta ob smrti duše. Gabrijel je v najtesnejši zvezi z učlovečenjem Božjega Sina. 

Gabrijel, po slovensko »božja moč«, se je sam predstavil Zahariju, ko mu je naznanil 

Janezovo rojstvo: »Jaz sem Gabrijel, ki stojim pred Bogom.« Gabrijel je angel učlovečenja 

druge božje osebe. Šest mesecev po obisku pri Zahariju je prišel k Mariji in ji povedal, da 

jo je Bog izbral za človeško mater svojemu Sinu. Rafael pomeni »božje zdravilo«. O njem 

govori Tobijeva knjiga. V podobi lepega mladeniča je spremljal Tobijevega sina na poti v 

daljno mesto. Tam je mladi Tobija na Rafaelov nasvet zasnubil Raguelovo hčer Saro. 

Spremljal je mladoporočenca pri vrnitvi na Tobijev dom. Povedal je sinu, kako naj mazili 

očetove oči, da bo spregledal. 



 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

čez nekaj časa pa bo… 
 Prvi skavtski dan, petek, 7.10., sv. maša ob 19h. 

 Srečanje za starše in birmance, sobota, 8.10. ob 9h v Marijinem domu. 

 Dekanijsko romanje v ljubljansko stolnico, nedelja, 9.10. ob 15h. 

 Srečanje zakonskih jubilantov, Brezovica, nedelja,16.10. ob 10h. 

 Prejem škapulirja, petek, 21.10., ob 19h. 
 

pevski zbori 

♫    MPZ Brezovica ima vaje ob sredah ob 20h. 

♫ ♪  Mladinski pevski zbor ima vaje ob ponedeljkih od 20:00 do 21:00 

♫♫    Otroški pevski zbor ima srečanja, vaje ob sobotah ob 10h. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:45. Vedno pa 

lahko dobite župnika 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 je v ponedeljek pred prvo nedeljo v mesecu zvečer po 

maši ob 20h. 

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) 
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