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Sveč(nic)a 

 
Danes zjutraj zadušnica pri sveti Barbari. 

Debele sveče nad ikonami na obeh straneh 

vhoda 

so svetnikom podarjale življenje vse do križa. 
 

(Reinhold Schneider: Zima na Dunaju) 

 
 

Noč brez svetlobe in kratki dnevi z malo luči so se človeku od nekdaj 

zdeli neprijetni in odljudni. Zato so, v četrtem stoletju, ogenj, svečo in 

oljenko sprejeli za posebna znamenja. Ogenj je poleg svetlobe 

ponoči dajal toploto in varnost pred nevidno ogroženostjo in to 

ogrevajočo svetlobo so začeli shranjevati v ognjiščih. Luč in svetlobo 

so začeli shranjevati tudi s trskami, baklami in svečami; sprva 

preprostimi, kasneje pa porisanimi in okrašenimi. 
 

Sveče niso bile samo uporabne, za svetlobo in toploto; ljudem 

prijetne, temveč so kmalu dobile tudi verski pomen. Njihova 

svetloba, ki je razsvetljevala temo, je postala prispodoba za 

človekovo bivanje, ki se na začetku rodi iz materinega osrčja v 

svetlobo sveta; nato bivanje, ki je pot iz teme izvirnega greha v 

svetlobo osebne svetosti in končno prispodoba za drugo rojstvo – iz 

teme smrti v večno svetlobo. Pri Grkih in Rimljanih je bilo prižiganje 

sveč dogajanje verskega pomena. V antiki so pred cesarji in kralji v 

počastitev nosili sveče. To svetlobno znamenje so prevzeli tudi 

kristjani. Sveče so osvetljevale krščanske cerkve in grobove in sveče 

so začeli v cerkvah v posebnih obredih tudi blagoslavljati. 



Ime praznika svečnica izhaja iz tradicije blagoslavljanja sveč, ki je 

štirideset dni po božiču. Praznik je umeščen na 2. februar, ker se po 

eni strani zaznavajo daljši dnevi in je zadnji praznik luči pred 

nastopom pomladnih svetnikov. Na ta dan pa je tudi spomin 

Marijinega očiščevanja. Čeprav je Marija svojega sina spočela in 

rodila deviško, je 40. dan po rojstvu tako kot druge žene tistega časa 

odšla v tempelj, se obredno očistila in tam Jezusa darovala. Zato 

svečnici rečemo tudi Jezusovo ali Gospodovo darovanje. 
 

Ob obiskanju templja je Marija srečala starčka Simeona, ki je ob tem 

srečanju v svojem slovitem spevu o Jezusu spregovoril kot o luči za 

razsvetljenje poganov. V zapisih beremo: Ko jih je Simeon videl, je 

vedel, da je Jezus mesija, na katerega Izrael in svet čakata. Vzel je 

otroka v naročje, se zahvalil Bogu in naznanil, da bo otrok luč 

celotnemu svetu. Praznik svečnice je torej tudi spomin na to srečanje 

in znamenito Simeonovo naznanitev prihodnosti Jezusovega dela.  
 

Sveče, ki jih duhovnik blagoslovi na svečnico, so zato prispodoba 

Mesije, ki razsvetljuje človeštvo, ponazarjajo prazničnost, ki 

razsvetljuje temo duha in kristjana opominjajo, da mora biti otrok luči. 

Blagoslov sveč na svečnico je med sveto mašo. Takrat verniki 

prižgejo sveče, duhovnik pa zmoli molitev blagoslova, pokropi sveče 

z blagoslovljeno vodo in jih pokadi s kadilom. Po tem blagoslovu ima 

ta sveča posebno duhovno moč. V preteklosti in tudi danes jo 

mnogi shranijo in jo imajo pri roki, da jo prižgejo ob pomembnih ali 

težkih življenjskih dogodkih, npr. ob umirajočem, v osebni stiski ali ob 

nevarnostih kot so nevihte, poplave. 
 

Dan po svečnici, 3. februarja, goduje sveti Blaž, škof in mučenec, ki 

je zavetnik zoper bolezni v grlu in spada med štirinajst pomočnikov v 

sili. Sprva so si verniki na ta dan sami prislanjali na vrat sveče, 

blagoslovljene na svečnico, kasneje pa je bilo to sprejeto v Cerkveni 

obrednik. Duhovnik na god sv. Blaža pri maši vernikom podeli Blažev 

blagoslov ali »žegen«. Ob tem jim ob vratu podrži dvoje prekrižanih 

sveč.  
 

Sveča nam z obiljem svetlobe, ki jo razlije po prostoru in v človeška 

srca, kaže, kako bogata in razsipna je Božja ljubezen. To nam kaže 

vsaka sveča, ki gori ob bogoslužju, pri milostnih podobah ali v naših 

domovih. Kot nam Bog obilno podarja svetlobo, toploto, upanje in 

moč, nam neprenehoma podeljuje tudi mnoge blagoslove in 

tolažbo, posebej tistim ljudem, ki so od »teme« najbolj utrujeni. 
 



Obvestila za mesec februar 
 

Nedelja, 2. februar, ob 18.00 uri, dekanijsko srečanje odraslih 

župnijskih pevskih zborov na Viču. 

 

Ponedeljek, 3. februar, po večerni sv. maši je srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Vodilo, vrstica Svetega pisma za mesec 

januar je: »Dečkov oče je takoj zavpil in rekel: “Verujem, pomagaj 

moji neveri!”« (Mr 9,24). 

 

Četrtek, 6. februar, ob 19.00 uri, srečanje za starše prvoobhajancev v 

Marijinem domu na Brezovici. 

 

Petek, 7. februar, prvi petek, obisk starejših in bolnih na domu. Ob 

15.00 uri je na Brezovici molitev rožnega venca Božjega usmiljenja.  

 

Petek, 7. februar, prvi petek, srečanje vseh birmancev pri sv. maši ob 

19.00 uri. Zvečer po sv. maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 

ure, pripravlja soseska Log.  

 

Sobota, 8. februar, je prva sobota, ob 10.00 uri je srečanje za 

ministrante. Zvečer pred sv. mašo molitev rožnega venca pred 

Najsvetejšim s premišljevanjem na Fatimski način.  

 

Nedelja, 9. februar, ob 15.00 uri srečanje mladinskih župnijskih 

pevskih zborov na Rakovniku. 

 

Petek, 14. januar, je skavtski petek, ko pri sveti maši sodelujejo skavti. 

 

Torek, 25. februarja, ob 19.30, po sv. maši, srečanje ključarjev in 

gospodarskega sveta v pisarni župnišča. 

 

Sreda, 26. februar, pepelnica, strogi post in začetek postnega časa. 

Maša z obredom pepeljenja ob 19.00 uri. 

 

Petek, 28. februar, postni petek, križev pot po maši oblikuje ŽPS. 

 

Nedelja, 1. marec, ob 15.00 uri križev pot na Logu, h kateremu so 

povabljeni vsi starši prvoobhajancev in otroci. Začetek pri križu na 

poti do cerkve. Če bodo padavine, je križev pot v kapeli na Logu. 



Obvestila za birmance in starše birmancev  

 

7. februar, birmanski petek, sv. maša ob 19.00 uri. 

26. februar, pepelnica, sv. maša ob 19.00 uri.  

6. marec, birmanski petek, sv. maša ob 19.00 uri in 

molitev križevega pota. 
 

Duhovne vaje za birmance – od petka, 20. marca, do 

nedelje, 22. marca, Dom duhovnih vaj pri sestrah hčere 

Marije Pomočnice na Bledu. 
 

4. april, birmanski petek, sv. maša ob 19.00 uri. 
 

Devetdnevnica pred birmo bo v dveh delih: prvi del bo v času 

velikonočnega tridnevja: od 9. aprila do 12. aprila: veliki četrtek ob 

19h, veliki petek ob 19h, velika sobota ob 20h in Velika noč.  

Drugi del je pred praznikom sv. birme, od ponedeljka, 18. maja, do 

petka, 22. maja, vedno ob 19h na Brezovici. 
 

Slovesnost svete birme je v soboto, 23. maja, ob 10h na Brezovici. 

 

Obvestila za starše prvoobhajancev 

 

Četrtek, 6. februar, ob 19.00 uri, srečanje za 

starše prvoobhajancev. 
 

26. februar, pepelnica, sv. maša ob 19.00 

uri.  

Zakrament prve svete spovedi, v soboto, 7. 

marca, ob 17.00 uri.  
 

Obisk bogoslužja v velikonočnem tridnevju, pred praznikom Velike 

noči, predvsem obisk svete maše na veliki četrtek, 18. aprila, ob 19h. 
 

Duhovna priprava (duhovne vaje, tridnevno srečanje) za 

prvoobhajance – od petka, 8. maja, do nedelje, 10. maja, Dom 

duhovnih vaj pri sestrah hčere Marije Pomočnice na Bledu. 

Tridnevnica pred praznikom prvega svetega obhajila, sreda - 13. 

maj, četrtek - 14. maj in petek - 15. maj, na Brezovici ob 19.00 uri.  
 

Praznik prvega svetega obhajila je v nedeljo, 17. maja, ob 10.00 uri.  

Zahvalna sveta maša je v ponedeljek, 18. maja, ob 17.00 uri na 

Logu, namesto ponedeljkove veroučne ure (prošnji dan na Logu – 

dobimo se na »parkirišču Mercator« na Logu). 



Svetovni dan bolnikov 
 
 

Na god Lurške Matere Božje, 

11. februarja, vsako leto 

obeležujemo svetovni dan 

bolnikov. Praznik je vpeljal sv. 

Janez Pavel II. leta 1992. Ta 

dan je kot svetovni dan 

bolnikov izbral, ker je 

»svetišče Lurške Device 

Marije postalo svetišče 

človeškega trpljenja. 

Približujemo se temu, kar je 

storila ona na Kalvariji, križem 

bolečine in osamljenosti tolikih bratov in sester. Z Marijo pod križem je 

zaznamovano tudi trpljenje vsakega človeka.« 

 

Papež sv. Janez Pavel II. je kot romar prvič obiskal Lurd leta 1983 in 

ga nato redno obiskoval. Zadnjič je romal v Lurd 15. avgusta 2004, 

ko se je težko bolan tudi sam vključil v reko bolnikov. Marijo je kot 

drugi romarji prosil ne samo za zdravje, temveč da bi z njeno 

pomočjo zmogel vdano nositi križ bolezni in trpljenja. 

 

Za letošnji, 28. svetovni dan bolnikov, ki bo 11. februarja 2020 je 

papež Frančišek izbral stavek iz Matejevega evangelija: »Pridite k 

meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek« (Mt 

11,28). Papež Frančišek navaja, da te Jezusove besede kažejo na 

»skrivnostno pot milosti, ki se razodeva preprostim in ki daje počitek 

obteženim in utrujenim. Izražajo solidarnost Sina človekovega, 

Jezusa Kristusa, do prizadetega in trpečega človeštva.«  

 

Jezus namenja to povabilo bolnim, ki znajo neposredno biti odvisni 

od Boga in ki, ranjeni s težo preizkušnje, potrebujejo ozdravitev. 

»Jezus tistemu, ki živi tesnobo svoje situacije krhkosti, bolečine in 

šibkosti, ne postavlja zakonov, ampak ponuja svoje usmiljenje, torej 

svojo osebno okrepitev. Jezus ima oči, ki vidijo, ki se zavedajo, kajti 

gledajo v globino, niso brezbrižne, ampak se ustavijo in sprejmejo 

vsega človeka v njegovem zdravstvenem stanju. Pri tem vsakega 

vabijo, da vstopi v njegovo življenje in doživi nežnost.« 

 



Jezus goji takšna čustva, ker je on sam postal slaboten, ko je doživel 

človeško trpljenje in od Očeta prejel počitek. »Samo kdor izkusi 

trpljenje v prvi osebi, je lahko tolažba za drugega,« izpostavi papež 

Frančišek. 

 

Iz zapisov bolnice 

 

Kljub vsej tolažbi je bilo zadnje tedne z mano slabše. Zdravnik mi je 

potrdil, da tumor še vedno obstaja in da lahko le blažijo bolečine. 

Kljub temu mi je ob njegovih besedah tudi odleglo, saj me je 

prestavil iz brezobličnosti nedoločenih slutenj v jedro klene 

konkretnosti. Človek si takšnega izida seveda ne bi izbral sam, kljub 

temu pa mi je dal možnost priprave na to, kar me čaka, in možnost, 

da v sebi tudi v bolezni najdem notranji mir. 

* 

V človekovi naravi je, da se zalaga s stvarmi in jih zbira. Tudi sama si 

rečem: »K. moram vprašati, kako je s tem,« ali »Moram se pozanimati 

glede tega,« kakor da bom ta podatek nekega dne potrebovala. 

Potem pa me nenadoma ustavi misel, da »nekih dni« zame morda 

ne bo več. Zanimivo je, da je ta misel povsem naravna in preprosta 

in takšne si lahko bolnik samo želi. Občutek je podoben lagodnemu 

opuščanju običajnih življenjskih stvari, ki omogočijo, da lahko 

posežem po duhovnem. Čez nekaj časa bo tega gotovo še več. 

* 

Mar ni čudovito, da je – kot najlepše stvari nastanejo iz najgrših – ta 

gruda tumorja v meni primerna za razcvet nekaterih mojih najlepših 

lastnosti – čuječnosti, potrpežljivosti in neutrudne iznajdljivosti. 

Bolečina in neprijetnosti se zdijo zelo majhna cena za vso srečo in 

mir, ki so je zaradi bolezni polni moji dnevi.  

* 

Mlinski kamen telesne bolečine me počasi melje. Trpim od sekunde 

do sekunde. Toda tako ali drugače je še tako hude telesne bolečine 

enkrat konec in odpade z duha, z misli, kot suha lupina, moralne 

zagate pa skelijo globoko v dušo tudi potem. Ne odhajam v strahu 

in trepetu. Kako malo človek odnese od izkušnje življenja, če se 

njegove misli oklepajo osebne izpolnitve in niso zakoreninjene v 

spoznanju, da velike nesmrtnosti, Ljubezen, Dobrota in Resnica, 

presegajo vse druge. 

A.J. 
 



Pepelnica 

 

Pepelnica je začetek postnega časa. Pomeni strogi post ter dan 

molitve in spokornosti. Letos je pepelnica v sredo, 26. februarja. 
 

Na pepelnično sredo se po 

cerkvah vsako leto opravlja 

obred pepeljenja.  Duhovnik 

vernikom na glavo posuje 

blagoslovljen pepel, s čimer se 

navzven pokaže notranja 

razpoložljivost za spreobrnjenje 

oziroma poboljšanje življenja. 

Namen posta prvenstveno ni v 

odpovedi določeni hrani in pijači, 

ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe 

bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. 
 

Za osnovno držo vernika Cerkev za postni čas določa posebne 

oblike spokornosti: 
 

Strogi post, ki je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva 

dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih 

jedi. Strogi post veže od izpolnjenega osemnajstega leta do 

šestdesetega leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v 

letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s 

kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek 

od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega štirinajstega leta. Kadar 

je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v 

družini (praznovanje, pogreb…) zdržek ne veže.  

 

Gotovo je na prvem mestu 

osebna odpoved razvadam, 

zasvojenostim  in grešnim oblikam 

življenja. Brez telesne drže in 

doslednosti ni mogoče pričakovati 

koraka k boljšemu na področju 

duhovnega življenja. Telesnega in 

duhovnega življenja namreč ni 

mogoče ločiti. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 3.2.2020 do 9.2.2020 

3.2. pon sv. Blaž, škof, muč. BR 19 + Frančiška in Alojzij Lenaršič 

4.2. tor sv. Gilbert, red. BR 19 + Bernarda in Antonija 

+ Tine in družina Slabe 

5.2. sre sv. Agata, dev. muč. BR 19 + Marija Kavčnik 

  VG 15 + Jožef Kozamernik, pogreb 

6.2. čet sv. Pavel, mučenec BR   8 v zahvalo (E) 

7.2. pet sv. Koleta,     prvi petek BR 19 + Jožef Lukan 

8.2. sob sv. Hieronim, red. 
prva sobota 

 

Slovenski kulturni dan, 

praznik 

BR 19 ++ Mlinar 

+ Frančišek Bokavšek, 10. obl.  

in ++ starši Slana 

+ mama Marija in oče Ciril Rus 

++ starši Kavčnik 

9.2. ned 5. nedelja med letom 

sv. Apolonija, muč.  
 

branje Božje besede LG:  

Ela In Pavel Remškar 
 

branje Božje besede VG:  

Jakob in Martin Jesih 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Klara Mravlje in  

Mateja Seliškar 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++ iz družine Demšar in Jesenko 

za družino Lončar 

+ Dragica Končan 

VG 830 + Frančiška in Ivan Zdešar, obl. 

+ Heinrich Rudolf in Joži Sieger 

++ Šimnovi 

+ Terezija in Anton Marinko   
                               (Podpeška 158) 

+ Frančiška Mrak, 17. obl.  

v zahvalo za življenje 

+ Stanislav Škoporc, 7. dan 

+ Jožef Kozamernik, 7. dan 

BR 10 + Maksimilijan Marošek  

+ Frančišek Kozamernik  

+ Frančišek Popit, obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 8.2., ob 8h: Poštna ulica. 

Prešernov dan 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.  

Na Brezovici bo ob kulturnem prazniku potekala prireditev 

Kulturno močvirje, ki bo v četrtek, 6. februarja ob 18.00 v OŠ 

Brezovica. Na prireditvi sodeluje tudi naš Mešani pevski zbor. 
 

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


GODOVI in SVETE MAŠE od 10.2.2020 do 16.2.2020 

10.2. pon sv. Sholastika, red. BR 19 + Marija Jurca, 4. obl. 

11.2. tor sv. Lurška Mati Božja 

svetovni dan bolnikov 

BR 19 + Drago in Marija 

+ Marijan Seliškar 

+ Marija in Ciril Fabjan 

za zdravje 

12.2. sre sv. Evlarija, muč.  ni sv. maše 

13.2. čet sv. Jordan, redovnik  ni sv. maše 

14.2. pet sv. Valentin, muč. BR 19 + Rozi Geršak 

15.2. sob sv. Klavdij, redovnik BR 19 + Frančiška Tomšič, obl. 

+ Margareta Romih, 30. dan 

+ Angelca in Alojzij Svete 

+ Karolina, obl. in Jože Hrastar 

+ Marija Kršmanec, obl.  

16.2. ned 6. nedelja med letom 

sv. Julijana, muč. 
branje Božje besede LG: 

Joža Černetič in Majda Turk 

 

branje Božje besede VG:  

Matevž in Ožbej Marinko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

Florjan Kocbek in Vid Žitko 

BR    7 ++ starši Kršmanec 

LG   830 za zdravje po nesreči 

+ Ivana, Franc, Frančišek in 

Justin Stanovnik 

VG  830 + Anton Smrtnik 

+ Janez Marinko in ++ starši 

Marinko 

+ Janez Košir in ++ starši Košir 

+ Ignac in Zvonka Pezdir 

++ starši Seliškar  

+ Jožefa in Jakob Bogataj 

+ Janko Novak, duhovnik 

+ Ludvik in Milka Japelj ter  

+ Marjan Rus 

+ Peter Kržišnik 

BR  10 + Franc Podpadec 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 15.2., ob 8h:  Tržaška c. od Poka do št. 505, neparne. 

 

Če bomo bolezen sprejeli z zaupanjem in mirom, bomo ob njej rasli. Trpljenje nas 

bo vzgajalo, prečistilo, naučilo nas bo nesebične ljubezni. Ob bolezni 

postanemo ubogi, ponižni, blagi in sočutni do bližnjega. 
 

(Jacques Philippe) 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 17.2.2020 do 23.2.2020 

17.2. pon sv. Silvin, škof  ni sv. maše 

18.2. tor sv. Flavijan, škof BR 19 + Vasilije Lombar 

+ Pepca Umek 

19.2. sre sv. Bonifacij, škof  ni sv. maše 

20.2. čet sv. Leon, škof  ni sv. maše 

21.2. pet sv. Irena, devica  ni sv. maše 

22.2. sob Sedež apostola 

Petra 

 

BR 19 + Ivan Marinko, obl.  

+ Janez Požar 

+ Marjeta Mravlje, obl. 

+ Margareta Romih 

+ Olga Trček, obl. in Zdravko Trček 

23.2. ned 7. nedelja med letom 

Sv. Polikarp, škof 
branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 

 

branje Božje besede VG:  

Jožica Perne in  

Jožef Matija Perne 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Peter in Genči Buček 

BR    7 za duše v vicah 

LG   830 + Frančiška Malavašič 

+ Bernarda Zorc, 30. obl.  

VG  830 + Jožefa Kozina, obl. 

v zahvalo Materi Božji za zdravje 

+ Karel Stanovnik 41. obl. 

+ Ani in Franci Jesenovec, obl. 

+ Ivanka Zavrl, roj. Židanek (Kanada) 

+ Ivan in Ivanka Brolih ter  

sin Franci Brolih, obl. 

BR  10 + Franc Potokar, 4. obl.  

++ starši Dolinar in  

+ Valentina Sernec 

+ Franc in Frančiška Juvančič, obl. 

+ Elizabeta in Jakob Žitko, obl.  

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 22.2., ob 8h:  Podpeška cesta parne in neparne. 

 

 
Sveti Silvin, ki goduje 17. februarja, se je rodil v Toulousu. Deloval je v 

osmem stoletju v okolici Therouanne v Franciji in umrl leta 720. Izročilo pravi, 

da je romal v Rim, k sedežu apostola Petra, ki ga praznujemo 22. februarja. 

Romal je tako, da je vso pot na hrbtu nosil košaro s kamenjem. Drugi romarji 

so se takšni spokornosti in vdanosti zelo čudili in tudi po prihodu v Rim je 

zaradi tega požel veliko zanimanja in občudovanja. Sveti Silvin je priprošnjik 

za življenjske situacije, ki so težke in v svoji težavnosti posebej dolgotrajne. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 24.2.2020 do 1.3.2020 

24.2. pon sv. Matija, apostol BR 19 + Frančiška, 6. obl. in  

+ Mihael Urbančič 

25.2. tor sv. Valburga, op. BR 19 + Janez, obl. in Ivan Slana 

26.2. sre ++ PEPELNICA 

sv. Aleksander 

BR 19 v zahvalo za srečen študij 

kemije vnukinje 

27.2. čet sv. Gabrijel Žal. MB BR  8 ++ starši in brata Zdešar 

28.2. pet sv. Roman, opat BR 19 po namenu darovalca (D) 

+ Janez Kržmanc 

29.2. sob sv. Ožbalt 

sv. Hilarij 

sv. Antonija Firenška 

BR 19 + Janez Celarc, 2. obl. 

+ Ignacij in Jožefa Tomšič 

+ Stanislav Rigler 

++ iz družine Peklaj in Obrstar 

+ Marija in Anton Kavčnik 

1.3. ned 1. postna nedelja  

sv. Albin, škof 
branje Božje besede LG: 

Jerneja in Rok Meglen 

 
 

 

 
 

 

branje Božje besede VG:  

Marija in Tadej Dolenc 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Jošt in Alenka Klemenc 

BR    7 + Jure Mahne  

za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Marija in Ivan Remškar ter vsi 

++ Škandrovi 

+ Marija in Anton Bajc ter  

+ Tone Osretkar 

+ Majda Marinčič, 30. dan 

VG  830 + France in Milka Čuden ter  

+ Frančiška Mrak in Marija 

Japelj, obl.  

+ Albina, 100 obl. rojstva in 

Ivan Marinko ter ++starši Rotar 

+ Ivanka Zavrl, roj. Židanek   
                                       (Kanada) 

+ Ivan Rožnik, obl.  

+ Jožefa Kozina 

+ Stanislav Škoporc, 30. dan 

+ Jožef Kozamernik, 30. dan 

BR  10 + Majda Kralj in  

+ Amalija Puškarič 

+ Jože Kršmanc, obl.  

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 29.2., ob 8h: Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za 

grabnom. 
 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

V januarju so bili krščeni 

☼  Nika 

☼  Loti 

☼  Zala 

Letos so bili v naši župniji krščeni trije otroci. V lanskem letu pa je bil v 

tem času krščen en otrok. Z molitvijo prosímo za starše in botre 

novokrščencev, da bodo zmogli izpolniti obljubo dobre verske 

vzgoje. 
 

V januarju so od nas odšli v večnost 

†  Margareta Romih (78), Pot h gozdu 8, Vn. Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Majda Marinčič (84), Cesta v hrastje 4, Log pri Brezovici, (Log) 

†  Stanislav Škoporc (83), Podpeška c. 132, Vn. Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Jožef Kozamernik (76), Pod Supotom 3, Vn. Gorice, (Vnanje Gorice) 

Letos so bili cerkveno pokopani štirje naši župljani. Preteklo leto je bilo 

v tem času pokopanih pet 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  

mailto:jozef.poje@rkc.si
http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon/
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

