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Praznik vseh svetih – 1.11. in  

dan spomina vernih rajnih – 2.11. 
 

Na 1. november Cerkev že nad 

1200 let obhaja praznik Vseh 

svetnikov.  Prvo pričevanje, da 

so v Rimu praznik vseh svetnikov 

obhajali na 1. november, imamo 

že iz časa okoli leta 800. Od tam 

se je praznovanje preneslo v 

Francijo, Nemčijo in Španijo.  

Vsak dan v letu imamo na 

koledarju imena svetnikov, ki jih 

je Cerkev uradno razglasila, 1. 

novembra pa se spominjamo 

tistih milijonov mater, ki so se posvetile ob svojih otrocih in družinah; tiste 

množice mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v tovarni, v pisarni, za 

prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in mladih delavcev, ki 

jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov in sredi dela, pa so bili 

pripravljeni na srečanje z njim; tistih nepreglednih množic starih, 

zapuščenih, bolnih, hromih, naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v 

preskušnjah dozoreli za nebesa. 

Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni 'dan 

mrtvih', kot je bilo napisano na naših koledarjih do nedavna (in je na 

nekaterih še). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova 

obljuba: »Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umrje!« Ti preprosti svetniki, 

ki so morda utonili v pozabo kmalu potem, ko so umrli in se umaknili iz 

človeške družbe, živijo. Človeške oči ne vidijo vsega. Ne vidimo Boga in 

ne vidimo veselja, ki ga je Bog naklonil svojim svetim. Vsi naši rajni, ki 



počivajo na pokopališčih in drugod v naročju zemlje, so bili ustvarjeni in 

krščeni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki smo 

s krstom vstopili v občestvo svetih. 

Pri nas na Slovenskem se je za 2. 

november, Dan vernih rajnih, 

udomačilo ime 'verne duše' in verni 

ljudje prosimo za svoje pokojne, ki so 

morda še v kraju očiščevanja in 

zorenja za nebesa. Temu kraju ali 

pravzaprav stanju pravimo vice. To 

stanje nastopi takoj po smrti za tiste 

duše, ki imajo v sebi božje življenje 

posvečujoče milosti, pa še niso 

zadostile za grehe, ki so jih v življenju 

storile, ali pa jih teži krivda malih grehov. Kako dolgo traja očiščevanje v 

vicah pri posameznih dušah, tega ne moremo vedeti. Same si te duše 

ne morejo pomagati; čas zasluženja je bil zanje končan s trenutkom 

smrti. 

Spominu vernih rajnih je posvečen že popoldan praznika Vseh svetih. 

Tako je bilo že od začetka današnjega 'spomina vseh vernih rajnih', ki 

sega skoraj tisoč let nazaj. Spomin ima svoj izvor v odredbi sv. Odila, 

opata v Clunyju v Franciji, ki je leta 998 ukazal vsem sebi podrejenim 

samostanom, naj 1. novembra popoldne po vseh cerkvah zvoni mrtvim 

v spomin, menihi naj molijo večernice za mrtve, drugi dan pa naj za 

mrtve opravijo slovesno molitveno bogoslužje in darujejo zanje sveto 

mašo. 

Čas molitve za duše v vicah 
 

»Naše roke se jih ne morejo več dotakniti, naše oči jih ne morejo več 

videti, toda naša ljubezen in naša molitev jih vedno lahko dosežeta.« 

(Marija Simma, Moja doživetja z dušami v vicah) 

Skoraj vsi ljudje po smrti preidemo v prečiščevanje, ki mu rečemo vice. 

Vice niso kraj, temveč stanje, v katerem se duša skozi trpljenje očiščuje 

grehov in napak, ki jih je storila v življenju in se pripravlja na nebesa. 

Mistiki, ki jim je bilo dano »srečevanje« z dušami umrlih, so povedali, da 

te duše neizmerno trpijo. Gre za posebno duhovno trpljenje, ki ga na 

zemlji ne poznamo in je povezano s spoznanji o svojem življenju, 

potrpežljivostjo ob čakanju na Božje usmiljenje in silnim hrepenenjem po 

Bogu. Za nekatere duše so vice kratke in jih bolj ali manj preidejo, 

številne druge pa se očiščujejo mnoga leta, lahko celo desetletja ali 

stoletja. 



»Ko bi se duše lahko očistile z 

obžalovanjem ali kesanjem, bi 

lahko v enem samem trenutku 

poplačale vso krivdo. Toda 

Bog tega ne dopušča.« 

(Katarina Genovska, Razprava 

o vicah) 
 

Vsi mistiki in svetniki so poročali, 

da si duše v vicah ne morejo 

več pomagati same in so 

popolnoma prepuščene Božjemu usmiljenju. Neizmerno pa jim lahko 

pomagamo mi, živeči ljudje in jim omilimo ali skrajšamo trpljenje. 

Pomagamo jim lahko na več načinov: 
 

1. Sveta maša je največje, najmočnejše in najučinkovitejše sredstvo, ki je 

nenadomestljivo. 
 

2. Molitev rožnega venca je takoj za sveto mašo. S pomočjo rožnega 

venca so vsak dan rešene številne duše, ki bi morale še dolgo trpeti. 
 

3. Zadostilno trpljenje je vsako telesno ali duševno trpljenje, ki ga 

darujemo za duše v vicah in jim prinese veliko olajšanje. 
 

4. Pobožnost križevega pota kot spojitev s Kristusovim trpljenjem in 

darovanje tega trpljenja. 
 

5. Darovanje odpustka: spoved, obhajilo in molitev po namenu. 
 

6. Miloščina in dobra dela, ki jih darujemo v ta namen. 
 

7. Prižiganje blagoslovljenih sveč za duše v vicah, ker gre za dejanje 

pozornosti in ljubezni ter prinašanje svetlobe in upanja. Predvsem pa nas 

prižgana sveča spomni na molitev za rajne in na večno življenje, ki se 

nadaljuje po telesni smrti.  
 

»Nobena dobra misel in nobena resna želja, ki jo ima zanje živ človek, ni 

brez učinka.« (Ana Katarina Emmerlich, Vizije) 
 

V času praznika vseh svetih in vernih duš v vicah se Božje usmil jenje 

posebej skloni k tem dušam. S pomočjo naše molitve in priprošnje jih 

veliko odpelje s seboj v nebesa. Vsi smo povabljeni, da posebej v tem 

času (lahko pa ves november) priporočamo vsaj eno dušo v vicah 

(lahko določeno ali neznano) ter ji z molitvijo in žrtvami pomagamo na 

poti k Bogu. Vsaka duša, ki je po naši molitvi in priprošnji rešena iz vic, 

nam vse življenje vrača s posebnimi milostmi in varstvom, ki jih popolna 

in zveličana lahko zajema neposredno od Boga. 

 



obvestila 
 

V ponedeljek, 24.10. bo pri sv. maši na orgle igrala Ana Žitko, ki bo po 

maši ob 19:30 imela kratek orgelski koncert do 20h ob zaključku šolanja 

na nižji glasbeni šoli pod vodstvom prof. Tomaža Sevška Šramela.  
 

V torek, 25.10., bo ob 19:30 srečanje za starše otrok tretjega razreda v 

Marijinem domu.  
 

V soboto, 29.10., bo romarski izlet za pevce iz naše župnije. Gostovali 

bodo v župniji Tunjice. 
 

Priprava staršev in botrov na sveti krst bo v ponedeljek, 31.10. ob 20h v 

župnišču. 
 

Na praznik Vseh svetih bodo svete maše po spremenjenih urah zaradi 

molitev za rajne na pokopališčih po maši:  

ob 8:00 na Logu v cerkvi – po maši molitev na pokopališču in  

ob 8:00 v Vnanjih Goricah – po maši molitev na pokopališču;  

ob 10:00 na Brezovici – samo maša in  

ob 10:00 v Dragomeru maša v cerkvi in molitev na pokopališču;  

ob 14:00 maša na Brezovici in molitev na pokopališču;  

ob 18:00 molitev rožnega venca za rajne na Brezovici v cerkvi. 
 

Na dan spomina vernih rajnih bo sv. maša ob 8h in ob 19h na Brezovici. 
 

V času jesenskih počitnic ni veroučnih srečanj. Verouk se začne po 

počitnicah, 7.11. V času počitnic so osmošolci in devetošolci povabljeni 

na raziskovalno-ustvarjalne delavnice na Škofijsko klasično gimnazijo v 

Šentvid nad Ljubljano, od 2. do 4. 11. od 9:00 do 15:00. Delavnice in 

kosilo je brezplačno za vse udeležence. Več informacij in prijava na: 

www.stanislav.si  
 

Na prvi petek v novembru, 4.11., bom obiskal starejše in bolne na domu. 

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

Božjega usmiljenja. 

Po sveti maši bo molitev pred Najsvetejšim do 20:30. Molitev pripravljajo in 

oblikujejo skavti. Med molitvijo bo priložnost za sveto spoved. Zaključek 

molitve bo z litanijami Srca Jezusovega in z blagoslovom. 
 

Na prvo soboto v septembru, 5.9. bo ob 9:00 srečanje za ministrante na 

Brezovici. Na srečanje lepo povabljeni tudi novi ministranti! 
 

Pred sv. mašo na prvo soboto bo ob 18:15 molitev rožnega venca s 

premišljevanjem Svetega pisma, po sv. maši pa litanije Matere Božje. 
 

Prva nedelja v novembru je tudi zahvalna nedelja. Hvala vsem, ki s svojo 

molitvijo in delom podpirate in sooblikujete življenje v župniji. Hvala vsem, 

http://www.stanislav.si/


ki v župniji opravljate različne službe: organistom, voditeljem zborov, 

pevcem, bralcem Božje besede, pritrkovalcem, mežnarjem in 

ministrantom.  

Vsem, ki čistite in krasite cerkev na Brezovici, v Vnanjih Goricah, kapelo 

in cerkev na Logu, cerkev v Dragomeru. Vsem, ki skrbite za čistočo in 

urejenost Marijinega doma in župnišča. Vsem ključarjem, članom ŽPS, 

Karitas in GS. 

Hvala katehistinjam, ki vsak teden posredujete zaklad vere in darujete 

del svojega življenja za mlade rodove. Pa tudi vsem, ki z molitvijo ali z 

materialnimi darovi podpirate župnijo.  

Hvala vsem starejšim in bolnim, ki z molitvijo in darovanjem trpljenja 

prosite za blagoslov. Hvala vsem, ki s prostovoljnim delom darujete svoj 

čas in moči za župnijo.  
 

V ponedeljek, 7.11. bo po maši srečanje molitvene skupine Beseda 

življenja. Lepo povabljeni. 
 

V mesecu novembru se bodo začele tudi svetopisemske in bralne urice. 

Bralne urice se začnejo v sredo, 9.11. potekale bodo vsako sredo od 

10:00 do 11:00 ure v Marijinem domu. Namenjene so predšolskim 

otrokom.  
 

Svetopisemske urice so namenjene predšolskim otrokom starim od 3-6 

let. Tudi začetek svetopisemskih uric bo v sredo, 9. novembra od 17.30 

do 18.30 ure in se bodo odvijale vsak drug teden v Marijinem domu. 
 

V petek, 11.11. je skavtski petek – pri sv. maši sodelujejo skavti. 
 

Srečanje ŽPS bo zaradi odsotnosti župnika na duhovniških dnevih (od 13. 

do15.11.) v novembru izjemoma v torek, 15.11. ob 20h v Marijinem 

domu. Zato v ponedeljek, 14.11. tudi ne bo uradnih ur. Hvala za 

razumevanje. 
 

Orgelska sv. maša bo vsak tretji petek v mesecu. V novembru bo 18.11. 
 

Kateheze za mladino in odrasle bodo vsak torek in petek vse do 3. 

adventne nedelje v Catehumeniumu – stavba nasproti župnišča. 

Kateheze so namenjene vsem, ki iščejo odgovore za svoje življenje, želijo 

poglobiti svojo vero in odnos do Boga in bližnjega. 
 

Mešani pevski zbor Brezovica ohranja in nadaljuje 300-letno tradicijo 

cerkvenega petja na Brezovici. Zbor v tej sestavi deluje že dvajset let. 

20-to obletnico bomo obeležili z zahvalno mašo in koncertom v soboto, 

3.12.2016, ob 19:00 v cerkvi na Brezovici. To bo hvaležen spomin na vse, 

ki so se v preteklosti prizadevali za lepoto bogoslužja in nam zapustili 



duhovno in glasbeno bogastvo ter spodbuda, da bi zaklad glasbe 

zmogli posredovati novim rodovom. 
 

Pritrkovalci na Brezovici  imajo redne vaje vsako soboto ob 9:30 v 

Marijinem domu (soba Karitas). Tisti, ki bi želeli hoditi na pritrkovalski 

krožek, pridite osebno v soboto na srečanje ali pa se prijavite na e-

pošto:  pritrkovalci.brezovica@gmail.com 
 

Vsako sredo je na Logu (v kapeli) srečanje Molitvene skupine ob 19:00; 

oziroma v zimskem času ob 18:00. V četrtek pa je na Logu v kapeli ob 

20:00 srečanje molitvene skupine Prenova v Duhu. Lepo povabljeni. 
 

Otroški pevski zbor (učenci OŠ od 2. do 8. razreda), ki ga vodi Viktorija 

Celarc, ima vaje ob sobotah ob 10:00 v Marijinem domu. 
 

Mladinski PZ (učenci 9. razreda, dijaki in študentje), ki ga vodi Gregor 

Žitko, ima vaje ob ponedeljkih ob 20:00. Mladi, lepo povabljeni. 
 

Mešani pevski zbor Brezovica, ki ga vodi Tone Rozman, ima vaje ob 

sredah ob 20.00 v Marijinem domu. 

 

Pastoralne smernice za krščanski pogreb 
 

V času praznika Vseh svetih veliko razmišljamo o smrti in večnosti. S tem 

namenom vam želim v krajši obliki podati osnovna določila slovenskih 

škofov, ki so jih sprejeli na 94. redni seji SŠK, 9. maja 2016 v Celju. 

Preambula: 

Vprašanje smrti in pogreba najdražjih se dotika človekovih zelo osebnih 

čustev, ki so pogosto povezana z nemočjo, žalostjo in strahom. Zato 

Cerkev od vsega začetka ponuja iz svoje duhovne zakladnice bogato 

simboliko in bogoslužna besedila, ki so namenjena tolažbi svojcev 

pokojnika. Visok odstotek žarnih pokopov, ki Slovenijo uvršča v sam 

svetovni vrh (82,9 % upepelitev vseh rajnih v letu 2014), zahteva, da se 

Cerkev na Slovenskem odzove na prevladujočo kulturo smrti uničenja z 

novo obliko »evangelizacije smrti«. Ta mora na novo ovrednotiti telo ter 

smrt povezati s krščanskim velikonočnim oznanilom. 

Splošna določila: 

1. Cerkveno pogrebno opravilo je urejeno s kanoni 1176–1185 Zakonika 

cerkvenega prava in upošteva področno civilno zakonodajo iz leta 

1984.  

2. Pokop pokojnikovega telesa je za Katoliško cerkev najprimernejša 

oblika slovesa od tistih, ki so se ločili od tega sveta in so odšli k Očetu, saj 

ohranja možnost spomina na pokojnega brata ali sestro in izpostavlja 

simbolno povezanost s Kristusovo velikonočno skrivnostjo. 

mailto:pritrkovalci.brezovica@gmail.com


3. Vsak kristjan mora gledati na smrt kot na srečanje z Gospodom; v 

smrti se namreč na edinstven in najbolj oseben način srečata Bog in 

človek. 

4. Pogrebni obred je za svojce pokojnika posebna veroizpoved, s katero 

skupaj s krščanskim občestvom izpovedo svojo vero v posmrtno življenje 

in pričakovanje vstajenja teles poslednji dan. 

5. S polaganjem telesa v zemljo na blagoslovljenem pokopališču se na 

simbolni ravni spominjamo Kristusove velikonočne skrivnosti: trpljenja, 

smrti, polaganja v grob in vstajenja od mrtvih.  

6. Telo duhovnika ali škofa je s prejemom zakramenta duhovniškega 

posvečenja na ontološki način predrugačeno, vzeto iz Božjega ljudstva 

in postavljeno v službo Cerkve, da deli Božje skrivnosti, zato mora biti to 

telo deležno še posebej spoštljivega ravnanja tudi po smrti. 

7. Simboli, obredi, kraj in besedila ob pogrebnem slovesu izražajo skrb in 

spoštovanje, ki ju imamo kristjani do telesa vsakega pokojnika, 

predvsem pa vero v vstajenje od mrtvih. Pri obredih naj sodeluje v čim 

večji meri župnijsko občestvo, da se tudi na tak način izrazi povezanost 

pokojnika in svojcev z župnijo ter zmanjša možnost dvomljivih zasebnih 

pobud. 

Pogrebni obred in sveta maša za rajne: 

Če pastoralne okoliščine tako narekujejo, se lahko opusti sveto mašo za 

rajnega na dan pogreba, vendar jo je treba opraviti čim prej. Takšne 

okoliščine so lahko: ko je pri obredu navzočih le nekaj vernikov; 

ko je udeležba prisotnih na pogrebnem obredu le zunanje in ne versko 

dejanje; ko je pogrebni obred v dneh, ko ni predvidena sveta maša 

(veliki četrtek, veliki petek in velika sobota). 

Upepelitev telesa in žarni pokop: 

Duhovnik, diakon ali drug pastoralni sodelavec, ki spremlja umirajočega 

in njegove svojce, naj na primeren način predstavi simbolni pomen 

pokopavanja telesa v grob po kateri Cerkev pokopava telesa rajnih. 

Upepelitev ni primerna praksa za redovnico, redovnika, diakona, 

duhovnika ali škofa, saj so prvi poklicani, da s svojim življenjem in delom 

pričujejo za vstalega Kristusa. Zato je tudi primerno, da so pokopani kot 

Kristus. 

Raztros pepela: 

Želja, da bi bil umrli raztresen v morju, gorah, gozdu ali drugod v naravi, 

je vprašljiva, saj je v takšnih primerih posebej poudarjena ljubezen do 

narave, to je želja ostati povezan s tistim, s čimer je bil pokojnik povezan 

v zemeljskem življenju. Pri tem ni prostora za upanje na večno življenje in 

na življenje v Bogu. Raztros pepela izpušča možnost za molitveno 

spominjanje pokojnika, ki izhaja iz obiskovanja grobov. Kdor nima groba, 

ne dopušča spomina, zato hitro pride do pozabljanja. To lahko vodi v 



panteistično in naturalistično dojemanje življenja in smrti. Če ni 

določenega kraja pokopa, groba, ne more biti molitve in niti spomina, s 

tem pa se hitreje izbriše sled o obstoju določene osebe. Naslednjim 

generacijam se tako odvzame vsako možnost zgodovinskega spomina. 

Če obstaja utemeljen sum o odločitvi za raztros pepela iz krščanski veri 

nasprotnih razlogov, se lahko odreče cerkveni pogreb. Priporoča se, da 

se imena rajnih, ki so se odločili za raztros, obeležijo na ustreznem kraju 

oziroma na pokopališču. 

Posebne oblike pogrebov: 

V primeru pogreba mrtvorojenega ali splavljenega otroka se upošteva 

določilo v navodilu Kongregacije za verski nauk Donum vitae iz leta 

1987, da je treba nerojene otroke, ki so bili hote ali nehote splavljeni, 

spoštovati kakor posmrtne ostanke drugih oseb. Pokop in bogoslužno 

opravilo se opravi, kakor je opisano v pogrebnem obredniku Krščanski 

pogreb, pri čemer se upošteva ustrezne prilagoditve glede na 

okoliščine. 

V primeru izročitve telesa v znanstvene namene se pred samo izročitvijo 

oziroma izvedbo medicinskih postopkov opravi pogrebni obred, ki je 

predviden pred upepelitvijo in se nahaja v obredniku Krščanski pogreb 

(2006). 

Na tržišču so čedalje bolj prisotne krste ali žare, ki omogočajo pokop v 

posebnih položajih ali izpostavljajo določen vidik posmrtnega življenja 

(npr. reinkarnacija, ponovno rojstvo, žare, iz katerih lahko vzklije rastlina 

itd.). Za pogrebno opravilo, pri katerem se izvede pokop v drugačnih 

oblikah, kakor so predpisane (v krsti, žari ali z raztrosom), je treba 

pridobiti dovoljenje krajevnega ordinarija. Predvsem zaradi uvajanja 

nekaterih komercialnih oblik pogreba moramo biti pozorni, da vsebina 

krščanskega pogrebnega obreda ni pomešana s panteističnimi, 

naturalističnimi ali new age verovanji, ki so v nasprotju s katoliškim 

naukom. 

Kateheza kot pot za novo kulturo življenja: 

V jedru krščanstva je prepričanje, da smo zaradi neumrljivosti duše 

presežni in večni, kar bi morali izpostavljati tudi ob vprašanju upepelitve 

telesa. Kjer razmere dopuščajo, se to lahko poveže z ovrednotenjem 

starih običajev bdenja in molitve pri pokojniku.  

Pred praznikom vseh svetih in dnevom spomina na verne rajne naj po 

župnijah, katoliških ustanovah in društvih potekajo kateheze, nagovori, 

srečanja ali nedeljske pridige na temo pomena telesa v krščanstvu in o 

spominjanju rajnih tudi po smrti. Molitev, darovanje svetih maš, 

obiskovanje pokopališč in udeležba na pogrebu naj ne bodo podrejeni 

potrošni kulturi materializma ali razkazovanju, ampak naj se osmisli 

bogato govorico simbolov v povezavi s Kristusovo velikonočno daritvijo. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 24.10.2016 do 30.10.2016 

24.10.pon sv. Anton M. Klaret, 

škof 

BR 19 + Marina Čot 

+ Alojzija Bokavšek, obl. 

25.10. tor sv. Darinka, muč. 

Dan suverenosti  

BR 19 po namenu (E) 

+ Marijana Trček, 7. dan 

26.10. sre sv. Lucijan, muč. BR 19 + Maj Mlinar 

+ Anton Šušteršič, 7. dan 

27.10. čet sv.  Sabina Avilska BR   8 + Mojca Šuštar in 

+ Dušan Strelec 

28.10. pet sv. Simon in Juda 

Tadej, apostola 

BR 19 + Marija in Ciril Rus 

++ Klanačarjevi 

29.10. sob sv. Mihael Rua, 

redovnik 

 

BR 19 + Stane Brolih, obl. 

++ Gorazd Čamernik, obl. in 

Anton, Pavla, Drago in Jelka 

Čamernik (Lukovi) 

+ Jože Artač 

po namenu darovalca 

+ France Sever, 7. dan 

30.10.ned 31. ned. med letom 

žegnanjska nedelja 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

++ Premrl 

 sv. Marcel, muč. 

zimski čas ure 
LG  830 ++ starši Rupnik, Pezdir, 

Nagovnak 

  + Franc Kozjek, obl. 

  VG 830 + Ludvik Modic 

   + Franc 

   ++ starša Ivan in Veronika 

Burger ter Anton in Klemen 

Burger ter Ivica Zdešar 

   + Terezija in Anton Marinko 
                            (Podpeška c. 158) 

   +Marija in Avguštin Erbežnik 

 branje Božje besede: BR 10 za zdravje 

 Tomaž Kolenko, Gregor Žitko  + Marjan Trček 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 29.10.: Ul. Jožeta Kopitarja 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V zimskem času ne bo spremembe ur pri svetih mašah in pri drugih skupinah v župniji, razen pri 

molitveni skupini na Logu.  



   GODOVI in SVETE MAŠE od 31.10.2016 do 5.11.2016 

31.10. pon sv. Volbenk, škof BR 19 za zdravje in srečen porod 

+ Anton Hočevar, 20. obl. 

+ Ludvik in Niko Jakomin 

1.11. tor VSI SVETI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
branje Božje besede: 

Edo in Mojca Zore 

LG  8 + Matija Remškar, obl. in  

++ Blažonovi 

VG 8 + Stane Plešnar, 25. obl.  

+ Janez Jakomin 

+ Ignac Kuclar in ostali  

++ iz družine Kuclar 

+ Ludvik Modic 

BR 10 za žive in pokojne župljane 

DR 10 + Jure Mahne 

++ Kršmanec in  

+ Ivanka Kršmanec 

+ Mili Gerbec 

BR 14 ++ starši Kušar 

+ Marjan Trček 

+ Izidor Mole, obl. in 

++ iz družine Trček 

++ Vadamovi 

+ Pavla in Ludvik Jakomin 

2.11. sre SPOMIN VERNIH 

RAJNIH 

BR  8 ++ Rotar in Žitko 

BR 19 ++ starši in brat Pečan 

+ Albina Vidovič 

3.11. čet sv. Viktorin Ptujski, škof BR   8 za zdravje 

4.11. pet sv. Karel Boromejski 

prvi petek 

BR 19 + Karel in Jerca Žitko 

+ Marijana Trček 

5.11. sob 
 

 

 
 

 

Čiščenje  

sv. Zaharija in Elizabeta  

prva sobota  

 

 

 

 

cerkve na Brezovici, 5.11.: 

            Ul. Ivana Selana 

BR 19 + Franc in Ivanka Rode 

+ Jože in Karolina Hrastar ter 

++ Hrastar in Roblek 

+ Boštjan Pušljar 

+ Frančišek Bokavšek in  

++ starši Slana 

+ Jože Artač 



GODOVI in SVETE MAŠE od 6.11.2016 do 13.11.2016 

6.11. ned 32. ned. med letom 

sv. Lenart, opat 

prva nedelja – 

zahvalna nedelja 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

Bogu v zahvalo 

LG  830 + Jurij Demšar, obl. in 

++ iz družine Demšar 

VG  830 + Primož Lavtar, duhovnik 

 ++ starši Hema in Marjan 

Stanovnik, brat Marjan Stanovnik 

 ++ Pavla in Miro Brolih 

   + Franc Ostanek 

 branje Božje besede:  

Metod in Mojca Žitko 
BR  10 + Slavka Remškar, obl. in  

+ Andrej Remškar 

  + Leopold Kramarič, obl. in  

+ brat Anton Logar, obl.  

7.11.pon sv. Ernest, opat BR 19 ++ starši in brat Pečan 

8.11. tor sv. Bogomir, škof BR 19 + Marjan Trček 

+ Mojca Šuštar 

9.11. sre Posv. lateranske  bazilike BR 19 ++ starši Kušar 

10. 11.čet sv. Leon Veliki, papež BR   8 ++ Stanislav Kvaternik,  

Anton Felc in Jožef Kozjan 

11.11. pet sv. Martin, škof BR 19 + Martin in Francka Japelj 

+ Barbara, Jakob, Miha in  

Sabina Turk 

+ Stanko Smuk, 30. dan 

12.11. sob sv. Jozafat Kunčevič, 

škof in mučenec 

BR 19 + Dušan Belič, obl. 

+ Jože Artač, 30. dan 

13.11.ned 33. ned. med letom  

sv. Stanislav Kostka, 

redovnik 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Stanislav Čuden 

LG  830 + Neža Gerkšič, obl. ter 

++Tone in Tončka Gerkšič 

VG 830
 + Marija Židanek 

   ++ Andrejčevi 

   + Jerca in Ivan Marinko 

   + Angela Lensršič, 1. obl. 

in Jože Lenaršič 



 
 
 
 
 
 

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

 
 

SVETE MAŠE nedelja 13.11.2016 

13.11.ned branje Božje besede:  

Peter in Genči Buček 
BR  10 + Janez Skalar, 40. obl. in  

++ Skalarjevi 

  v čast Fatimski Materi Božji 

  + Jože Gregorič, žpk. 

  + Frančiška in Jernej Jamnik 

ter Marija Remškar 

  + Janez Kušar, 20. obl. 
Čiščenje cerkve na Brezovici,  12.11.: Založnikova ul., Cesta v Log 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:50. 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. 

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

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

2015 
 

POGREB: Za pogreb se oglasite 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 1914 0501 0054 787  

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