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Glejte, Gospod prihaja,  
          in vsi njegovi sveti z njim  

 

 
Beseda advent, ki jo je Cerkev prevzela iz latinščine, lahko pomeni 

prihod, obisk, pa tudi prisotnost. Stari Rimljani so besedo advent 

uporabljali v čisto običajnem življenju za prvi uradni obisk določene 

pomembne osebnosti (kralja, vladarja ali njegovega uradnika), ob 

katerem je prevzel svojo službo. Seveda pa izraz lahko pomeni tudi 

prihod božanstva, ki pride iz svoje skritosti, da bi se prikazalo z močjo 

in slavo.  



Kristjani prvih stoletij so prevzeli ta izraz, da bi z njim izrazili svoj odnos z 

Jezusom Kristusom: Jezus je Kralj, ki je vstopil v našo bedno “provinco”, 

na našo zemljo, da bi nas vse obiskal. On je Kralj, ki vabi na 

praznovanje svojega prihoda vse, ki verujejo vanj; vse, ki se zavedajo 

njegove prisotnosti med nami. Z izrazom advent so prvi kristjani 

preprosto potrdili, da je Bog tu, z nami: ni se umaknil in nas pustil same. 

Čeprav ga ne moremo videti ali se ga dotakniti, je tukaj in nas stalno 

obiskuje na različne načine: v Svetem pismu, v zakramentih, v 

dogodkih našega življenja, v lepoti stvarstva, ki ga občudujemo...  
 

Bogoslužje adventnega časa nas spominja: “Gospod prihaja!” Ne gre 

le za to, da je Gospod prišel med nas na tisti prvi božični dan, česar bi 

se spominjali kot nekega dogodka iz davne preteklosti; pa tudi ni to 

zgolj oznanilo tistega drugega prihoda, o katerem vemo bolj malo 

oziroma nič... “Gospod prihaja!” To je dogajanje, ki je vedno v teku.  

Adventni čas nas vabi, da bi se zavedali te resnice; Božja beseda pa 

spodbuja, naj bomo pozorni, duhovno budni, da ne bi zgrešili Božjih 

prihodov v našem življenju, da Božja prisotnost med nami ne bi ostala 

neopažena. “Ura je že, da se zbudite iz spanja” (Rim 13,11); “Kar 

pravim vam, pravim vsem: bodite budni!” (Mr 13,37)  
 

V teh dneh pričakovanja prosimo Gospoda za čuječe, duhovno 

budno srce, ki bo zmožno zaznati vsak njegov prihod in mu nameniti 

pozornost, ki si jo kot Kralj zasluži. 

 

Pozdravljeno, Dete nebeško,  
ki v majhnem hlevčku ležiš 
na slami v mrazu in boštvu. 
Ti me gledaš v srce, ti veš,  
da te ljubim in želim te ljubiti še neskončno bolj. 
Dvigni, blaženo Dete,  
svojo vsemogočno desnico 
in blagoslovi mene, moje starše,  
brate, sestre in vse naše domače,  
blagoslovi vesoljni svet. Amen.     

                                                Stara slovenska molitev iz Poljanske doline 



Obvestila za mesec december 

  

Petek, 2. december, prvi petek, ob 15.00 je na Brezovici molitev 

rožnega venca Božjega usmiljenja. Zvečer ob 19.00 je srečanje 

birmancev pri sveti maši. Po sveti maši bo molitev pred Najsvetejšim 

do 20.30. Obisk starejših in bolnih na domu ne bo na prvi petek ampak 

v petek, 16. decembra, pred praznikom Jezusovega rojstva 
 

Sobota, 3. december, od 10.00 do 11.30 je srečanje za ministrante na 

Brezovici.  
 

Sobota, 3. december, prva sobota, zvečer pred sv. mašo molitev 

rožnega venca pred Najsvetejšim.  
 

Ponedeljek, 5. december, na predvečer sv. 

Miklavža bo sv. Miklavž obiskal otroke na 

Brezovici  v Brezovi dvorani pri OŠ ob 17.00. 

Animatorji na Brezovici bodo pripravili igro, po igri 

pa otroke obišče sv. Miklavž. Na Logu, v gasilskem 

domu, bo otroke obiskal sv. Miklavž ob 18.00.  

 

Ponedeljek, 6. december, po večerni  sv. maši je srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja je: »Zaupajte v Gospoda 

vekomaj, kajti samo Gospod Bog je večna skala« (Iz 26,4). 

 

Sreda, 7. december, god svetega Ambroža, škofa in cerkvenega 

učitelja, zavetnika čebelarjev. Pri sveti maši ob 19.00 je srečanje 

čebelarjev iz občin Brezovica in Log-Dragomer, da se priporočimo za 

zdravje čebel in uspešno naslednje leto. 
 
Četrtek, 8. december, Marijin praznik: 

Brezmadežno spočetje Device Marije. 

Praznujemo začetek življenja Božje matere, devet 

mesecev pred njenim rojstvom.  

 

Sobota, 10. decembra, god Loretske Matere 

Božje.  

 

Sobota, 10. december, od 9.00 do 13.00 srečanje 

izrednih delivcev svetega obhajila v Stični. 



Ponedeljek, 12. december, sveta Devica Marija iz Guadalupe, 

Mehika. 

 

Petek, 16. december, začetek božične devetdnevnice. Zaradi lažjega 

obiska otrok in starejših bodo svete maše vsak večer božične 

devetdnevnice ob 18.00, torej eno uro prej. Otroci bodo s svečkami 

oblikovali sprevod po cerkvi in spremljali sv. Jožefa in Marijo na poti v 

Betlehem. Povabljeni otroci, starši, stari starši. 

 

Petek, 16. december, je obisk starejših in bolnih na domu pred 

praznikom Jezusovega rojstva. Domači sporočite za obisk svojcev, 

starejših, ki za božične praznike ne morejo v cerkev, da jih obišče 

duhovnik na domu; pokličete lahko na tel. 040 395 942 ali sporočite 

na e-pošto jozef.poje@rkc.si  Ta obisk pred praznikom je namesto 

obiska za prvi petek.  

 

Nedelja, 18. decembra, sedemnajsta obletnica blagoslovitve kapele 

na Logu, ki jo je po obnovi blagoslovil škof Alojz Uran 18. decembra 

2005. 

 

Sobota, 17. december, po sveti maši bo ob 18.45 v cerkvi na Brezovici 

adventni slavilni koncert z adoracijo, ki ga pripravlja  mladinski pevski 

zbor župnije Brezovica in mladinski pevski zbor Anima. 
 

Sobota, 17. december, na predvečer 4. adventne 

nedelje bodo skavti prinesli luč miru iz Betlehema v 

našo župnijo. Luč miru bomo sprejeli pri večerni 

sveti maši in nato tudi pri vseh nedeljskih mašah, 18. 

decembra.   

 
 

 

Nedelja, 18. december, sveta spoved pred božičnimi prazniki: spoved 

bo v času božične devetdnevnice pred sveto mašo. Spovedni dan 

pa bo na četrto adventno nedeljo, 18. decembra, od 17.00 dalje, ko 

bo na voljo več spovednikov.  
 

 

 

 

 

 

 

Vzemimo si čas za duhovno pripravo na praznik Gospodovega 

rojstva. Gospod nam govori prek Božje besede, ki je v Svetem pismu, 

deluje pa po svetih zakramentih.  
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Sobota, 24. decembra, je prvi sveti večer, ki je pred praznikom 

Jezusovega rojstva. Na sveti večer je sveta maša na Logu v kapeli ob 

17.30. Na prvi sveti večer je sveta maša prav tako ob 17.30 v Vnanjih 

Goricah in nato na Brezovici ob 19.00. 

 

S polnočnico ob 24.00 na Brezovici vstopamo 

v skrivnost rojstva Jezusa Kristusa.  

 

Pol ure pred polnočnico, ob 23.30 se bo 

začela Božičnica – duhovna priprava na 

sveto mašo, ki jo pripravlja MePZ Brezovica s 

sodelavci. 

 

Božič, 25. decembra, praznik Jezusovega rojstva. Svete maše so ob 

7.00 in 10.00 na Brezovici ter ob 8.30 v Vnanjih Goricah in na Logu.  

 

Ponedeljek, 26. december, je god sv. Štefana, diakona in prvega 

mučenca in državni praznik: dan samostojnosti in enotnosti. Zato bo 

ta dan sveta maša tudi v Dragomerju v cerkvi ob 10.00.  
 

Sreda, 28. december, po sveti maši ob 19.30 bo božični koncert, ki ga 

pripravlja Glasbena matica Ljubljana. 
 

Petek, 30. december, je praznik Svete Družine. Letos je praznik med 

tednom in ne na nedeljo, ker je prva nedelja po božiču že praznik 

Marije, Božje Matere. 

 

Sobota, 31. decembra, je zahvalni dan za preteklo koledarsko leto, ki 

ga zaključujemo. Ta dan je tudi drugi sveti večer pred vstopom v novo 

koledarsko leto 2023. Z molitvijo in sveto mašo zvečer ob 19.00 

hvaležno sklenimo leto, ki smo ga preživeli in se priporočimo za čas 

življenja, ki je pred nami.  

 

Nedelja, 1. januar, praznik Marije, svete Božje Matere, to je osmi dan 

po božiču, sklep božične osmine – osemdnevnega praznovanja 

Odrešenikovega rojstva.  

 

V času po božiču, do 2. januarja, ni veroučnih srečanj, je le obisk svetih 

maš na praznične dni. Verouk se zopet začne v torek, 3. januarja 2023. 

 



Božična devetdnevnica 
 

 

Lepo vabljeni na devetdnevnico 

pred božičem, da se s pesmijo, 

zgodbami, molitvijo in svečkami 

»na poti v Betlehem« pripravimo na 

praznike. Posebej vabljeni otroci, 

starši in tudi starejši. Tako bodo 

prazniki bolj doživeti v medsebojni 

povezanosti in doživetju božične 

skrivnosti. 

 
1 Petek, 16. 12. 18.00 Mizarjevo oko 

2 Sobota, 17. 12. 18.00 Izgnani knez 

3 Nedelja, 18. 12. običajen 

urnik sv. maš 

 

Nedeljski nagovor 

4 Ponedeljek, 19. 12. 18.00 Presenečenje za Zaharija 

5 Torek, 20. 12. 18.00 Obisk angela 

6 Sreda, 21. 12. 18.00 Marijina posebna pesem 

7 Četrtek, 22. 12. 18.00 Jožefove sanje 

8 Petek, 23. 12. 18.00 Odštevanje časa 

9 Sobota, 24. 12. 19.00 Sveti večer 
 

 

 

Božičnica pred polnočnico 
 

Adventni čas, čas pričakovanja in upanja, se na poseben način 

okrepi v času božične devetdnevnice. Vrh doseže na sveti večer, prav 

v božičnici, ki nas dvigne v skrivnost Gospodovega rojstva v polnočni 

sveti maši.  
 

Prvi advent je živela le Marija, Jezusova mati. Trajal je kar devet 

mesecev. V ta Marijin advent je kasneje vstopil njen zaročenec, sveti 

Jožef. A na drugačen način in z drugačnim poslanstvom. Sta pa 

dobesedno hodila skupaj v času prve božične devetdnevnice. To je 

bila njuna skupna pot v Jeruzalem. In njuna božičnica se je odvijala 

na človeško nerazumljiv način. V tisti noči, noči iskanja primernega 

prenočišča. V skrbi in strahu, kako bo. Ali se bo kaj našlo? Bo rešitev? 

Ta prva božičnica je bila življenjska preizkušnja za oba. In živela sta jo 

v polnosti. Do rojstva Gospoda Jezusa Kristusa.  



Tudi pred dvema letoma je bila božičnica zelo drugačena kot prejšnja 

leta. Take nismo pričakovali. Pa je lahko božičnica enaka vsako leto? 

Enaka za vsakega človeka? Toliko, kot je različnih življenjskih poti, 

toliko je tudi različnih »božičnic«. A vse vodijo v bližino Boga, k 

Odrešeniku.  
 

 

Tudi letošnja božičnica ni enaka prejšnjim. Različna ni toliko po obliki, 

kot po vsebini razmišljanj. Kakor je vsako človeško življenje različno. 

Vsaka življenjska pot je osebna, enkratna, neponovljiva. Včasih na 

robu življenja, v skrajnem naporu, ko ni videti svetlobe… A prav zato 

je »nujno«, da pride k nam Odrešenik, naš Gospod in Bog. 
 

Letošnja božičnica nas bo z glasom Božje besede postavila v čas 

prvega pričakovanja Gospodovega rojstva, v čas življenja Device 

Marije. Nato pa nas bo spremljala človeška beseda, pripoved 

nekoga, ki je na robu življenja, v skrajnem naporu, nevarnosti, v slutnji 

smrti vabila k razmišljanju, kje vse se nas Bog dotakne. Kje vse nas Bog 

išče. Kje vse lahko zaznamo, začutimo prisotnost Božjega, objem Božje 

ljubezni, ki se je udejanjila s samim rojstvom. Bog k nam prihaja in se 

nas dotika na zares različne načine. Tudi takrat, ko tega niti ne 

pričakujemo, ker mislimo, da take okoliščine pa res niso primerne za 

tako svet trenutek. 
 

Pot letošnje božičnice nas želi peljati do popolne Ljubezni prav po tisti 

poti življenja, ki jo ta trenutek živimo. V zaupanju in povezanosti 

stopimo na to pot srečanja z Bogom, našim Odrešenikom, ki je 

Ljubezen.  



Za mlade 
 

Skupina Mladi za Kristusa lepo vabi na duhovno-družabni vikend z 

naslovom »In beseda je meso postala«, ki bo med 9. in 11. 

decembrom v Vrbju pri Žalcu. Namenjen je mladim med 18. in 35. 

letom. Več informacij in prijave pa na www.sflslovenija@gmail.com ali 

na telefon: 031 651 790 (Matej) ali 040 121 875 (Gregor). 
 

Letošnje evropsko srečanje mladih, ki ga pripravljajo taizéjski brati, bo 

potekalo od 28. decembra 2022 do 1. januarja 2023 v Rostocku v 

Nemčiji. Več na:   https://katoliskamladina.si/home/projekti/esm/  
 

Salezijanska mladinska pastorala spet pripravlja že uveljavljeno 

vseslovensko srečanje mladinskih pevskih zborov. Letošnje srečanje bo 

potekalo v nedeljo, 29. januarja 2023, ob 15.00 v župniji sv. Janeza 

Boska v Mariboru. Več informacij in možnost prijave najdete na 

naslovu: donbosko.si/mpz  
 

Prvi petki - "Moje srce je tako polno ljubezni do ljudi, da ne more več 

pri sebi zadrževati žarkov te goreče ljubezni, temveč je prisiljeno, da 

jih s tvojo pomočjo razširi in razodene ljudem, da jih obogati z zakladi, 

ki so v tem Srcu. Ti zakladi so milosti zveličanja in posvečenja, ki edino 

morejo človeka rešiti iz prepada pogubljenja." – Jezus Kristus sv. Marjeti 

Alacocque.  
 

Večer Plus+ Bog v središču. Slavljenje. Molitev v tišini. Spoved. 

Življenjske zgodbe. Priložnost za vsakega, da se umiri, okrepi, prejme 

upanje, najde svoje mesto v svetu. 13. december 2022 ob 19.00 v 

Antonovem domu na Viču. Večeri so odprti za vse starosti. 
 

Taizéjske molitve. Pri taizéjskih molitvah se prepletajo Božja beseda, 

taizéjski spevi in tišina. So na različnih krajih po Sloveniji. Več na: 

https://katoliskamladina.si/home/projekti/taize/taizejske-molitve/  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Priprava na krščanski zakon 
 

 

V letu 2023 bo priprava na zakon na več 

krajih in v več terminih. Več o pripravi lahko 

dobite na povezavi: 

 https://nadskofija-

ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-

zakon/bliznja-priprava/informacije-in-termini/  
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Za bralce Božje besede 
 

 
1 

Adventni čas obsega štiri adventne nedelje. 

Prva berila pri nedeljskih bogoslužjih so v 

adventnem času vzeta iz preroških besedil, ki 

govorijo o Mesiji in mesijanskem času. 

Najpogosteje beremo preroka Izaija. Druga 

berila so vzeta iz apostolskih pisem, ki so z nasveti 

in razlagami, v skladu z adventnim časom in 

njegovim sporočilom. 

Od nedelje do nedelje imajo tudi adventni 

evangeliji določene poudarke: od napovedi Gospodovega novega 

prihoda in delovanja Janeza Krstnika, do dogodkov, ki so v 

neposredni zvezi z Jezusovim rojstvom. 

        Pripravlja A. K. 

 

Strokovna ekskurzija Mešanega pevskega zbora v Ruše 
 

 

Zadnjo nedeljo v oktobru smo se v meglenem nedeljskem jutru 

odpeljali proti štajerski prestolnici. Pot nas je najprej vodila v Ruše, kjer 

smo imeli v Cerkvi Marijinega imena sodelovanje pri sveti maši. Nato 

je bilo srečanje z župnikom Robertom Senčarjem. Predstavil nam je 

zgodovino kraja in cerkve ter življenje v Rušah. Prve omembe cerkve 

segajo v 10. stoletje. V zahvalo Devici Mariji naj bi jo dala zgraditi 

zakonca Edmund in Irmengarda Weissegg, ki nista mogla imeti otrok, 

po zaobljubi Mariji pa naj bi Irmengarda rodila tri sinove in dve hčerki. 

Še sedaj se v Cerkev Marijinega imena zatekajo pari, ki ne morejo 

imeti otrok. 
 

Po ogledu Ruš nas je pot vodila v Maribor. Po krajšem sprehodu smo 

si ogledali stolnico sv. Janeza Krstnika, kjer je sedež Nadškofije Maribor. 

V stolnici je grob blaženega Antona Martina Slomška. Škof Slomšek je 

Slovence na Štajerskem združil v enotno škofijo in s tem zajezil 

potujčevanje. Bil je velik kulturni delavec. Krepil je narodno enakost in 

razvoj kulture ter s tem pomembno vplival na prihodnost Slovencev. 
 

Našo ekskurzijo smo zaključili s kratkim kulturnim programom, ki smo ga 

izvedli v stolnici. 

Alenka Meglič Myint, MePZ Brezovica 



Glasbeno dogajanje v župniji Brezovica 
 

V soboto, 19. novembra 2022, je bilo srečanje in 

praznovanje vseh cerkvenih pevcev ob bližnjem godu 

sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, cerkvenih 

pevcev, glasbenikov in pritrkovalcev. Pevski zbori in 

pritrkovalci  so sodelovali pri sveti maši ob 19.00. Po 

sveti maši pa je bilo še skupno druženje v Marijinem 

domu. 
 

V soboto, 3. decembra, ob spominu na rojstvo pesnika 

Franceta Prešerna, praznujemo »Ta veseli dan« kulture. 

Zato bo Mešani pevski zbor Brezovica v nedeljo, 4. decembra,  ob 9.30 

sodeloval pri sveti maši v cerkvi sv. Antona Padovanskega  na Viču. 
 

V četrtek, 8. decembra, bo ob 19.00 Mešani pevski zbor Brezovica s 

petjem sodeloval pri sveti maši v župnijski cerkvi na Brezovici. 
 

V soboto, 17. decembra, bo po sveti maši bo ob 18.45 v cerkvi na 

Brezovici adventni slavilni koncert z adoracijo, ki ga pripravlja  Mladinski 

pevski zbor župnije Brezovica in mladinski pevski zbor Anima na Brezovici.  
 

V nedeljo, 18. decembra, bo ob 17.00 Mešani pevski zbor Brezovica v 

graščini v Polhovem Gradcu nastopil na Mozartovih družinskih dnevih.  
 

V soboto, 24. decembra, bo ob 23.30 božičnica, duhovna priprava pred 

praznikom rojstva Jezusa Kristusa, ki jo oblikuje Mešani pevski zbor 

Brezovica skupaj s sodelavci. Nato je petje pri polnočnici. 
 

V ponedeljek, 26. decembra, na praznik dneva samostojnosti in 

enotnosti, Mešani pevski zbor Brezovica gosti pevski zbor iz župnije 

Ljubljana Vič, ki bo pel ob 8.00 na Brezovici pri sveti maši. 
 

V sredo, 28. decembra, bo ob 19.30 Božični koncert Glasbene matice 

Ljubljana, pri kateri pojejo tudi člani Me PZ Brezovica. Celovečerni 

praznični koncert bo tako zaobjemal vse od srednjeveških koralov, 

mojstrovine klasičnih glasbenih velikanov (Bach, Händel, Vivaldi, Mozart, 

Brahms, Schubert) pa vse do del sodobnejših skladateljev (Newton, Berlin, 

Premrl, Vremšak, Cigan, Mav idr.).  
 

Pevska šola Glasbene matice že petnajsto leto deluje kot podporni 

steber vsem hišnim zborovskim sestavom, obenem pa nudi možnost 

individualnega pevskega izobraževanja vsem posameznikom, ki si želijo 

nadgraditi svoje znanje. Učenci so otroci, mladostniki, ki so šele na pragu 

svojega pevskega izobraževanja ter odrasli z različnim pevskim 

predznanjem ter osebnimi ambicijami. 



GODOVI in SVETE MAŠE 28.11.2022 do 4.12.2022 

28.11. pon sv. Katarina Laburé, 

redovnica 

BR 19 ++ starši Seliškar in  

+ Ciril Klemenc 

+ Bojan Šmid, 7. dan 

29.11. tor sv. Saturnin, muč. BR 14 + Frančiška Štefančič, pogreb 

BR 19 + Stanislav Kvaternik (roj. dan)  

30.12. sre sv. Andrej, apostol BR 19 + Irena Šimon 

LG 19 + Irena Kozjek 

1.12. čet sv. Eligij, škof BR    8 + Janez in Marija Keršmanc 

BR 19 + Marija Trček (rojstni dan)  in  

+ Stanislav Trček 

2.12. pet sv. Natalija, muč.                                    
                  prvi petek 

BR 19 za duše v vicah 

+ Janez Celarc 

3.12. sob sv. Frančišek Ksaver, 

redovnik 
                   prva sobota 

VG  8 v zahvalo angelu varuhu 

+ Anton in Terezija Marinko     
                             (Podpeška cesta) 

BR 19 + Stane, obl. ter Veronika in 

Janez Vrbančič 

+ Marija Brumec in  

+ Darko Kristančič 

4.12. ned 2. adventna nedelja 

sv. Janez Damaščan 
branje Božje besede LG:  

Miran Stanovnik in  

Ivo Pivk 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Marija in Tadej Dolenc  

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Tanja Grčman 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

++ starši Kršmanc 

LG   830 + Viktor Kozjek 

+ Ivan in Marija Turk 

VG 830 + Franc Ambrožič, obl. 

+ Ignac in Terezija Marinko ter  

++ sorodniki 

++ starši Gregorka 

+ Vincencij Gregorc, obl. in  

+ Ivanka Gregorc 

BR  10 + Anton Kodba in njegovi starši 

+ Nace Trček, obl. in vsi ++ Trček 

++ Kramarič in ++ Kovačič 

++ starši Jamnik in Rotar ter  

+ Marija Remškar in  

+ Janez Jamnik  
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 3.12., ob 8h: Brežna pot, Gornja pot, 

Tržaška od Gornje  poti do Starovaške ceste. 
 
 



GODOVI in SVETE MAŠE od 5.12.2022 do 11.12.2022 

5.12. pon sv. Saba, opat BR 19 + Stanka Dimc, 30. dan 

+ Julijana Košir 

6.12. tor sv. Miklavž, škof 

 

BR 19 po namenu (T) 

+ Frančiška Štefančič, 7. dan 

7.12. sre sv. Ambrož, škof BR 19 + Ivan in starši Rep 

LG 19 + Irena Kozjek 

8.12. čet BREZMADEŽNO 

SPOČETJE DEVICE 

MARIJE 

BR  8 + Ivan Kavčnik 

za zdravje v družini 

BR 19 + Marija Pečník 

+ Janez Celarc 

za blagoslov pri odločitvah 

+ Marija Trček (god) in  

+ Stanislav Trček 

9.12. pet sv. Bernard Jezusov BR 19 + Janez Celarc 

+ Slavko Poje 

10.12. sob Loretska Mati Božja 

sv. Judita, sp. žena 

VG 8 za zdravje 

v čast Brezmadežni devici Mariji 

++ bratje in starši Glavica 

BR 19 + Vida Starkež, obl. 

+ Antonija in Jože Artač 

++ starši in ++ brata Šivic 

+ Erika Mihelčič, obl. ter   

++ Mihelčič in + Marta Jurjevčič 

11.12. ned 3. adventna nedelja  

sv. Damaz I., papež 
branje Božje besede LG:  

Majda Turk in Joža Černetič 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede VG:  

Mojca Tratar 
 

 
 

 
branje Božje besede BR: 

Mojca in Metod Žitko 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Franc Gradišar 

+ Anton Kozjek, 30. dan 

+ Irena Kozjek in ++ družina Kovač 

VG  830 + Jože Japelj, 1. obl. 

+ Ludvik Klemen 

+ Katarina Kopač in Mimi Železnik 

+ Ciril in sestra Milka Opeka, obl. 

ter + Rudolf Ašič, obl. 

+ Ivan in Terezija Klemen, obl. 

+ Miro Benčič 

++ Šimnovi 

BR  10 ++ Armič 

+ Silvo Puc in ++ starši Puc 

+ Jože Gregorič, žpk. 

v zahvalo in priprošnjo 

Čiščenje cerkve, sobota, 10.12., ob 8h: Starovaška in Brezovška cesta do konca. 

 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 12.12.2022 do 18.12.2022 

12.12. pon sv. Devica Marija iz 

Guadalupe 

BR 19 + Olga Berus 

+ Tomaž Rupnik 

13.12. tor sv. Lucija, dev., muč. 
 

BR 19 v zahvalo Svetemu Duhu in v 

priprošnjo sv. Luciji za zdravje 

za uspešno zdravljenje oči 

14.12. sre sv. Janez od Križa, 

cerkveni učitelj 

BR 19 + Janez Celarc 

LG 19 + Lojze Rode in ++ starši Turk in 

Rode 

15.12. čet sv. Krizina in Antonija, 

mučenki 

BR   8 za duše v vicah 

BR 19 + Frančišek Rotar, 2. obl. 

16.12. pet sv. Albina, mučenka 

božična devetdnevnica 

BR 18 + Janez Hočevar (roj. dan) 

+ Janez Celarc 

+ Ivanka Tement in ++ sorodniki 

17.12. sob sv. Lazar iz Betanije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adventni slavilni koncert 

VG 8 + Albina Vidovič 

+ Ivan in Terezija Sojer 

+ Rozalija in Alojzij Kucler ter  

ostali iz družine Kucler 

za srečen porod 

BR 18 + Bernarda Toplak 

+ Filip Rotar 

+ Boštjan Rigler, 30. dan 

+ Mateja Curk Rigler, 30. dan 

+ Jon Rigler, 30. dan 

+ Liza Rigler, 30. dan 

18.12. ned 4. adventna nedelja  

sv. Gacijan, škof 
 

branje Božje besede LG:  

Marinka in Janko Logar 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Urška in Veronika Smrtnik 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Andreja Jamnik 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 + Ivan Furjan  

VG  8
30

 + Peter Gregorc, obl. in  

+ Ljudmila Gregorc 

+ Drago Glavica, 2. obl. in  

++ starši Glavica 

++ Stanovnikovi 

BR  10 + Marjeta Baškovč Peklaj 

+ Marija, 30. obl. in Peter Trček 

++ Avšič in ++ Levičnik 

+ Franc, 1. obl. in + Marija Oblak 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 17.12., ob 8h: Drobtinška cesta . 
 

 

 

Čiščenje cerkve, sobota, 24.12., ob 8h: Tržaška c. od Drobtinške c. do Lukovice. 

 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 19.12.2022 do 25.12.2022 

19.12. pon sv. Urban, papež 
 

BR 18 ++ starši Berus in Brat Jože 

+ Simon Klemen 

20.12. tor sv. Evgen, mučenec BR 18 v zahvalo (M.Č.) 

++ starši in + Frančiška Stanovnik 

21.12. sre sv. Peter Kanizij, duh. BR 18 + Jožef Tomšič, duhovnik 

LG 19 + Janez Končan 

22.12. čet sv. Frančiška Cabrini, 

redovnica 

BR  8 + Tatjana Slana 

BR 18 + Jožef Žakelj 

+ Irena Šimon 

23.12. pet sv. Janez Kancij, duh. BR 18 + Tomaž in ++ starši Brank ter  

++ starša, sestre in brata Kramar 

+ Marija Pezdir 

24.12. sob sv. Adam in Eva, 

prastarša, sveti večer 
branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 

branje Božje besede VG:  

Edita in Slavko Jesih 

branje Božje besede BR 19: 

Mojca in Robi Novak 

                polnočnica 

branje Božje besede BR 24: 

Genči in Peter Buček 

LG 1730 + Matija Remškar in ++ Blažonavi 

VG1730 + Rok Muster 

BR 19 + Slavko Bučar in ++ starši 

+ Ivan Marinko 

+ Alojz Perger, obl. 

BR 24 + Metka Novak, 5. obl. 

+ Peter Lohak, 9. obl. 

+ Ivan Slana, 10. obl. in  

+ sin Janez Slana 

25.12. ned JEZUSOVO ROJSTVO 

BOŽIČ 
branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Jožica in Matija Perne 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Hajdi in Vili Kosednar 

BR    7 + Jure Mahne 

za žive in pokojne župljane 

LG  830 + Marjan Trček, obl. in  

+ Majda Marinčič 

VG 830 + Slavka Peterca in Milan Majer 

+ Milena Marjeta Japelj, 2. obl. 

++ starši Bogataj in Kristan 

+ Anton in Frančiška Marinko ter 

Anica Orel 

+ Ignacij Marinko (Nova pot 24) 

+ Janez Marinko (Nova pot 20) 

+ Vesna Meglen, 6. obl. 

+ Miro Benčič 

++ Jesenovec in  +Ivan Marinčič 

BR 10 

 

+ Anton Kodba in njegovi starši 

+ Janez Celarc 

+ Ana in Franc Trček, obl. ter  

++ Mravljetovi 

+ oče Sjostrand 

+ Angela, obl. in Janez Pograjc 



 

 

GODOVI in SVETE MAŠE od 26.12.2022 do 1.1.2023 

26.12. pon 

državni 

praznik 

DAN SAMOSTOJNOSTI  

IN ENOSTNOSTI 

BR 8 + Anton in Marija Iskra 

++ starši Kršmanc 

+ Valentin Skodlar, 33. obl. 

++ družina Rotar (Podpeška c.) 

+ Ivan Filipič 

DR 10 za domovino 

+ Jana Kršmanec 

27.12. tor sv. Janez, evangelist 

 

BR 19 + Anton in Janez Čamernik 

+ Ivanka (god) in Teodor Pikec 

+ Janez Hočevar (god) 

28.12. sre sv. nedolžni otroci BR 19 + Jožef Žižek, obl. 

LG 19 + Janez Končan 

29.12. čet sv. Tomaž Becket, šk. BR   8 + Julija Košir 

BR 19 + Frančiška Štefančič, 30. dan 

30.12. pet SVETA DRUŽINA 

sv. Feliks I., papež 

BR 19 + Tonči Vrhovec, Zanoškarjevi 

+ Jožef Žakelj 

v zahvalo za 80 let življenja 

31.1. sob  sv. Silvester, papež VG  8 zahvala za preteklo leto 

BR 19 V zahvalo in priprošnjo 

+ Ivana Gregorka 

+ Roman Čičmirko, 2. obl. 

1.1. ned Marija, Sveta Božja 

Mati - Novo leto 
branje Božje besede LG: 

Joža Černetič 
 

branje Božje besede VG:  

Damjana in Brane Novak 
 

branje Božje besede BR: 

Ana in Andrej Kodba 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 Bogu v zahvalo 

VG  830 ++ starši Bogataj in Kristan 

++ stari starši in starši Gregorc 

BR  10 Bogu v zahvalo in priprošnjo 

+ Jože Hrastar, obl. in  

+ Karolina Hrastar 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 31.12., ob 8h: Tržaška cesta od Lukovice 

do OMV črpalke. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

Ponoči je temno zato, da lahko vidimo tisto, kar luč prikriva - stvari, 

ki so včasih tako lepe, da jih je treba varovati kot zaklad. 
 

Alessandro D´ Avenia 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

V novembru so bili krščeni 
 

☼  Cene Dolinar, Lukovica               ☼  Leja Mikuž, Brezovica 
 

Letos je bilo krščenih dvajset otrok. V lanskem letu pa v tem času 

triintrideset otrok. Z molitvijo prosímo za otroke in njihove starše. 
 

V novembru so od nas odšli v večnost 

†  Stanka Dimc (94), Laze 22, Dragomer, (Dragomer) 

†  Anton Kozjek (90), Loška cesta 9, Log, (Log)  

†  Boštjan Rigler (54), Stanežiče 18, Ljubljana Šentvid, (Brezovica) 

†  Mateja Rigler Curk (44), Stanežiče 18, Ljubljana Šentvid, (Brezovica) 

†  Jon Rigler (14), Stanežiče 18, Ljubljana Šentvid, (Brezovica) 

†  Liza Rigler (13), Stanežiče 18, Ljubljana Šentvid, (Brezovica) 

†  Frančiška Štefančič (83), V Radno 3, Brezovica, (Brezovica)  

†  Oskar Černe (69), Na lazih 85, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice)  
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih triinpetdeset naših rajnih. Preteklo 

leto pa jih je bilo v tem času pokopanih devetinpetdeset.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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