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Obljuba duhovnikov in redovnikov 
 

 

 

Mesec februar je zaznamovan s praznikom Gospodovega darovanja 

v templju, ki ga praznujemo 2. februarja, to je štirideseti dan po 

Jezusovem rojstvu. Judovska postava je velela, da se vsaka mati 

štirideseti dan po rojstvu prvorojenca zahvali Bogu in v zahvalo za sina 

skupaj z možem tudi daruje dar. Izhajajoč iz imena »darovati« je ta 

praznik sveti Janez Pavel II. leta 1997 imenoval tudi Dan posvečenega 

življenja. To je dan vseh, ki so svoje življenje darovali Bogu kot redovniki 

ali redovnice.  



 

Vsak redovnik ali redovnica izpove tri zaobljube: zaobljubo čistosti, 

pokorščine in uboštva. Prvi dve zaobljubi izpove tudi vsak duhovnik, 

tudi tisti, ki ni redovnik. Pokorščina označuje sodelovanje s svojim 

škofom in pripravljenost za delo, ki mu ga zaupa škof ali redovni 

predstojnik. Uboštvo pa je prostovoljna odpoved lastnemu 

gmotnemu premoženju in dedovanju. Čistost pa se navezuje na 

celibat.  
 

Celibat pomeni, da duhovnik ali redovnik ne živi v zakonski zvezi ter 

da živi življenje vzdržnosti. Pot do obveznega celibata se je v zgodovini 

oblikovala več stoletij, od enajstega stoletja naprej pa je uzakonjen 

za  vse katoliške duhovnike. 
 

Kljub temu, da je predpisan, pa je celibat tudi in predvsem globoka 

in osebna odločitev vsakega posameznega duhovnika. Ko se fant 

odloča za duhovniški poklic in v njem zori poklicanost za duhovnika, v 

njem hkrati raste vedno večja povezanost s Kristusom. Če je 

poklicanost prava, bodočega duhovnika pretrese do dna srca. Takrat 

celibat ni doživljen več le kot odpoved, temveč predvsem kot 

pripadnost tej osebni povezanosti s Kristusom. Tako duhovnik v tej 

povezanosti deluje z enim in nerazdeljenim srcem. Ljudem prinaša 

tisto, kar bi jim prinašal Kristus, pri tem pa ga ne »moti« in ne »ovira« 

noben drug odnos. 

Celibat je za duhovnika pot do osebne svetosti. Tako kot je zakonska 

zveza sveta in čista, je tudi samskost zaradi Božjega kraljestva visoko 

cenjena in povzdignjena. Duhovnik je duhovnik vekomaj – to pomeni 

tudi v večnosti - in kot je rekel sv. Janez Vianney: Če bi zares razumeli, 

kaj pomeni biti duhovnik, bi od tega spoznanja umrli. Umrli bi od 

svetlobe in umevanja moči duhovnikovega poslanstva. Duhovnik 

tako naredi vse, kar je v njegovi človeški moči, da ohrani zvestobo, 

osredotočenost na svoje duhovništvo, ljubezen do Kristusa in osebno 

vero. Pri tem mu celibat služi kot orodje moči in pomoči, da ostaja 

zavezan svojemu poslanstvu. 

Življenje v celibatu pa kljub temu pogosto ni lahko. Duhovnik 

spoznava, da je polno preizkušenj, skušnjav, dvomov in tudi padcev. 

Tako kot zvestoba v zakonu ni vedno lahka, ima tudi življenje v 

celibatu svoje pasti, ki jih je treba neprestano premagovati. Vsak 

duhovnik ima kot človek svoje šibke točke, značajske lastnosti in 

posebnosti ter včasih tudi (grešna) nagnjenja, ki ga odvračajo od 



njegove obljube. Duhovnik, ki ima šibko vero, je osamljen ali podvržen 

osebni preizkušnji, je v nevarnosti, da podleže kateri od skušnjav, ki so 

nasprotne njegovi odločitvi za duhovništvo in celibat. Da se to ne bi 

zgodilo, so duhovniku v veliko pomoč tudi laiki – župljani, ki ga 

podpirajo s svojo molitvijo. Po njihovi priprošnji Bog duhovniku podarja 

moč in milosti, ki jih potrebuje, da ostaja ukoreninjen v svoji 

poklicanosti. 
 

 

Celibat je plod duhovnikove močne osebne odločitve za Kristusa in 

kot tak je po svoji naravi svet. Zato je s strani družbe pogosto 

nerazumljen in celo napadan. Nekdo, ki v ozadju celibata ne vidi te 

izpolnjujoče povezanosti s Kristusom, ga hitro in površno lahko označi 

kot nazadnjaškega, nenaravnega in pretirano omejujočega. Celibat 

pa prav s svojo omejitvijo, ki se ji duhovnik zavestno podvrže in je daleč 

od miselnosti sodobnega sveta, za družbo ostaja tisti »kamen spotike«, 

ob katerem se marsikateri (neveren) človek vendar ustavi in se vpraša, 

za koga in čemu se je duhovnik pripravljen toliko odpovedati. Celibat 

ima tisto moč, da ljudi pretrese, jih zdrami iz njihove duhovne 

otopelosti in jim postavi ogledalo lastne vere. Marsikdo se namreč 

zave, da takšna odpoved ne bi bila mogoča, če v ozadju ne bi bil 

Nekdo, ki je tega vreden. 

Janez Vianney je rekel, da duhovništvo na svetu ne more biti v polnosti 

razumljeno in da bomo šele po smrti spoznali, kaj v resnici pomeni biti 

duhovnik. Enako velja za celibat. Duhovnik bo šele po smrti spoznal 

vso rodovitnost in sadove svojih odpovedi, župljani pa vrednost svojih 

molitev, s katerimi so duhovnike na njihovih poteh podpirali 



Obvestila za mesec februar 
 
 

Sreda, 2. februar, Gospodovo darovanje v templju – Svečnica, Dan 

posvečenega življenja. Sveta maša je ob 8.00 in 19.00 na Brezovici ter 

ob 19.00 tudi na Logu v kapeli.  
 

Četrtek, 3. februar, god sv. Blaža, škofa in mučenca. Pri obeh sv. 

mašah bo blagoslov sv. Blaža za zdravje grla. 
 

Petek, 4. februar, prvi petek, obisk starejših in bolnih na domu. Ob 

15.00 uri je na Brezovici molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. 

Zvečer po maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 
 

Petek, 4. februar, srečanje za birmance pri sveti maši ob 19.00. 
 

Sobota, 5. februar, je prva sobota, ob 10.00  je srečanje za ministrante. 

Zvečer pred sv. mašo molitev rožnega venca pred Najsvetejšim s 

premišljevanjem na fatimski način.  
 

Ponedeljek, 7. februar, po sveti maši je srečanje molitvene skupine 

Beseda življenja. Naslov srečanja: »Kdor pride k meni, ga ne bom 

zavrgel« (Jn 6,37). 
 

Petek, 11. februar, Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov. 
 

Nedelja, 20. februar, predstavitev mladih iz programa POTA, ki bodo 

letos poleti za šest tednov odšli Indijo.  

 

 
 

Gospodovo darovanje v templju – svečnica – 2. februar 
 

Od praznika Jezusovega rojstva do 

svečnice je štirideset dni. Prvotno 

ime današnjega praznika je bilo 

'Marijino očiščevanje'. Po Mojzesovi 

postavi je morala vsaka mati, ki je 

rodila sina, štirideseti dan po porodu 

priti v tempelj, tam darovati in se 

tako 'očistiti'. Temu predpisu se je 

podredila tudi Marija, Jezusova 

mati. Ona je Jezusa spočela in rodila 

deviško, zato je obred očiščevanja 

ni obvezoval. Vendar se mu je 



podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi tukaj pokazala za Gospodovo deklo 

in izpolnila Božjo postavo.  
 

Na Svečnico se spominjamo tudi dveh osebnosti, ki ju omenja 

evangelist Luka v svojem poročilu o Jezusovem darovanju v templju: 

starčka Simeona in pobožne prerokinje Ane. Ta dva sta predstavnika 

starih ljudi, ki so v molitvi vedno blizu Bogu in kličejo na svet Božji 

blagoslov. 
 

Starček Simeon je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga je pestovala ta 

mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril sloviti preroški 

spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi 

v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh 

narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega 

ljudstva.«  

 
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – 8. februar 

 

Je osrednji slovenski kulturni in državni praznik, ki ga 

praznujemo 8. februarja. Praznik je umeščen na 

obletnico smrti pesnika Franceta Prešerna, saj 

datum njegovega rojstva ni zanesljivo znan.  

Prešeren je bil krščen 3. decembra in ta dan je 

vpisan tudi kot datum rojstva. France Prešeren 

danes velja za največjega slovenskega pesnika. 

Del njegove pesmi Zdravljica, napisane leta 1844, 

je besedilo državne himne Republike Slovenije. V 

manjšem obsegu obeležujemo tudi obletnico njegovega rojstva kot 

Ta veseli dan kulture. 

 
Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov – 11. februar 

30. svetovni dan bolnikov, ki ga 

obhajamo 11. februarja 2022, 

na god Lurške Matere Božje, je 

primeren trenutek, da 

posebno pozornost posvetimo 

bolnikom in tistim, ki jim 

pomagajo.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_prazniki_v_Sloveniji
https://sl.wikipedia.org/wiki/8._februar
https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravljica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavna_himna
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ta_veseli_dan_kulture


Letos nosi poslanica za jubilejni svetovni dan bolnikov naslov: »Bodite 

usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče« (Lk 6,36). Postaviti se poleg 

tistega, ki trpi, na pot ljubezni. Hvaležni smo Gospodu za pot, ki smo jo 

v teh letih prehodili v krajevnih Cerkvah po vsem svetu. Narejenih je 

bilo veliko korakov naprej, vendar moramo prehoditi še dolgo pot, da 

bomo vsem bolnikom, tudi na krajih in v razmerah večje revščine in 

odrinjenosti, zagotovili zdravstveno oskrbo, ki jo potrebujejo; pa tudi 

pastoralno spremljanje, da bodo čas bolezni lahko preživeli združeni s 

križanim in vstalim Kristusom. 30. svetovni dan bolnikov, katerega 

vrhunca zaradi pandemije ne bomo mogli obhajati v Arequipi v 

Peruju, ampak bo potekalo v Baziliki sv. Petra v Vatikanu, nam lahko 

pomaga k rasti v bližini in služenju bolnim ljudem in njihovim družinam.  
 

Tema, izbrana za 30. svetovni dan usmerja naš pogled predvsem na 

Boga, »ki je Bogat v usmiljenju« (Ef 2,4), ki svoje otroke vedno gleda z 

očetovo ljubeznijo, tudi kadar se oddaljijo od njega. Usmiljenje je 

pravzaprav najodličnejše Božje ime, ki njegove narave ne izraža na 

način priložnostnega občutka, ampak kot moč, ki je navzoča v vsem, 

kar dela. In ta moč je obenem nežnost.  
 

Največja priča Očetove usmiljene ljubezni do bolnikov je njegov 

edinorojeni Sin. Kolikokrat nam evangeliji pripovedujejo o Jezusovim 

srečanjih z ljudmi, ki trpijo za različnimi boleznimi! Jezus je »hodil po vsej 

Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. 

Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med 

ljudstvom« (Mt 4,23).  

 

Za bralce Božje besede 
 
1 

Za marsikaterega mladega je ena prvih nalog 

ali služb, ki jo dobijo v Cerkvi, branje berila. 

Branje beril naj ne bi bilo rezervirano samo za 

starejše, temveč so k temu povabljeni tudi mladi 

(srednješolci in študentje). Po eni strani se 

pričakuje določena starost in s tem zrelost za 

razumevanje in podajanje besedil, po drugi 

strani pa prav mladi glasovi in njihovo sveže 

razumevanje prinaša občestvu nekaj dragoceno novega. Zato so 

mladi, ki bi želeli brati berila, povabljeni k sodelovanju 

        Pripravlja A. K. 



Glasbeno dogajanje na Brezovici 
 

Župnija Brezovica je z mešanim pevskim zborom Brezovica in Kulturnim 

društvom Breza pripravila sklep celodnevnega češčenja v soboto, 15. 

januarja, ob 19.00. Naslednji dan, 16. januarja, ob 10.00, je MePZ 

Brezovica oblikoval slovesno praznovanje ob praznovanju 

župnijskega zavetnika sv. Antona Puščavnika. Pevci so sijajno odpeli, 

čeprav so zaradi izpada elektrike med sv. mašo orgle utihnile. 
 

Župnija Brezovica je v petek, 21. januarja, gostila učenke Akademije 

za glasbo iz razreda prof. Renate Bauer. Na orglah so igrale: Nika 

Frelih, Valentina Buh,  Karin Zuza in Lana Savič.  

Prisluhnili smo Bachovim preludijem in fugam, delom skladatelja 

Gašperja Jereba, slovenskega skladatelja ter Serbana Nichiforja, 

romunskega skladatelja in pedagoga. Za sklep pa smo slišali še 

Bachove trio sonate, ki so ustvarile vzdušje lahkotnosti glasbe ter 

občutek veselja in optimizma. 

 

Predstavitev dobrodelnega programa POTA 
 

Smo skupina šestih deklet z željo, da bi pomagale ljudem po svetu. V 

poletnih mesecih se v okviru programa POTA pod okriljem Katoliške 

mladine za šest tednov odpravljamo v Indijo. Natančneje v vasico 

Piali, nedaleč od mesta Kolkata, v dekliško osnovno šolo Piali Ashar 

Alo - v prevodu "Luč upanja" http://www.pialiasharalo.org/?lang=sl    
 

Dekletom bomo pomagale 

pri učenju angleščine, jih urile 

v socialnih veščinah, plesu, 

ročnih spretnostih in preprosto 

bile tam zanje. V 

popoldanskem času pa 

bomo izvajale tudi različne 

delavnice in oratorije za 

otroke na ulici, tudi za dečke ali dekleta, ki nimajo zadostnih finančnih 

sredstev za šolanje. Naš cilj je omogočiti šolanje še kakšni deklici in 

podpreti delovanje šole, ki jo vodi slovenska laična misijonarka Mojca 

Gayen. V ta namen zbiramo prostovoljne prispevke, ki jih bomo v 

celoti namenile potrebam na misijonu. Vesele bomo vsakega vašega 

daru. Bog vam povrni! 

Prostovoljke: Klara Majer, Eva Torkar, Anamarija Drnovšek, Zala Strniša, 

Maja Papler in Neža Šolar 

http://www.pialiasharalo.org/?lang=sl


GODOVI in SVETE MAŠE od 31.1.2022 do 6.2.2022 

31.1. pon sv. Janez Bosko, 

ust. salezijancev 

BR 19 + Roman Čičmirko 

za našo domovino 

+ mama Fani, 27. obl. 

1.2. tor sv. Brigita Irska, op. BR 19 ++ Kosednar 

++ starši Seliškar 

2.2. sre Gospodovo 

darovanje v 

templju-svečnica 

sv. Burkhard, škof 

BR   8 za naše duhovnike 

BR 19 za blagoslov v družini 

v zahvalo za življenje 

+ Marija Zakrajšek, obl. 

+ Jožef Žakelj 

LG 19 ++ Logar 

3.2. čet sv. Blaž, škof, muč. BR   8 + Ivan Kavčnik 

BR 19 + Anton Popit 

+ Stane Frank in ++ iz družine 

4.2. pet sv. Gilbert, red. 

prvi petek 

BR 19 + Silvester in Ivana Pišek 

+ Slavka Alojzija Šimenc, 30. dan 

5.2. sob sv. Agata, dev. muč. 

prva sobota 

 

 

VG  8 ++ starši in otroci Opeka 

+ Vincenc Jesenovec, obl. 

+ Marta Perne, 30. dan 

v zahvalo za zdravje 

BR 19 v zahvalo za vse prejete Božje 

blagoslove  v lanskem letu 

+ Marija in Ciril Rus 

+ Hedvika Vidmar, 6. obl. 

6.2. ned 5. nedelja med letom 

sv. Pavel, mučenec  
 

branje Božje besede LG:  

Franci in Antonija Cukjati 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Marta in Drago Stanovnik 

 

 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Tanja Grčman 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 za spreobrnjenje in spravo družin 

+ Marjan Trček in  

+ Majda Marinčič 

VG 830 + Karl, obl. in Ana Stanovnik 

+ Heinrich Rudof Sieger 

++ starši Zdešar 

+ Ivan in Ivanka Brolih, obl. 

v zahvalo za zdravje in za  

Božje varstvo 

+ Stanislav Zvoljnenk 

BR 10 + Stanislav Dolinar, 30. obl.  

+ Marija in Alojzij Furlan 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 5.2., ob 8h: V Loki. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 7.2.2022 do 13.2.2022 

7.2. pon sv. Koleta, redovnica    BR 19 ++ Namjesnik 

za zdravje 

+ Tine in družina Slabe 

8.2. tor sv. Hieronim, red. 
Slovenski kulturni dan, 

praznik 

BR 19 za domovino 

za zdravje (B.K.) 

+ Ivana Pišek 

9.2. sre sv. Apolonija, muč.  

 

BR 19 v zahvalo za življenje 

LG 19 + Ljudmila Miklavčič 

10.2. čet sv. Sholastika, red. BR  8 ++ Kosednar 

BR 19 za srečno zadnjo uro 

11.2. pet sv. Lurška Mati Božja 

svetovni dan bolnikov 

BR 19 za žive in ++iz Korlnove rodbine 

+ Janez Celarc 

za zdravje  

+ Marjan Seliškar 

v priprošnjo Lurški Materi Božji  

in sveti Filomeni za zdravje 

12.2. sob sv. Evlarija, muč. VG  8 + Marija in Anton Škufca ter  

+ Frančiška Perpar 

+ Anton in Terezija Marinko 
(Podpeška c.)  

ter + teta Albina Vidovič 

BR 13 poročna sv. maša 

BR 19 + Frančišek Bokavšek in  

++ starši Slana 

+ Dušan Strelec 

13.2. ned 6. nedelja med letom 

sv. Jordan, redovnik 
branje Božje besede LG: 

Helena Kavčič in  

Joža Černetič 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Meta in Polona Marinko 

 
branje Božje besede BR: 

Natalija Kocjančič 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 za poživitev vere v družini 

VG  830 + Joži Istenič, obl. in Janez Istenič 

v zahvalo za 90. let 

+ Peter Kržišnik, obl. 

na čast Lurški Materi Božji za 

zdravje 

BR  10 + Franc Podpadec, obl.  

+ Franc Potokar, 6. obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 12.2., ob 8h: Tržaška cesta od št. 348 do 

420, Kopalniška cesta. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 14.2.2022 do 20.2.2022 

14.2. pon sv. Valentin, muč. BR 19 v zahvalo in priprošnjo Sv. Družini 

++ Namjesnik 

15.2. tor sv. Klavdij, redovnik BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj 

za zdravje (B. K.) 

16.2. sre sv. Julijana, muč. 

 

BR 19 + Frančišek Rotar 

+ Albina Šušteršič in ++sorodniki 

+ Ivan Zbačnik, 1. obl. 

LG 19 + Tilen Čepar, obl. 

17.2. čet sv. Silvin, škof BR  8 + Ivan Kavčnik 

BR 19 ++ starši Kramar 

18.2. pet sv. Flavijan, škof BR 19 + Edi Jezeršek 

+ Filip in Marija Pezdir ter  

+ Antonija in Adolf Rupnik 

+ Julijana Zor 

19.2. sob sv. Bonifacij, škof VG  8 + Ivan in Danijel Lenaršič 

+ Jože Japelj  

+ Jerica, Ivan in Janez Marinko  

BR 19 + Olga, obl. in Zdravko Trček 

+ Karolina, obl. in Jože Hrastar 

+ Marija, obl., Franc, 40. obl. 

in Francelj Fišter 

+ Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

20.2. ned 7. nedelja med letom 

sv. Leon, škof 
branje Božje besede LG:  

Jerneja in Rok Meglen 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Manca in Jerca Modic 

 

 
branje Božje besede BR: 

David in Marko Rus 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 za duše v vicah 

VG  830 + Milan Čuden, 1. obl. 

za ++ starše in otroke Opeka 

++ Modicovi 

+ Jožefa in Jakob Bogataj 

za zdravje,  r. d. Ana 

BR  10 + Marjeta in Miha Mravlje 

+ Olga Mlakar 

+ Marija in France Zakrajšek 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 19.2., ob 8h: Tržaška cesta od 

Paviljona do št. 501, Pot terencev. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 21.2.2022 do 27.2.2022 

21.2. pon sv. Irena, devica BR 19 + Andrej in Angela Marinko 

+ Franc Oblak 

22.2. tor Sedež apostola Petra BR 19 + Ivan Marinko, obl. 

+ Irena Šimon 

+ Jožefa Čuden 

23.2. sre sv. Polikarp, škof BR 19 za duše v vicah 

+ Franc in Frančiška Juvančič 

LG 19 ++ Jurca 

24.2. čet sv. Matija, apostol BR  8 + Frančiška Urbančič, 8. obl. 

BR 19 za srečno zadnjo uro 

+ Marija Sodja in Jože Japelj  

25.2. pet sv. Valburga, op. BR 19 v zahvalo in priprošnjo sv. Antonu 

+ Stane Frank in ++ iz družine 

26.2. sob sv. Aleksander VG  8 za duše v vicah 

+ Ignacij Marinko 

BR 19 + Janez, obl. in Ivan Slana  

+ Jožef Žakelj 

27.2. ned 8. nedelja med letom 

sv. Gabrijel Žal. MB 
 

branje Božje besede LG:  

Ela in Pavel Remškar 
 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede VG:  

Edita in Slavko Jesih 

 
branje Božje besede BR: 

Metod in Mojca Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Marija in Ivan Remškar ter  

++ Škandrovi 

+ Marija in Anton Bajc ter  

+ Anton Osredkar 

VG  830 + Janez in Jožefa Istenič, roj. dan 

+ Franci, obl. in Ani Jesenovec 

+ Angela Jesih 

BR  10 + Janez Celarc, st. 4. obl. 

+ Janez Celarc, ml. 

+ Julijana Zor 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 26.2., ob 8h: Na Brezno, Remškarjeva 

cesta. 

 

 
»Čudež ni zato, da bi doživeli nekaj izrednega, ampak, da bi 

izredno živeli najbolj običajne stvari.« 
 

(Fabrice Hadjadj) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

V januarju ni bilo svetega krsta 
 

 

V januarju ni bilo svetega krsta. Tudi v lanskem letu v januarju ni bilo 

svetega krsta. Z molitvijo prosímo za starše novorojenih otrok, da bi 

začutili dragocenost svetega krsta, prvega zakramenta, in vero 

odkrivali svojim otrokom. 
 
 
 

V decembru* in januarju so od nas odšli v večnost 
 

 

 

†  Slavka Alojzija Šimenc (85), Tržaška cesta 490, Brezovica, (Lj. - Žale)* 

†  Nada Filipič (74), Cesta na Postajo 68, Brezovica, (Brezovica) 

†  Hema Pavla Selan (96), Ul. Jožeta Kopitarja 2, Brezovica, (Brezovica) 

†  Daniela Potokar (80), Tržaška cesta 468, Brezovica, (Brezovica) 
 

 

V januarju so bili cerkveno pokopani štirje naši župljani. Preteklo leto 

pa je bilo v tem času pokopanih devet naših rajnih. Spomnimo se 

naših rajnih z molitvijo in pri sveti maši, še posebej ob obletnici smrti ali 

na njihov rojstni ali godovni dan. 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.  

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

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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