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Odrešenik je že med nami 
 

Čeprav je čas adventa, čas priprave na rojstni dan Jezusa 

Kristusa, vas povabim k razmišljanju s stavkom preroka Izaija: 

»On prihaja, da vas reši« (Iz 35,4).  

To je gotovost sedanjega trenutka. 
 

Prerok Izaija se obrača na ljudstvo, ki tesnobno čaka na konec 

pregnanstva in vrnitev v domovino.  
 

 
 

A ne prihaja na kakršen koli obisk. Njegov prihod je odločilen, 

je izjemnega pomena: prihaja nas rešit! Česa? Smo mar v hudi 

nevarnosti? Da. Včasih se tega zavedamo, včasih ne. Prihaja, 

ker vidi sebičnost, ravnodušnost do tistih, ki trpijo in so v stiski, 

vidi sovraštvo, razdeljenosti. Prihaja, ker ga vodi sočutje do 

njegove stvaritve - človeka, noče, da bi se človek pogubil. 
 

Ga res želim sprejet?  Kaj bom za to letos naredil ? 



Obvestila 
 

Ves adventni čas bo vsak delavnik ob 6h zjutraj molitev hvalnic.  
 

Sveti Miklavž: V ponedeljek, 5.12., ne bo verouka od 1. do 4. razreda, 

ker bo v Brezovi dvorani OŠ Brezovica ob 16:00 obisk sv. Miklavža. Sv. 

Miklavž bo obiskal otroke na Logu (gasilski dom) tudi na ta dan ob 18:00. 

Verouk bo ta dan, v ponedeljek, redno potekal od 5. do 8. razreda.  
 

V ponedeljek, 5.12., bo po maši srečanje molitvene skupine Beseda 

življenja. Osrednja misel srečanja. »On prihaja, da vas reši« (Iz 35,4). 

Lepo povabljeni. 
 

Brezmadežno spočetje Device Marije je praznik začetka 

življenja Božje matere. Obhajali ga bomo v četrtek, 8.12. 

Sveti maši bosta ob 8h in zvečer ob 19h. Od tega dne 

vstopimo v devetmesečno pričakovanje Marijinega 

rojstva (8.9.2017). 
 

Skavtski petek bo 9.12. Pri sveti maši sodelujejo skavti. 

Lepo povabljeni k maši. 
 

Vabljeni na drugi Antonov večer z naslovom Življenje in vera nad 

osemtisočaki. Gosta bosta zakonca in alpinista Marija in Andrej 

Štremfelj, ki nam bosta govorila o svojih izkušnjah in preizkušnjah, ki sta jih 

doživela pri plezanju in v gorah. Srečanje bo v soboto, 10.12.2016 ob 

20h v dvorani Marijinega doma.  

Tretji Antonov večer bo 14.1.2017 z naslovom: Živeti v deželi, kjer se 

verovati ne sme. O življenjski izkušnji bo spregovoril Jožef Poje, župnik. 
 

V ponedeljek, 12.12., bo ob 20:00 srečanje ŽPS v Marijinem domu.  
 

V petek, 16.12., bo »orgelska« maša – tretji petek v mesecu. Na ta dan 

tudi začenjamo z Božično devetdnevnico. Otroci in starši lepo 

povabljeni k duhovni pripravi na praznik Jezusovega rojstva. 
 

V soboto, 18.12., na predvečer 4. adventne nedelje bodo 

skavti prinesli luč miru iz Betlehema v našo župnijo. Sprejeli jo 

bomo pri večerni sv. maši.  
 

 

Sveta spoved za župnijo Brezovica bo na 4. adventno nedeljo, 19.12., 

od 17h dalje. Za spovedovanje bo na voljo več duhovnikov. Vzemimo si 

čas za duhovno pripravo na praznik Gospodovega rojstva.  

Gospod nam govori preko Božje besede, ki je zapisana v Svetem pismu, 

deluje pa po svetih zakramentih. Ne zanemarimo svojega življenja s 

tem, da Bogu ne dopustimo njegovih čudovitih del. 
 



V decembru bom obiskal starejše in bolne na domu tudi pred 

praznikom Jezusovega rojstva, v petek, 23.12. Ta obisk bo namesto 

obiska za prvi petek v mesecu januarju. Na ta dan bo poleg prejema 

svetega obhajila priložnost tudi za sveto spoved in prejem zakramenta 

sv. bolniškega maziljenja. Naslednji obisk bo na prvi petek februarja, 

3.2.2017 
 

Prvi sveti večer – pred praznikom Jezusovega rojstva – 24.12. Na 

predvečer praznika rojstva Jezusa Kristusa bosta sveti maši na Logu v 

kapeli in v Vnanjih Goricah ob 17:30 uri, na Brezovici pa ob 19:00.  

S polnočnico ob 24:00 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 bo božičnica – duhovna priprava 

na sv. mašo. 
 

Praznik Jezusovega rojstva – Božič, 25.12. Svete 

maše bodo kakor v nedeljo: ob 7:00 Brezovica, 8:30 

Vnanje Gorice in Log-kapela in ob 10:00 Brezovica. 
 

Na praznik Jezusovega rojstva, 25.12., bo božični 

koncert pod vodstvom M. Grdadolnika v Gallusovi 

dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19:30. 
 

Dan samostojnosti in enotnosti, 26.12. Sveta maša za 

domovino bo v Dragomeru – v cerkvi – ob 10:00.  
 

Praznik Svete Družine letos ni na prvo nedeljo po božiču kot običajno, 

ampak v petek, 30.12., ker je prva nedelja po božiču že praznik Marije 

Božje Matere, 1.1.2017. Na praznik Svete Družine bo pri maši na Brezovici 

zvečer ob 19:00 tudi blagoslov otrok. 
 

Zahvalna sveta maša ob koncu koledarskega leta bo v soboto, 31.12., 

ob 19:00. To je tudi drugi sveti večer pred vstopom v novo koledarsko 

leto 2017. Z molitvijo hvaležno sklenimo leto, ki smo ga preživeli in se pri 

maši priporočimo za življenja čas, ki je pred nami. 
 

Novo leto, 1.1.2017, je praznik Marije Božje matere. Ta dan je tudi 

nedelja, Gospodov dan vstajenja. Začnimo novo koledarsko leto z 

Gospodom, ki nas čaka v sv. Evharistiji. 
 

V tednu po Božiču do novega leta ni veroučnih in drugih srečanj. 

Verouk se zopet začne v ponedeljek, 2.1.2017. 
 

Z novim letom bo županijsko glasilo Zvonček izhajalo vsak mesec 

enkrat. Vsaka številka bo mesečna. Tako bo vsakič nova številka 

Zvončka izšla na zadnjo nedeljo v mesecu za naslednji mesec oz. prav 

na prvega v mesecu, če je nedelja prvi dan novega meseca.  



Zato prosim vse, ki ste dejavni po skupinah v župniji in tudi širše, da 

pošljete obvestila in vabila na dogodke pravočasno, vsaj v tednu pred 

zadnjo nedeljo v mesecu. Prav tako lahko darujete za svete maše za 

vaše domače ali za druge namene vsaj en mesec prej, lahko pa tudi 

več, da je vaš mašni namen lahko napisan tudi v Zvončku. Dodatni 

mašni nameni bodo tako le za pogrebno sv. mašo, za 7. dan po 

pogrebu oz. 30. dan po pogrebu. Na te stvari pa ne moremo vplivati, 

saj niso v naši moči. Bodo pa vsi mašni nameni še dodatno napisani za 

vsak teden sproti na spletni strani župnije Brezovica pod zavihkom: 

Mašni nameni.  

Prav tako bo v novem letu v vsaki številki Zvončka obvestilo, koliko je bilo 

krščenih v preteklem mesecu in koliko župljanov se je od nas poslovilo. 

To obvestilo ni le za prikaz utripa župnije, ampak predvsem kot povabilo, 

da molimo za starše novokrščenih otrok, za otroke in za vse tiste, ki so se 

od nas poslovili, da bi lahko zaživeli v polnosti življenja in bili naši 

priprošnjiki. 
 
 
 

Leto 2017 je posvečeno Fatimski Materi Božji, ob 100. letnici njenih 

prikazovanj. V letu priprave na stoletnico prikazovanj je našo 

župnijo obiskala Marija romarica iz Fatime. Z januarjem 2017 pa 

začnemo s pripravo na ta jubilej z obhajanjem pet prvih sobot. 
 

 

»Oh, kaj naj podarim… ?« 
 

Ob praznovanju rojstnega dne, godu ali drugih obletnicah, še posebej v 

prazničnih dneh lahko nastopi zadrega, kaj naj nekomu podarim, da 

mu bo v veselje in da bo prejel nekaj uporabnega. 

Morda bi bilo primerno, ne le enkratno darilo, ampak dar, ki bi ga 

prejemal skozi vse leto: na dva meseca, mesečno ali tedensko. To je 

lahko primerna literatura, revija, časopis…  

Na voljo imamo mesečnik za otroke Mavrica, ki je namenjena za otroke 

v prvi polovici OŠ. Eno leto je že na slovenskem revija #najst, namenjena 

učencem 7., 8. in 9. razreda. Zelo znan je mesečnik Ognjišče, ki prinaša 

zelo široko paleto člankov. Prav tako tednik Družina, ki prinaša utrip 

Cerkve pri nas in po svetu. Duhovno bogat je dvomesečnik Božje 

okolje, revija Prenova, novice s celega sveta prinašajo Misijonska 

obzorja. Za starejše in preizkušane v bolezni je v oporo revija Prijatelj.  

Če še malo pobrskamo po spletnih straneh slovenskih katoliških založb 

lahko odkrijemo še marsikaj zanimivega. Koliko lepih daril kar na enkrat 

odkrijemo. In spet smo z vprašanjem: »Oh kaj naj podarim… ?« A tokrat 

zaradi obilice ponudbe! 



Ob 25. letnici župnijske Karitas Brezovica 
 

Iskrena hvala vsem, ki ste na prvo adventno nedeljo, nedeljo Karitas 

namenili svoj dar za delovanje župnijske Karitas. Kot vsako leto se del 

nabirke za Karitas nameni za Slovensko Karitas, drugi del pa za župnijsko 

Karitas Brezovica. 

Pri verskem tisku še vedno lahko vzamete 

zgibanke ob 25. letnici župnijske Karitas 

Brezovica, kjer je kratek opis delovanja od 

ustanovitve leta 1991 do danes. 
 

Ob tej priložnosti vabimo vse zaposlene, da se odločite in del 

dohodnine namenite za župnijsko Karitas Brezovica. Vsakemu 

zaposlenemu v Republiki Sloveniji davčni organ vzame 0,5% od vašega 

davka (to je del obvezne dohodnine) za državni proračun. Po vaši 

zahtevi pa se ta del lahko nameni za dobrodelne namene. Kako to 

storite? Pri tisku, ob Zvončku, je na voljo obrazec, ki ga izpolnite. 

Izpolnjen obrazec lahko oddate v župniji (v nabiralnik) ali gospe Mariji 

Kozjan (voditeljica župnijske Karitas Brezovica) ali pošljete neposredno 

na naslov: Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana.  

Zaradi lažje organizacije zahteve za preusmeritev dela vaše dohodnine 

za Karitas sprejema in posreduje Slovenska Karitas za vse župnijske 

Karitas davčnemu organu in nato prejeta sredstva, glede na odločitev 

posameznikov, namenja župnijskim Karitas. Hvala za vašo pripravljenost! 

 

Molitev na sveti večer 
 

 

V božičnem času Cerkev obhaja tri svete večere: 24.12. pred Božičem, 

31.12. pred začetkom Novega leta, in 5.1. pred praznikom Gospodovega 

razglašenja.  

Na sveti večer se družina zbere skupaj, moli, blagoslovi in pokropi z 

blagoslovljeno vodo ter pokadi prostore bivanja. Med blagoslovom doma 

molimo rožni venec ali desetko rožnega venca (v pomoč je lahko 

molitvenik Kristjan moli ali kateri drugi). Na koncu pa zaključimo z molitvijo 

na prvi sveti večer – pred Božičem:  
Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in 

previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega 

še posebej veselimo in smo srečni, da 

spadamo skupaj. Prosimo te, bodi z nami in 

blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo na 

rojstvo tvojega Sina Jezusa Kristusa. Prosimo te 

tudi, blagoslovi našo družino in naš dom. Naj 

bo kraj tvojega miru. Po Kristusu, našem 

Gospodu. 



 

Naši predniki so bili modri ljudje in so se 

zavedali pomena novega leta. Ohranimo to 

dragoceno izročilo in skrbno obhajajmo tudi 

drugi sveti večer v družini pred začetkom 

novega leta – 31.12. To je dragocen zaklad za 

otroke. Po zahvalni sv. maši blagoslovimo dom, 

pokropimo z blagoslovljeno vodo in pokadimo 

s kadilom. Zaključna molitev na drugi sveti 

večer pred novim letom po blagoslovu doma: 

Gospod mojih ur in mojih let. Dal si mi veliko časa. Čas je že za menoj, čas 

je še pred menoj. Zahvaljujem se ti za vsak udarec ure in za vsako jutro, ki 

ga vidim. Ne prosim te, da mi daš več časa. Prosim te za modrost, da bi vse 

ure napolnil. Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za 

vsakdanje življenje. Z zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas 

spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da bo 

naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo. Po 

Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 

Duhovnost 
 
 

»Nisem kradel, nisem ubijal, torej sem brez greha!« 
 

Ne poznamo svetnika, ki bi se ponašal z lastno svetostjo. Iz njihovih 

življenjepisov vemo, da so se vsi po vrsti imeli za grešnike. In če so se 

svetniki zavedali lastne grešnosti in poklicanosti za svetost ter hrepeneli 

po odvezi svojih grehov pri sveti spovedi, se zatekali pokori ali potem 

sam zase lahko trdim, da sem brez greha? Če koga užalim, ne morem 

trditi, da sem naredil samo greh, ampak si moram priznati, da sem storil 

tudi krivično dejanje žalitve in obratno.  
 

Kar se tiče grehov, nam jih žal ne more odpustiti nihče izmed ljudi, ne 

živih ne mrtvih, še manj pa smo v stanju, da bi grehe odpuščali samemu 

sebi. Grehe nam odpusti samo Bog pri sveti spovedi. Pod določenim 

pogojem odpuščanje grehov prejmemo tudi z bolniškim maziljenjem, ko 

smo na primer zgubili zavest ali pa če zaradi bolezni in telesnih poškodb 

ne moremo več govoriti. Sicer vedno pred bolniškim maziljenjem 

opravimo sveto spoved. Ne moremo se prenevedati, da grehi, za 

katere se še nikoli nismo pokesali pri sveti spovedi, bodisi ker smo nanje 

pozabili, ker se je to zgodilo v davni mladosti ali ker nas jih je sram, 

zastarajo. Boga se ne da slepiti in pri njem ni izgovarjanja.  
 

Grehi pri sveti spovedi so odpuščeni, če spoved ni opravljena rutinsko, 

ampak tako da: 1. svoja slaba početja v MISLIH, BESEDAH IN DEJANJIH 

priznam in jih obžalujem, 2. si iskreno želim, da mi Bog pri sveti spovedi 



odpusti grehe in za odpuščanje prosim, 3. ter da stojim za tem, da se 

bom po svojih močeh trudil, da se bom poboljšal. Če eden od teh treh 

pogojev manjka, je učinek svete spovedi pod vprašanjem. 

Pod vprašanjem je tudi spoved, ko nekdo pride k spovedi samo, da bi 

zadostil cerkveni zapovedi, ki pravi, da naj se vsaj enkrat v letu in sicer v 

postnem času udeležimo svete spovedi, pri spovedi pa pove, da nima 

grehov. Na tako spoved, ki pravzaprav niti ni spoved, duhovnik ne more 

dati odveze, ker je oseba po njeni izjavi brez greha.  
 

Vrnimo se k naslovu: »Nisem kradel, nisem ubijal, torej sem brez greha!« 

V Svetem pismu beremo, da ljudje grešimo tudi večkrat vsak dan. 

Spomnimo se, da je poleg kraje in umora greh tudi: kletev, zmerjanje, 

zadirčnost, izbirčnost, prepir, sebičnost, samovšečnost, obsojanje, 

opravljanje, obrekovanje, splav, spodbujanje in nagovarjanje k splavu, 

izsiljevanje, pohlep, lakomnost, laž, pijančevanje, nasilje, sovražni govor 

(nestrpnost), posmehovanje, privoščljivost, nasilnost v prometu, nasilje 

nad živalmi in naravo, zakrknjenost srca, nezmernost, 

samozadovoljevanje, promiskuiteta (menjavanje spolnih partnerjev), 

pornografija, jeza, obup, sovraštvo, trma, maščevanje, neopravičeno 

opuščanje nedeljskih svetih maš in svetih maš ob zapovedanih praznikih 

med tednom, opuščanje vsakdanje molitve, vedeževanje, zatekanje 

vedeževalcem, nevredno prejemanje svetega obhajila.  
 

Če v času zunajzakonske skupnosti, zunajzakonca pri sveti spovedi nista 

mogla prejeti odveze svojih grehov, je prav, da pri spovedi pred poroko 

povesta, da sta doslej živela v zunajzakonski skupnosti in imata željo se 

cerkveno poročiti oz. skleniti sveti zakon.  
 

Pri spovedi nam Bog res odpusti grehe, ostanejo pa časne kazni, ki jih 

moramo »poplačati« bodisi v tem življenju ali pa tudi po smrti in sicer za 

nered, ki smo ga v odnose in stvarstvo vsilili s svojimi grehi. Zelo boleče 

dejstvo je, da kljub temu da so nam grehi odpuščeni, častne kazni za 

majhne in težke grehe lahko prestajamo mi sami ali pa, kar je še bolj 

boleče, celo naši domači, otroci in vnuki, ki so lahko žrtve okoliščin in 

okolja, ker živijo z nami. Da bi se znali veseliti lastne svetosti in se hkrati 

zavedali grešnosti potrebujemo zdravo razsodnost in oblikovano vest. 

 

 

GODOVI in SVETE MAŠE od 5.12.2016 do 11.12.2016 

5.12.pon sv. Saba, opat BR 19 v zahvalo 

6.12.tor sv. Miklavž, škof  BR 19 po namenu (K) 

7.12.sre sv. Ambrož, škof BR 19 + Marija in Peter Trček  

+ Ivan in starši Rep 



8.12.čet BREZMADEŽNO 

SPOČETJE DEVICE 

MARIJE 

BR    8 + Nace Trček, obl. 

++ Turšičevi 

BR  19 + Marjan Trček 

+ Marjanca Trček 

9.12.pet sv. Bernard, red. BR 19 + Ela Kropivnik 

+ Filip Rotar, obl. 

+ Andrej Kos, 7. dan 

10.12.sob sv. Judita, 

svetopisemska žena 

 
čiščenje cerkve na 

Brezovici, ob 8h: 

Pot na Tičnico, 

Partizanska 

 

BR 19 + Silvester Puc in starši Puc 

+ Marija, obl. in Anton Rus  

ter Janez Drašler 

+ Anton Brlan, obl. 

+ Jože Artač 

+ Henrika Mihelčič, obl. 

+ Irena Ramuta, 1. obl. 

+ sin Franc Keršmanc, obl. 

+ Miha Mravlje, 7. dan 

11.12.ned 3. adventna nedelja, 

sv. Damaz I., papež 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

++starši Mihael in Frančiška 

Urbančič 

 branje Božje besede LG: LG  830 ++ družina Končan 

 Ela in Pavel Remškar  + Franc Gradišar in družina 

Gradišar in Zalaznik 

 branje Božje besede VG: VG 830 + Marija Židanek 

 Damjana in Brane Novak  + Frančiška Jesenovec, obl. 

   + Marija Tompa 

   + Terezija in Ivan Klemen 

   +Valentin in Marija Židanek (starša) 

   + Valentin Debevc, obl. 

   + Ciril Opeka, 3. obl. 

   + Štefan in starši Glavica 

   + Alojzij Kuclar, obl. 

 branje Božje besede BR:  BR  10 + France Sever 

 Vili in Hajdi Kosednar  + Ignac, Metod, Dane Trček in 

starši Slana 

  Za zdravje 

  + Veronika Kogovšek, 30. dan 
 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 12.12.2016 do 18.12.2016 

12.12.pon sv. Marija (Gvadalupe) BR 19 za Božje varstvo in blagoslov 

13.12. tor sv. Lucija, muč. BR 19 za duševno in telesno zdravje 

+ Miha Mravlje 

14.12. sre sv. Janez od Križa BR 15 + Janez Petrovčič, pogreb 

BR 19 zahvala sorodnikom in dobrotnikom 

+ Marija in Ciril Rus, obl. 

15.12. čet sv. Kristina, dev. BR  8 + Miroslav Perko, obl. 

16.12. pet sv. Albina, muč. 
božična devetdnevnica 

BR 19 po namenu darovalca 

+ Stane, Janez in Marija Sedej 

17.12. sob sv. Lazar iz Betanije, 

svetopisemski mož 

 
čiščenje cerkve na 

Brezovici, ob 8h: 

Na pobočju 

BR 19 + Tomaž Rupnik 

+ Jože Artač 

++ starši Pleško in Franci Mivšek 

++ starša in Brat Mlinar 

+ Ivan, obl. in Frančiška Remškar 

+ Miha Mravlje 

+ Marija Kavčnik, 7. dan 

+ Janez Petrovčič, 7. dan 

18.12. ned 4. adventna nedelja 

sv. Gacijan, škof 
branje Božje besede LG: 

Eva Gorup in Lara Šifrer 

branje Božje besede VG: 

Mojca Tratar in Nuša Dajčman 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG  830 + Avguštin Armič 

++ Gromovi 

VG  8
30

 + Peter Gregorc, obl. in 

Ljudmila Gregorc 

 + Peter Čibej 

   + Ludvik Modic 

   ++iz družine Slana, Nova pot 16 

   +Jana Ivana Taškar, 30. dan 

   ++starši, bratje in sestra Nartnik 

 branje Božje besede BR: 

Andrej in Magda Kunej 
BR  10 + Tomaž in starši Brank, starša in 

sestri ter brata Kramar 

  + Marjanca Trček 

  zahvala za uspešno operacijo 

  + Marija Brumec, 30. dan 

  + Francka Kocbek 
 

GODOVI in SVETE MAŠE od 19.12.2016 do 25.12.2016 

19.12.pon sv. Urban III. papež BR 19 + Ivanka in Teodor Pikec 



20.12. tor sv. Evgen, muč. BR 19 ++ stari starši Metlika, starši Jerant,  

++teta Slavka in stric Erich Paproth 

21.12. sre sv. Peter Kanizij, duh. BR 19 + Veronika Kogovšek 

22.12. čet sv. Eligij, škof BR   8 + Frančiška Stanovnik 

23.12. pet 

čiščenje Br.:  

sv. Frančiška Cabrini 
Ljubljanska c. - Dragomer 

BR 19 + Jožef Tomšič, duhovnik in 

++ starši Tomšič 

24.12. sob sv. Adam in Eva 
branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 

branje Božje besede VG: 

Jožica Perne in Peter Rožmanec 

 

prvi sveti večer 

LG 1730 +Frančišek, Ivana in Franc Stanovnik 

+ Ciril 

VG1730 + Marija Kolšek 

BR   19 + Ivan Marinko ter ++starši 

Marinko in Erbežnik 

+ Alojz Pergar, obl. 

+ Ivan Pezdir, obl. (Laze) 

BR   24 + Ivan, obl. in Janez Slana 

+ Marjan Trček 

+ Peter Lohak, obl. 

+ Jože Artač 

+ Miha Mravlje 

25.12.ned JEZUSOVO ROJSTVO, 

BOŽOČ 
branje Božje besede LG: 

Lea in Ida Šifrer 

 

 

branje Božje besede VG: 

Tanja Repič Slavič in 

BR    7 + Jure Mahne 

za žive in pokojne župljane 

LG  830 + Franci in France Hočevar 

++starši Brodnjak in Nagovnak 

+ Frančiška Malavašič, 30. dan 

VG 830 + Ignac Jakomin, sin 

 Matevž Marinko  + Slavka Peterca in + Milan Majer 

   ++Jesenovcovi 

   + Štefan Jaklin 

   + Franc Kavčnik 

   + Anton Marinko, 25. obl. 

   v zahvalo 

   ++ iz družine Setničar 

  
branje Božje besede BR: 

 +Majda Smrtnik in Frančiška Armič 

BR  10 + Jakob in Jožefa Bogataj 

 Andrej in Martina Jerina + Anton Felc in sin Tone 

  + Ivan Slana, obl. in Janez Slana 

 
 



GODOVI in SVETE MAŠE od 26.12.2016 do 1.1.2017 

26.12.pon 

26.12.pon 

sv. Štefan, mučenec 

Dan samostojnosti in 

enotnosti 

BR    8 + Valentin Skodlar, 27. obl. 

DR  10 + Ivanka in Alojz Kavčnik ter 

Ivanka in Vincencij Gregorc 

BR   19 + Marica in Drago Gorjan 

27.12.tor sv. Janez, apostol  BR 19 ++ Varencovi iz Lukovice 

+ Frančiška Jakša, 30. dan 

28.12.sre sv. nedolžni otroci BR 19 + Jože Žižek  

29.12.čet sv. Tomaž Becket, škof BR   8 + Robi 

30.12.pet SVETA DRUŽINA BR 19 + Antonija in Janez Čamernik 

v čast Sveti Družini za zdravje 

31.12.sob sv. Silvester, papež 
čiščenje cerkve na 

Brezovici, ob 8h: 

Laze – Dragomer  

drugi sveti večer 

BR 19 v zahvalo in priprošnjo 

za duševno zdravje 

+Jože Artač(darovala sestra Slavka Oven) 

+ Miha Mravlje 

1.1. ned MARIJA BOŽJA MATI  BR   7 za žive in pokojne župljane 

 branje Božje besede LG: 

Joža Černetič, Irma Tarman 
LG  830 + Avguštin Armič 

 branje Božje besede VG: 

Marija in Tadej Dolenc 
VG 830 ++ starši in stari starši Gregorc 

  + Peter Čibej 

  + Anton in Marija Iskra 

 branje Božje besede BR:  

Majda Kvaternik in  

Irena Celarc 

BR 10 + Jože, obl. in Karolina Hrastar 

  + Jakob in Jožefa Bogataj 

  + Marjan Trček 

  za blagoslov v župniji 
  + Jožica in Anton Rode ter  

++ starši Trček 
 

 

Prejemanje svetega obhajila 
 

Kristjani vemo, da prejemanje svetega obhajila ni pravica, ampak da je to milostni 

trenutek, pri katerem se Bog skloni človeku, človeka počasti in se združi z njim, da bi se 

končno tudi človek sklonil pred Bogom, s svojim življenjem počastil Boga in se na 

enkraten način z Njim združil. Zato ni vseeno v kakšnem stanju kristjani prejemamo sveto 

obhajilo, saj smo kristjani poklicani in ustvarjeni za svetost.  

Za kristjana, ki je ozaveščen o krščanski veri in ne samo poučen, ve, da prejemanje 

svetega obhajila ni nek običaj. Sveto obhajilo prejemamo zadostno duhovno pr ipravljeni 

in ko nismo v stanju težkega greha, sicer lahko pride do svetoskrunstva. Zato se zgodi, da 

se svetega obhajila pri sveti maši katoličani kdaj lahko vzdržimo, dokler ne opravimo 

svete spovedi in ne prejmemo odveze svojih grehov. Velika bolečina sodobnega časa je 

brezbrižnost oziroma dejstvo, da so nekateri kristjani žal klonili pred ateistično miselnostjo,  



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

 

da je vseeno ali smo katoličani cerkveno poročeni ali pa živimo v 

zunajzakonski skupnosti. Le spoštljivo, dostojno in obzirno spolno dejanje v 

zakonu, ki je potrjeno z zakramentom svetega zakona, je blagoslovljeno in 

ni greh, še več, je nekaj najbolj dragocenega, kar lahko podarim drugemu. 

Iz tega razloga se katoličan, ki je cerkveno poročen, lahko udeleži svetega 

obhajila. Iz tega razloga zaročenec pri spovedi pred poroko, če je doslej 

živel v zunajzakonski skupnosti to pri sveti spovedi tudi pove. Če smo v 

posvečujoči milosti, oz. brez težkega greha, se lahko udeležimo svetega 

obhajila ne glede za kakšno sveto mašo gre: poročno, pogrebno, tedensko 

ali nedeljsko.  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/wp-

content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf  
 

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  
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