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Adventno hrepenenje 

 

Luči sijo. 

Na obzorjih neba, 

na ozarah zemlje, 

v zatišjih domov. 

 

Daljna skrivnost 

je na tihem zajela 

preproste stvari 

in vesolje. 

 

Slovesno pozvanja 

kakor za svatbo: 

za vedno sta se objela 

človek in Bog. 
 

(dr. Stanko Janežič) 
 

 

V zametku vseh velikih stvari je hrepenenje. V začetku 

zakonske zveze je hrepenenje po ljubezni, ki se želi udejanjiti. V 

začetku posvečenega življenja je hrepenenje po duhovni globini in 

svetosti Boga, ki se po duhovniku želi podariti ljudem. V začetku 

rojstva je hrepenenje po novem, čistem in svežem, po iskreni ljubezni. 

 

Če je ljubezen najmočnejša sila, ki jo stalno iščemo in želimo 

živeti, je hrepenenje njen premik. Hrepenenje da tisto moč in zagon, 

po katerem nastanejo velika dejanja in trajne odločitve.  



Številne knjige in pesmi, filmi in drame opisujejo tako veliko 

ljubezen in junaška dejanja mož in žena v preteklosti, ki jih je gnalo 

prav hrepenenje. Njihovo hrepenenje po ljubezni, domovini, pravici 

ali svetosti je bilo tako veliko, da je premagalo na videz 

nepremagljive ovire in bilo tako vztrajno, da je lahko tlelo vrsto let, 

preden je doseglo svojo izpolnitev.  

 

Človek v sebi nosi mnogo hrepenenj – od najbolj preprostih, 

vsakdanjih do zelo vzvišenih. Najgloblje in najmočnejše pa je v 

človeku hrepenenje po Bogu. Gre za daljno skrivnost, ki jo v sebi 

nosimo kot pečat ali praspomin. Vedno znova nas spominja, da kljub 

vsemu, kar čutimo, želimo, doživljamo, se spominjamo, v resnici 

vedno najgloblje iščemo Boga in najbolj pripadamo Bogu. Iskanje 

Boga je tako močno zapisano v človeku, da nas že sámo iskanje 

osreči in izpolni.  

 

Boga pa ne bi niti znali iskati, če ne bi ta daljna skrivnost 

nekoč na tihem zajela tudi nas. Bog, ki nas je v svojem hrepenenju 

po človeku poiskal prvi, je hrepenenje po njem vtisnil takó v povsem 

preproste stvari kot v neskončno vesolje. Hrepenenje po Bogu je 

obenem tako preprosto, da ga ima v sebi vsak človek in tudi že 

otrok, a ko ga človek začuti in naredi korak k temu, da tudi sam išče 

Boga, je to tako velika stvar, da se tiče celotnega vesolja. Vsako 

srce, ki se zgane v ljubezni do Boga, odzveni v takšni moči, da 

stvarstvo začne slovesno pozvanjati kakor za svatbo. Srečanje dveh 

src v iskreni ljubezni je vedno praznik. Takrat hrepenenje najde svoj 

cilj, srce pa zajameta sreča in mir. Takšno srce je pripravljeno, da se v 

njem za vedno objameta človek in Bog.  
 

Rojstvo Jezusa je vidni izraz 

hrepenenja Boga, ki išče prav vsakega 

človeka in prav njegov objem. Naj nas 

letošnji advent zajame z notranjo silo, da 

bomo v sebi upali v polnosti začutiti in sprejeti 

to veliko ljubezen.  

 

Naj se z Bogom srečamo tako v veličini 

in obzorjih neba kot tudi v zatišju doma in 

preprosti bližini Novorojenega ob domačih 

jaslih. 



Obvestila za mesec december 

 

V adventnem času je vsak delavnik ob 6.00 uri molitev hvalnic v 

Catehumeniumu na Brezovici – nasproti župnišča. 

 

Ponedeljek, 2. december, po večerni  sv. maši je srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Vodilo, vrstica Svetega pisma, za mesec 

december je: »Čujte torej, ker ne veste, katerega dne pride vaš 

Gospod.« (Mt 24,42) 

 

Četrtek, 5. december, na predvečer sv. 

Miklavža bo sv. Miklavž obiskal otroke 

na Brezovici v Brezovi dvorani OŠ 

Brezovica, ob 18.00 uri. Pred prihodom 

sv. Miklavža bo ogled dramske igre, ki jo 

pripravljajo mladi, animatorji župnije 

Brezovica.  

Na Logu je obisk sv. Miklavža v dvorani 

gasilskega doma ob 17.00 uri. 

 

Četrtek, 5. december, ob 19.00 uri v Marijinem domu, predstavitev 

bibličnega tečaja »Figulus«, ki je šola molitve, kjer udeleženci 

napredujejo v branju in poslušanju Božje besede. Sestavljen je iz 

sedmih korakov: branje izbranega odlomka, pripovedovanje, 

premišljevanje (meditacija), molitev v srcu, medsebojna podelitev 

izkušnje v skupini, sklepna molitev in nazadnje molitev drug za 

drugega. 

 

Petek, 6. december, je prvi petek, obisk starejših in bolnih na domu.  

Ob 15.00 uri je na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

usmiljenja. Zvečer ob 19.00 uri se vsi birmanci zberejo pri sveti maši. 

Po sv. maši bo molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure.  

 

Sobota, 7. december, ob 10.00 uri, srečanje za ministrante na 

Brezovici.  

 

Sobota, 7. december, je prva sobota, zvečer pred sv. mašo molitev 

rožnega venca pred Najsvetejšim. Ker je to večer pred praznikom 

Brezmadežnega spočetja Device Marije, bo po sv. maši vokalno-



instrumentalni večer, koncert Marijinih pesmi, ki ga pripravlja MePZ 

Brezovica in podelitev priznanj glasbenim sodelavcem.  

 

Nedelja, 8. december, Marijin praznik: 

Brezmadežno spočetje Device Marije. 

Praznujemo začetek življenja Božje matere, 

devet mesecev pred njenim rojstvom.  
 

Pri maši ob 10.00 uri nas bo obiskala skupina 

mladih prostovoljk, ki za en mesec odhaja na 

Madagaskar v pomoč slovenskim 

misijonarjem. Obiskale bodo g. Petra Opeko 

in g. Janeza Krmelja, pri katerem bodo skupaj 

z laiško misijonarko Katjo Ravnikar pomagale 

pri ustanovitvi vrtca. Svoje delo in poslanstvo 

bodo predstavile po sv. maši.  

 

Petek, 13. decembra, je skavtski petek, ko pri sveti maši sodelujejo 

skavti. 

 

Sobota, 14. december, ob 18.00 uri božično-novoletni koncert v 

cerkvi sv. Lovrenca v Dragomerju. 

 

Ponedeljek, 16. december, začetek božične devetdnevnice, ko 

bomo vsak večer med tednom ob 19.00 uri pričakovali prihod 

Odrešenika. Otroci bodo s svečkami oblikovali sprevod po cerkvi in 

spremljali sv. Jožefa in Marijo na poti v Betlehem. Povabljeni otroci, 

starši, stari starši…  

 

Sobota, 21. decembra, po večerni maši v 

Marijinem domu dramska igra z naslovom 

Božič brez daril, ki jo pripravlja skupina 

otrok z imenom MKI. Ponovitev igre še v 

nedeljo, 22. decembra, po sv. maši, ki je 

ob 10.00 uri na Brezovici.  

 

Igra govori o razvajeni deklici Kaji, ki se 

veseli božiča le zaradi daril. Ampak, kaj če 

gre kaj narobe? Kaj bo naredila Kaja, če 

ostane brez daril? 



Sobota, 21. december, na predvečer 4. 

adventne nedelje bodo skavti prinesli luč miru 

iz Betlehema v našo župnijo. Letošnje vodilo 

ob prihodu luči miru je: »Ne bojte se goreti«.  

Luč miru bomo sprejeli pri večerni sveti maši in 

nato tudi pri vseh nedeljskih mašah, 22. 

decembra.   

 
 

Sveta spoved pred božičnimi prazniki: spoved bo v času božične 

devetdnevnice pred sveto mašo. Spovedni dan pa bo na četrto 

adventno nedeljo, 22. decembra, od 17:00 ure 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.  
 

 

Ponedeljek, 23. 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 v mesecu 

januarju. Naslednji obisk na domu bo 7. februarja, na prvi petek v 

mesecu.  

 

Torek, 24. decembra, je prvi sveti večer, ki je pred praznikom 

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

17.30 uri. Otroci in starši ste povabljeni, da z baklami ali svetilkami 

pridete k sveti maši v kapelo.  Na prvi sveti večer je sveta maša prav 

tako ob 17.30 v Vnanjih Goricah in nato na Brezovici ob 19.00 uri. 

 

S polnočnico ob 24.00 uri na Brezovici 

vstopamo v skrivnost rojstva Jezusa Kristusa. 

Naj bo to noč miru in veselja, da nam je 

Bog tako blizu, da želi živeti z nami!  

 

Pol ure pred polnočnico, ob 23.30 uri se bo 

začela Božičnica – duhovna priprava na 

sveto mašo, ki jo pripravlja MePZ Brezovica.  

mailto:jozef.poje@rkc.si


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

kakor v nedeljo: ob 7.00 na Brezovici, 8.30 v Vnanjih Goricah in na 

Logu v kapeli ter ob 10.00 na Brezovici.  

 

Četrtek, 26. decembra, na praznik sv. Štefana, 

diakona in prvega mučenca, praznujemo tudi dan 

samostojnosti in enotnosti. Sveta maša za domovino 

je v Dragomeru – v cerkvi – ob 10.00 uri.  

 

Nedelja, 29. decembra, prva nedelja po božiču, je praznik Svete 

Družine. Ta dan bo pri vseh svetih mašah blagoslov otrok.  

 

Torek, 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 2020. Z molitvijo hvaležno sklenimo leto, ki smo 

ga preživeli in se pri maši priporočimo za čas življenja, ki je pred 

nami.  

 

V času od 23. decembra do 5. januarja ni veroučnih srečanj. Prvi 

dan verouka v novem koledarskem letu je na praznik Gospodovega 

razglašenja ali Svetih treh kraljev, v ponedeljek, 6. januarja.  

 

Ponedeljek, 6. januarja, 

praznik  

Gospodovega razglašenja 

ali  

Sveti trije kralji.  

Na ta dan otroci prinesejo 

svoj dar, ki so ga zbrali v 

adventnem času za otroke 

v misijonskih deželah k 

jaslicam v cerkev, k maši 

ob 19.00 uri.  

Tako bodo otroci, kakor so modri počastili novorojeno dete v jaslicah 

in Jezusu darovali svoje darove, tudi oni počastili novorojenega 

Odrešenika, s svojim darom pa pomagali sovrstnikom v stiski.  

 

V nedeljo zvečer pred praznikom Gospodovega razglašenja je tretji 

sveti večer.  

 



 

 

Iz novembrske seje ŽPS 
 

1.  Molitev. 

2. Poročilo Jožice Perne iz srečanja v škofovem zavodu v Šentvidu, 9. 

novembra 2019. Tema srečanja: Moj dragoceni dan. Po ogledu 

kratkega filma Največje darilo je nadškof, msgr. Stanislav Zore, izrazil 

hvaležnost za skrb članov za naše župnije in poudaril, da želi, da bi v 

naših župnijah bil Bog vse bolj poznan in ljubljen. Posebej pa je prosil  

za molitve za našega papeža, škofe in duhovnike. Pater Ivan 

Bresciani nam je predstavil temo Moj dragoceni biser. Biseri v mojem 

življenju - stvar ali odnos? Kako prepoznati ta biser? Cilj naše poti. Sv. 

maša kot vrnitev k Očetu. Na cilju je pomembna samo NAŠA 

resnica. Karkoli delaš, ne delaš sam, vedno je prisoten Bog in človek 

je edino bitje, ki lahko vrača Bogu zahvalo. Pripadnost cerkvi je dar. 

Ko človek ne čuti več pripadnosti, hitro zaide v drugo ideologijo in se 

lahko izgubi. Molitev, spoved… je tista drža človeka, ki nas združuje s 

Kristusom in z drugimi ljudmi.  Svetniki in pokojni so del naše Cerkve in 

so vedno prisotni med nami. Delo po skupinah: 

Kako gledamo na delo v župniji za nazaj in kako v prihodnje? Kje 

vidimo bisere - Božje dotike v našem delu za župnijo? Kaj je za nas 

Božji dar v župniji in kako lahko kot posamezniki vplivamo na 

povezovanje in odnose v občestvu?  

V začetku decembra na spletu začne delovati Pastoralni portal.  

3. Posredovanje vere; g. župnik je podal razmišljanje današnjih  

odraščajočih mladih na vprašanje: »Kaj se zgodi po smrti?« Odgovori 

so zelo različni... Posredovanje vere in govoriti o veri ni lahko delo. 

Vsako obdobje zahteva drugačen pristop.  

4. Pri blagoslovu grobov je opaziti, da se na pokopališču na Brezovici 

ne sliši do konca pokopališča. Mogoče dodati še en zvočnik pri 

stopnicah.  

5. Dekanijsko srečanje za člane ŽPS na Viču, 24. novembra 2019, ob 

15.00 uri. Tokrat bo gost g. Jože Možina. 

6. Venčkovanje 30. novembra 2019 od 9.00 do 13.00. Organizirata 

Karitas in Skavti. Najprej bo beseda g. župnika, nato izdelava 

venčkov, na koncu blagoslov venčkov in zaslužena malica.  

7. Prihod Miklavža bo na Logu ob 17.00 uri. Na Brezovici v OŠ, 

Brezova dvorana pa ob 18.00 uri. 

8. Božična devetdnevnica bo potekala kot običajno. Na koncu sv. 

maše procesija z Marijinim in Jožefovim kipom in lučkami. Posebej 

povabiti prvoobhajance.  



 

 

Napoved prvomajskega romanja 
 
 

Čeprav je do meseca maja še nekaj časa, je prav, da se lahko 

pripravimo in organiziramo za tridnevno prvomajsko dekanijsko 

romanje v Beograd in Novi Sad od četrtka, 30. aprila, do sobote, 2. 

maja 2020.  

 

Program romanja: 

 

1. dan: ČETRTEK, 30. april          Ljubljana – Beograd 

Odhod avtobusa izpred cerkve sv. Antona Padovanskega na Viču 

ob 7.00 uri ter vožnja skozi Hrvaško mimo Zagreba do hrvaško-srbske 

meje in naprej do Beograda. Ob prihodu v srbsko prestolnico, eno 

najstarejših evropskih mest z bogato zgodovinsko preteklostjo, 

naredimo krožni ogled glavnih mestnih znamenitosti: največja 

pravoslavna cerkev sv. Sava, parlament, Trg Republike, Narodno 

gledališče, Narodni muzej. Nato bo sv. maša v katedrali Kristusa 

Kralja, najstarejši katoliški cerkvi v Beogradu. Po sv. maši bo sprejem 

na nadškofiji in seznanitev s katolištvom v Srbiji. Sledi ogled mozaikov 

v nadškofijski kapeli, delo p. Marka Rupnika. Vožnja do hotela, 

večerja in nočitev. 

 

2. dan: PETEK, 1. maj              Beograd  

Zajtrk. Zapeljemo se do cerkve sv. Sava, ogled in seznanitev s 

pravoslavjem v Srbiji. Nato se odpeljemo do katoliške cerkve sv. 

Jožefa, kjer bo sv. maša, ki jo bo na praznik sv. Jožefa delavca 

daroval beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar. Po maši bo 

piknik kosilo in druženje. Popoldne se bomo odpeljali na ogled 

Plečnikove cerkve sv. Antona Padovanskega, kjer delujejo 

frančiškani iz Bosne. Sledi sprehod po vedno živahni Ulici kneza 

Mihajla, kjer začutimo utrip sodobnega Beograda, do 

Kalemegdana, parka s trdnjavo na robu starega mesta, ki leži na 

sotočju Save in Donave. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 



3. dan: SOBOTA, 2. maj             Beograd – Novi Sad – Ljubljana 

Po zajtrku vožnja proti Novemu Sadu. V Tekijah bo sv. maša v katoliški 

cerkvi sv. Marije Snežne. Pot bomo nadaljevali do Petrovaradina, kjer 

si bomo ogledali trdnjavo iz 18. stoletja, ki je dobila naziv „Gibraltar 

ob Donavi“ in po želji tudi muzej. Romanje bomo sklenili s kosilom ob 

poslušanju tamburašev na petrovaradinski trdnjavi s pogledom proti 

mestnemu jedru Novega Sada, prestolnice Vojvodine, ki leži ob reki 

Donavi in je obdana z bujnimi vinogradi, gozdovi in prostranimi polji. 

Večji del današnje podobe je dobilo mesto v 19. stoletju. V njem se 

še zrcalita vpliv avstroogrske kulture in sožitje stare srbske duhovnosti 

ter severnjaške uglajenosti. Po kosilu sledi vrnitev proti domu preko 

Fruške gore, skozi Hrvaško, mimo Zagreba v Slovenijo. Vrnitev domov 

predvidoma okrog 23.00 ure. 

*** 

Za pot je potrebna veljavna osebna izkaznica ali potni list. 

CENA: 250 EUR 

 

Cena vključuje: Avtobusni prevoz po programu, cestnine in 

parkirnine, pristojbine na Hrvaškem in v Srbiji, 2 polna penziona, 

nočitev v hotelu 4* (dvoposteljne sobe, TWC), vstopnine, napitnine, 

duhovno in strokovno vodstvo, nezgodno zavarovanje. 

Možna doplačila: za enoposteljno sobo 50 EUR. 

 

Način plačila: 50 EUR ob prijavi, preostalo najkasneje do 10. aprila 

2020.  

 

Zaradi rezervacije hotela prosim, da se prijavite najkasneje do 10. 

januarja 2020 v župnišču na Brezovici (lahko tudi v župnišču na Viču). 

Ob prijavi je potrebno navesti osebne podatke, naslov in številko 

osebnega dokumenta. Prijavnico dobite v župnijski pisarni. 

 

 



Adventne spodbude… 
 

Za prvi adventni teden – prijaznost  
 

Adventni izziv za mlade:  

Približaj se tistemu, ki ti je neprijeten, zoprn, neprijazen… Mogoče je 

to sošolka, sošolec, lahko ga povabiš zraven k igri. Lahko se mu 

nasmehneš, ponudiš pomoč pri nalogi, učenju. 

Adventni izziv za odrasle: 

Lahko je bližnji sosed, soseda, sodelavec, s katerim težko živite. 

Poiščite priložnost za iskreno voščilo za dober dan, lepo besedo, 

pozdrav. Lahko samo iskreno molite za človeka, ki ga težko 

prenašate, vidite. 
 

Za drugi adventni teden – pozornost  
 

Adventni izziv za mlade: 

Trudi se premagovati lenobo. Vstani s kavča, ugasni televizijo, odloži 

telefon. Nekaj časa podari drugemu, bratu, sestri, staršem… 

Adventni izziv za odrasle: 

Ali je kdo, ki potrebuje mojo bližino, da sem ob njem, se zanj 

zanimam? Vem, kako gre mojemu otoku, možu, ženi, sodelavcu v 

službi?  
 

Za tretji adventni teden – radodarnost  
 

Adventni izziv za mlade:  

Pomisli na tiste, ki nimajo toliko stvari, kot ti. Ali se lahko odrečem 

kakšni stvari, ki je moja, in dar namenim bolj revnim od sebe? Imam 

adventni hranilnik za pomoč otrokom v misijonskih deželah? 

Adventni izziv za odrasle: 

Advent res ni postni čas, a je kljub temu priložnost za odpoved. Se 

lahko čemu odpovem, lahko kaj darujem? Saj k temu niso 

povabljeni le otroci. 
 

Za četrti adventni teden – prinašati veselje 
 

Adventni izziv za mlade in odrasle:  

Pomisli na bolne, ostarele, osamljene. Ali lahko koga obiščem v 

bolnišnici, v domu za starejše, doma? Komu lahko napišem 

voščilnico in ga s tem res razveselim, ker je od mene ne pričakuje? 

Lahko koga, ki ničesar ne pričakuje, pokličem po telefonu? Sem 

iznajdljiv v prinašanju veselja? 



GODOVI in SVETE MAŠE od 2.12.2019 do 8.12.2019 

2.12. pon Sv. Natalija, muč. BR 19 vsi živi in ++ iz družine Recek 

za zdravje 

+ Zalka Lendero, 7. dan 

3.12. tor sv. Frančišek Ksaver BR 19 + Milena Peklaj 

4.12. sre sv. Janez Damaščan BR 19 + Marija Kavčnik 

5.12. čet sv. Saba, opat BR  8 za duhovne in redovne poklice 

za zdravje (M) 

6.12. pet sv. Nikolaj (Miklavž), 

škof  

prvi petek 

BR 19 za nerojene otroke 

+ Niko in Ludvik Jakomin 

++ Turšič 

7.12. sob sv. Ambrož, škof 

prva sobota 

 

BR 19 + Anton Brlan, 10. obl. 

+ Marija in Anton Rus, Janez Drašler 

+ Jakob Remškar 

+ Ivan in starši Rep 

+ sin Franci Kršmanc 

+ Janez Požar, 7. dan 

8.12. ned BREZMADEŽNO 

SPOČETJE DEVICE 

MARIJE  

2. adventna nedelja  
 

branje Božje besede LG: 

Jerneja in Rok Meglen 

 

 
 

branje Božje besede VG: 

Polona in Matej Marinko 

 

 

 

 

 

 

 
branje Božje besede BR:  

Vili in Hajdi Kosednar 

 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Nace Trček, obl. 

+ Frančišek Čuden 

+ Marija Šerjak, 30 obl.  

LG   8
30

 + Dušica Gregorčič 

+ Franc Gradišar, obl. in  

++ družina Gradišar 

VG  830 + Franc Ambrožič, obl. 

+ Frančiška Jesenovec, obl. 

++ starši Kozina 

+ Ivan in Terezija Klemen 

+ Marinka Komelj, 30. dan 

+ Štefan in ++ starši Glavica 

+ Marija Tompa in Tatjana Oblak 

BR  10 + Marija Zakrajšek 

za zdravje v družini in  

++ Dubravac in Ravnjak 

+ Franc Remškar 

+ Ivan Kunej 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 7.12., ob 8h: Tržaška c. od št. 364 do 418. 



 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 9.12.2019 do 15.12.2019 

9.12. pon sv. Bernard, red. BR 19 v zahvalo za vse prejete 

dobrote letošnjega leta 

10.12. tor sv. Judita, sp. žena BR 19 + Ivan Kunej 

11.12. sre sv. Damaz I. papež BR 19 + Tomaž Rupnik 

12.12. čet Marija iz Guadalupe BR   8 ++starši Seliškar in Ciril Klemenc 

13.12. pet sv. Lucija, mučenka BR 19 za srečno zadnjo uro 

14.12. sob sv. Janez od Križa BR 19 + Marija in Ciril Rus 

+ Erika Mihelčič, obl. ter  

+ Marta Jurjevič in ++ Mihelčič 

++starša: Pavla in Ludvik Jakomin 

+ Vida Starkež, 20. obl. 

15.12. ned 3. adventna nedelja  

sv. Kristina, devica 

 

 
branje Božje besede LG: 

Helena Kavčič in  

Lojzka Šarabon 
 

 

branje Božje besede VG: 

Miha Marinko in 

Anamarija Kermavnar 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Frančišek Čuden 

++ starši in brata Šivic ter  

+ Homilija Čepon 

LG   830 + Marija Kavčnik 

+ Albin Černuta, obl. 

VG  830 + Peter Gregorc, obl. in  

+ Ljudmila Gregorc 

+ Albina Vidovič 

+ Zalka Rotar 

+ Ciril Opeka, 6. obl. in  

+ Rudolf Ašič, 30. obl. 

+ Franc Kavčnik in ++ Čibej 

+ Rozalija in Alojzij Kuclar, obl. 

 
 

branje Božje besede BR:  

Majda Kvaternik in  

Irena Celarc 

 

 

BR  10 + Marija in Peter Trček 

+ Mili in Marko Gerbec 

+ Jakob Remškar 

+ Janez Celarc 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 14.12., ob 8h: Tržaška cesta od št. 420 do 

Brežne poti. 

 

 

 

"Bog ti ne daje ljudi, ki jih želiš, ampak ljudi, ki jih v življenju potrebuješ,  

da ti pomagajo, te ranijo, te zapustijo, te ljubijo."  
(Tyara Slavie) 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 16.12.2019 do 22.12.2019 

16.12. pon sv. Albina, mučenka BR 19 + Peter Brenčić 

+ Janez, Marija in Stane Sedej 

17.12. tor sv. Lazar iz Betanije, 

svetopisemski mož 

BR 19 za bolne, ki upajo na 

ozdravitev 

18.12. sre sv. Gacijan, škof BR 19 + Jožef Lukan 

19.12. čet sv. Urban III., papež BR  8 + Ivanka in Teodor Pikec 

+ Frančiška in družina Stanovnik 

20.12. pet sv. Evgen, mučenec BR 19 za vse, ki ne verujejo 

21.12. sob sv. Peter Kanizij BR 19 + Marija in Alojz Rupert 

+ Stanislav Skodlar 

22.12. ned 4. adventna nedelja 

sv. Frančiška Cabrini 
 

 
branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 
 

branje Božje besede VG: 

Gašper in Matic Dolenc 

 
 

 

 
 

 

 

branje Božje besede BR:  

Robi in Mojca Novak 

 

 
 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Valentin Skodlar, 30. obl. 

+ Marko Gerbec 

LG   830 + Ivana Skubic 

+ Franci in France Hočevar 

VG  830 ++ starši Baligač 

v zahvalo 

+ Ludvik Modic 

+ Viktor Brolih 

+ Anton Smrtnik, 30. dan 

BR  10 ++ Tomaž in starši Brank, starši, 

sestre in brata Kramar 

++ bratje in sestre Pajk  
                                  (Pri Dorčkovih) 

+ Jožef Tomšič, duhovnik 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 21.12., ob 8h: Brežna pot, Gornja pot, 

Tržaška cesta od Gornje poti do Starovaške. 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici za januar in februar 
 

sobota,   4. 1.  – Brezoviška od Skodlarja do konca  

sobota, 11. 1.  – Drobtinška 

sobota, 17. 1.  – Tržaška c. od Drobtinške do Lukovice 

sobota, 25. 1.  – Tržaška c. od Lukovice do OMV črpalke, neparne 

sobota,  1. 2.   – Tržaška c. od OMV do Mercatorja in Malovaška ul. 

sobota,  8. 2.   – Poštna ul. 

sobota, 15. 2.  – Tržaška c. od Poka do št. 505, neparne 

sobota, 22. 2.  – Podpeška c. parne in neparne 

sobota, 29. 2.  – Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za grabnom 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 23.12.2019 do 26.12.2019 

23.12. pon sv. Janez Kancij, duh. BR 19 za pravično ureditev življenja  
                                          (M.K.) 

24.12. tor sv. Adam in Eva 

prvi sveti večer 
branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 

 

branje Božje besede VG: 

Branka in Jani Remškar 

 

 

LG 1730 + Matija Remškar  

in za srečno vožnjo 

+ Pepca Pikec 

+ Ivan in Marija Turk 

VG1730 v zahvalo za varstvo pred vlomi 

+ Franc Smrtnik 

BR19 + Ana Novak 

+ Franc Remškar 

 polnočnica  

 

BR24 za žive in pokojne župljane 

+ Metka Novak, 2. obl. 

+ Peter Lohak 

+ Ivan, 7. obl. in Janez Slana 

25.12. sre GOSPODOVO 

ROJSTVO - BOŽIČ 
branje Božje besede LG: 

Branka Štrukelj in  

Irena Saksida 
 

branje Božje besede VG: 

Marta in Drago Stanovnik 

 
 

 

 

BR   7 +Jure Mahne 

LG   830 + Marjan Trček, 3. obl. 

VG  830 + Slavka Peterca in  

+ Milan Majer 

+ Jakob in Jožefa Bogataj 

++ iz družine Jesenovec 

+ Štefan Jaklin 

+ Franc Kavčnik in  

++ družina Čibej 

BR 10 + Marica Gorjan 

++ Marjan Oven, 2. obl. in  

Anica, 30. obl. ter Ivan Žmavc 

+ Ana in Franc Trček 

+ Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

+ Franc Remškar 

+ Darinka Brajović 

++ Šimcovi 

26.12. čet DAN SAMOSTOJNOSTI  

IN ENOSTNOSTI 

BR   8 ++ starši Kršmanc 

+ Marija Zakrajšek 

+ Anton, obl. in Marija Iskra 

DR 10 + Frančiška in Alojz Fišter 



GODOVI in SVETE MAŠE od 27.12.2019 do 29.12.2019 

27.12. pet sv. Janez, evangelist BR  19 + Janez in Ivan Slana 

+ Zdenka Jagarinec 

28.12. sob sv. nedolžni otroci BR 19 + Ivan Marinko ter ++ iz družine 

Marinko in Erbežnik 

++ Grohcovi 

+ Jože Žižek 

+ Žiga Kozjek, obl. 

29.12. ned Nedelja Svete Družine 

sv. Tomaž Becket, šk. 

 
branje Božje besede LG: 

Marta In Albert Prodan 
 

branje Božje besede VG: 

Tončka in Viktor Poličnik 

 
branje Božje besede BR:  

Janez in Bojana Novljan 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Pezdir, obl. 

+ Frančišek Čuden 

LG   830 + Ivanka Rus 

VG  830 + Ignac Jakomin, oče 

+ Vesna Meglen, 3. obl. 

+ Ivanka in Franc Zor, obl. 

BR  10 + Metka Novak 

za srečen zakon 

++ Pograjc 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 28.12., ob 8h: Starovaška in Brezovška 

od Tržaške ceste do Skodlarja. 

 
 

Božično – novoletni koncert v Cankarjevem domu v Ljubljani 
 

Sobota, 21. decembra, ob 19.30 - Božič v Ljubljani 2019, v Gallusovi 

dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. 
 

Nastopa Simfonični orkester Cantabile, MePZ Crescendo in MePZ 

Adoramus. Sodelujoči: Marjan Grdadolnik, dirigent; Mojca Bitenc 

Križaj, Domen Križaj, Vivijana Rogina, Jernej Gantar, Urban Kolar, 

Matej Avšič, Žiga Kert, Damijan Bogataj, producent. 
 

Koncertni večer je tradicionalni in ob prazniku osrednji glasbeni 

dogodek v prestolnici.   

Vstopnice: 10 €, 13 €, 17 €, 20 €; informacijsko središče in prodaja 

vstopnic Cankarjev dom (podhod Maximarketa) in pri pooblaščenih 

prodajalcih: Petrol, www.mojekarte.si, pri g. Damjanu Furjanu (tel. 

040 833 482).  

 
 

http://www.mojekarte.si/


 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

Sveti krst  
 

V novembru v naši župniji ni bilo sv. krsta. Letos je bilo v naši župniji 

krščenih osemnajst otrok, v lanskem letu v tem času pa sedemindvajset 

otrok. 
 

 

 

 

V novembru so od nas odšli v večnost 
 

†  Marija Jelena Komelj (96), Na Gulč 13, Vnanje Gorice, (Vn. Gorice) 

†  Dragica Končan (88), Cesta ob potoku 2, Log, (Log) 

†  Anton Smrtnik (77), Pod Supotom 25, Vnanje Gorice, (Vn. Gorice) 

†  Zalka Lendero (69), Tržaška cesta 440 B, Brezovica, (Brezovica) 

†  Janez Požar (74), Dolina 3, Lukovica, (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih devetinštirideset naših župljanov. 

Preteklo leto je bilo v tem času pokopano sedeminštirideset naših rajnih. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

URADNE URE: ponedeljek in torek od 18.00 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 18.00 do 19.00. 

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  
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