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Jezus Bog - darovan kot človeški otrok 
 

Jezusovo darovanje ali svečnica – 2. februar, 40-ti dan po 

Jezusovem rojstvu. 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 

ne bi obvezoval. Vendar se mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi 

tukaj pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila je Božjo postavo.  
 

Na Svečnico se spomi-

njamo 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 ta 

naš 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.« 



Obvestila 
 

V četrtek, 2. 2., praznujemo praznik Jezusovega darovanja v templju. 

Sveti maši sta ob 8h in ob 19h. Zvečer povabljeni k praznovanju vsi 

veroučenci skupaj s starši. 
 

Na prvi petek v mesecu februarju, 3. 2., bom obiskal starejše in bolne 

na domu. Ob 15h bo na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

usmiljenja. Zvečer po maši oblikujejo molitev pred Najsvetejšim 

neokatehumenske skupnosti.  
 

Na prvo soboto, 4. 2., bo ob 9h na Brezovici srečanje za ministrante. 

Zvečer pred sv. mašo bo molitev rožnega venca, po maši pa litanije 

Matere Božje. To je drugi dan v neposredni pripravi petih prvi sobot 

ob 100-ti obletnici Marijinega prikazanja v Fatimi 13. maja 1917. 
 

V nedeljo, 5. 2., bo ob 15h bo slovesna sveta maša z revijo otroških 

pevskih zborov na Rakovniku. Revija je bila zamišljena s ciljem, da bi 

z glasbeno sveto mašo počastili ustanovitelja salezijanskega reda in 

zavetnika mladih, sv. Janeza Boska, ki svoj god obhaja 31. januarja. 

Revije oz. slovesne svete maše se udeleži med 500 in 700 otrok, ki 

sodelujejo s petjem in prihajajo iz različnih slovenskih župnij. 
 

V ponedeljek, 6. 2., bo po maši srečanje molitvene skupine Beseda 

življenja. Naslov srečanja: »Dam vam novo srce in novega duha 

denem v vašo notranjost« (Ezk 36,26). 
 

Skavtski petek bo 10. 2. Pri sveti maši sodelujejo skavti.  
 

 

Vabljeni na četrti Antonov večer z naslovom »Po Marijinih 

sporočilih v Fatimi zaznamovano stoletje, s poudarkom na 

duhovnih orodjih v angelovi in Marijini delavnici.« Pred sto 

leti so nebesa izbrala tri otroke v Fatimi. Angel Portugalske 

in angel miru jih je pripravil na srečanje z Marijo, ki jih je 

vključila v sodelovanje pri božjem načrtu za človeštvo. 

Večer bosta oblikovala zakonca Mojca in Severin Maffi. 

Zakonca se poglabljata v Marijina sporočila in upanju, ki 

izhaja iz teh sporočil za človeštvo. Srečanje bo v soboto, 

na god Lurške Matere Božje, 11. 2. 2017, ob 20h v dvorani 

Marijinega doma.  

Naslednji Antonov večer bo 11.3. z gostoma Alešem in Heleno 

Rozman. Naslov večera bo: »Življenje in vera ob diagnozi rak«. 
 



V februarju ne bo rednega srečanja ŽPS, ker bo srečanje vseh 

članov ŽPS iz naše dekanije potekalo v Zavodu sv. Stanislava v 

Šentvidu v soboto, 11. 2. 2017, od 9h do 13h, kjer nas bo obiskal tudi 

g. nadškof. 
 

Duhovne vaje za prvoobhajance bodo od petka, 17. 2., do nedelje, 

19. 2., v Marijinem domu na Bledu. Odhod z avtobusom je v petek 

ob 17h. Za povratek pridete starši na Bled z osebnim prevozom v 

nedeljo ob 10h. Zaključek je s sv. mašo ob 11h. 
 

V petek, 17. 2., je »orgelska« maša – tretji petek v mesecu.  
 

V soboto, 18. 2., ob 9h je tretje, zadnje srečanje staršev in botrov v 

pripravi vaših otrok na prejem zakramenta sv. birme. Tudi to srečanje 

je namenjeno le staršem in botrom in ne birmancem, kot je bilo 

prvotno omenjeno. Birmanci bodo imeli samostojno srečanje, 

duhovno obnovo, posebej v soboto, 22. 4., od 9h do 13h, skupaj z 

animatorji. 
 

Informativni dan za ŠKG in Gimnazijo Želimlje bo 17. in 18. 2. 2017. 
 

V soboto, 25. 2., povabljeni na ogled filma z naslovom Kaplja na 

vedru, ki bo ob 20h v Marijinem domu. Kaplja na vedru je 45 minutni 

igrano-dokumentarni film, ki prikazuje bogato osebnost škofa Smeja 

in predstavi njegovo živo pričevanje o času, v katerem je živel, in o 

delu, ki ga je opravil. Film je poimenovan po istoimenski pesniški zbirki 

škofa dr. Jožefa Smeja, ki je izšla leta 1992. Simbolično naslov 

pomeni, da je tudi sam kot kaplja, majhen, skromen, a v svojih delih 

velik. 
 

Začetek postnega časa - sreda, pepelnica, 1. 3. 2017  
 

Postno romanje 
 

GOSPA SVETA NA KOROŠKEM, sobota, 4. 3. 2017. 

Odhod izpred cerkve na Viču ob 7:30, vožnja 

preko prelaza Ljubelj na Koroškem, skozi 

Celovec do Gospe Svete (Maria Saal). 

Slovesna maša ob 10h v baziliki, po maši prosto 

za okrepčilo in osebne pobožnosti. Obisk 

Vojvodskega prestola v bližini. Povratek domov 

po Koroški ob Vrbskem jezeru, skozi Karavanški predor. Pozno kosilo 

bo v Žirovnici v gostišču Trebušnik. Povratek v zgodnjih večernih urah. 

Prispevek za vožnjo, cestnine, tunelnino, kosilo je 25€ . 



 

Papeževa poslanica 
 

Svetovni dan bolnikov je leta 1992 ustanovil papež Janez Pavel II., 

prvič pa ga je Cerkev obhajala 11. februarja 1993 v Lurdu. Kot zapiše 

v poslanici papež Frančišek, je dan priložnost, da pozornost 

usmerimo na bolnike in trpeče na splošno. Obenem vabi vse, ki jim 

pomagajo, od svojcev, zdravstvenih delavcev in prostovoljcev, da 

se zahvalijo za Gospodov klic k spremljanju teh bolnih bratov in 

sester. Svetovni dan bolnikov na god Lurške Matere Božje, 11. 

februarja, nosi naslov: Čudenje nad Božjimi deli: Velike reči mi je storil 

Mogočni. 

Papež izrazi svojo 

bližino vsem, ki živijo 

izkušnjo trpljenja, in 

njihovim družinam. 

Zahvali se tudi 

tistim, ki si v različnih 

vlogah in v 

zdravstvenih 

strukturah po vsem 

svetu prizadevajo s 

kompetentnostjo, 

odgovornostjo in 

predanostjo lajšati 

trpljenje ter skrbeti 

za bolnike in za njihovo dobro počutje. Vse spodbuja, naj 

premišljujejo o Mariji, ki je Zdravje bolnikov, porokinja Božje nežnosti 

do vsakega človeka in zgled izročitve njegovi volji. 

»Bolniki, tudi s težkimi prizadetostmi, imajo svoje neodtujljivo 

dostojanstvo in svoje življenjsko poslanstvo. Nikoli niso zgolj predmeti; 

in četudi se včasih zdijo zgolj pasivni, v resnici to niso nikoli.« 

»Pogled Marije, tolažnice žalostnih, razsvetljuje obličje Cerkve v 

njenem vsakodnevnem prizadevanju za uboge in trpeče. Dragoceni 

sadovi te skrbi Cerkve za svet trpljenja in bolezni so razlogi za zahvalo 

Gospodu Jezusu, ki je postal solidaren z nami, v pokorščini Očetovi 

volji in vse do smrti na križu, da bi človeštvo bilo odrešeno,« zapiše 

papež Frančišek v poslanici. Solidarnost Kristusa, Božjega Sina, ki je bil 

rojen iz Marije, je izraz usmiljenje Božje vsemogočnosti, ki se razodeva 

v našem življenju – predvsem kadar je slabotno, ranjeno, ponižano, 

izključeno in trpeče – in vanj vnaša moč upanja, ki nas podpira. 



Zvonček 
 

Županijsko glasilo Zvonček izhaja enkrat na mesec, na zadnjo 

nedeljo v mesecu za naslednji mesec oz. prav na prvega v mesecu, 

če je nedelja prvi dan novega meseca. Naslednje številke Zvončka 

bodo predvidoma izšle: marec - 26.2., april - 26.3., maj - 30.4., junij - 

28.5., julij - 25.6., avgust - 30.7., september - 27.8., oktober - 1.10., 

november - 29.10., december - 26.11.  

Obvestila, prispevke in objave za naslednji mesec sporočite do 

četrtka pred nedeljo, ki je navedena zgoraj. 

 

 

Duhovnost 
 

»Pobožen kot angel, žleht kot hudič…« 

Lahko se zgodi, da besede ali dejanja 

kristjanov niso ne v skladu s tem, kako 

nas uči Sveto pismo oz. krščanski nauk, 

ne z našo vestjo. Smo v resni 

nevarnosti, da mogoče spoštujemo 

cerkvene predpise in da molimo vsak 

dan ter redno obiskujemo nedeljske 

svete maše, a je naše srce zelo daleč 

od Boga. Najprej je pomembno 

osmisliti našo osebno molitev, ne samo 

koliko molimo, ampak tudi kako molimo, saj se je treba varovati pred 

tem, da naše vsakdanje molitve postanejo rutinske, brez duha in 

samo prazno besedičenje, ki človeka, še posebej mlade, zlahka 

odvrne od molitve in odnosa z Bogom.  
 

Zavedajmo se, da otroci in mladi molitev največkrat opustijo zaradi 

nas odraslih, ki jim ne posredujemo molitve na način, kot si to Jezus 

želi, ampak so naše molitve pogosto v smislu daj-dam. Otrok bo še 

molil molitev daj-dam, toda kasneje jo bo verjetno kaj hitro opustil. 

Bog ni »avtomat«, je oseba. Z Bogom je mogoč le iskren odnos, kot z 

ljubečo osebo.  
 

Možno je tudi, da nekateri odrasli zaenkrat zelo dobro živijo in mislijo, 

da zato Boga ne potrebujejo, saj ga nimajo za kaj prositi, ker imajo 

vsega dovolj. A Boga ne samo prosimo, ampak ga v svojem življenju 

občudujemo, ga poveličujemo in častimo ter se mu zahvaljujemo. 

Če bodo naše molitve iskrene in pristne, potem se nam kristjanom ne 

bo zgodilo, da nam kdo očita pobožnost v cerkvi in hudobijo zunaj 

nje…  



  

Romanje po poti škofa Janeza Gnidovca 
 

Kosovo in Makedonija; od torka, 25. 4., do sobote, 29. 4. 2017. Na 

poti se bomo seznanili s svetniškim likom apostola naših bratov na 

Balkanu, s škofom Janezom Gnidovcem in sv. materjo Terezijo, 

rojeno v Skopju. Program romanja: 
Torek, 25. 4. – Odhod z avtobusom iz Ljubljane ob 5:00, vožnja preko 

Hrvaške, Srbije do Skopja. V Skopju sv. maša v stolnici. 
Sreda, 26. 4. – Obisk kraja življenja sv. matere Terezije in škofa J. 

Gnidovca. Sv. maša, obisk romarskega svetišča Letinica, pravoslavni 

in katoliški kraji. 
Četrtek, 27. 4. – Sv. maša v Prištini, pot proti Albaniji, ogled mesta 

Kruje, Skadar in nadalje v Črno Goro, Podgorica. 
Petek, 28. 4. – Sv. maša v Podgorici, ogled nove pravoslavne cerkve, 

spomin na milanski edikt, mesto Bar, Kotor. 
Sobota, 29. 4. – Sklepna sv. maša v Kotorju, Dalmacija, pozno zvečer 

prihod v Ljubljano. 

Cena: 395€ (nad 45 romarjev) oz. 420€ (pod 45 romarjev). Ob prijavi 

se plača 200€. Cena vključuje: avtobusni prevoz, vodstvo romanja, 4 

polpenzioni, DDV. Doplačilo za enoposteljno sobo je 80€. Vstopnine 

niso vključene. Prijava je neposredno na Društvu prijateljev Svete 

dežele, Tržaška c. 85, 1000 Ljubljana, tel. 01 24 44 250 ali 041 669 134. 

Prijavnice so pri verskem tisku ali v pisarni župnišča. Kdor se bo prijavil 

v župnišču, bo prijavnica poslana na Društvo prijateljev Svete dežele. 
 

Mašni nameni 
 
 

Z darovanjem za sveto mašo naklonite 

svojim pokojnim največ kar lahko mi še 

živeči na zemlji pokojnim damo in jim 

pomagamo k polnosti večnega življenja. 

Radi se spomnimo tudi živih in prosimo 

pri maši tudi za potrebe in stiske tistih, ki 

jih poznamo. Sveta maša je tudi zahvala za vse, kar v življenju 

imamo, in priprošnja za naprej. Vsak dan, ob objavljeni uri, lahko 

duhovnik daruje eno sveto mašo.  

Kadar je na eno isto uro oznanjenih več mašnih namenov, duhovnik 

tisto uro in na tistem kraju kjer je oznanjeno, daruje sv. mašo po 

namenu, ki je napisan na prvem mestu. Spominja pa se vseh ostalih 

namenov, ki so zapisani, vendar so oddani drugim duhovnikom, ki jih 



mašujejo drugod, ker sami nimajo dovolj mašnih namenov tam kjer 

delujejo. Ker je sv. maša ena sama Jezusova daritev, je prav, da se 

udeležimo sv. maše tam, kjer je oznanjeno. S tem tudi pokažemo 

veliko in trdno vero v navzočnost Jezusa Kristusa med nami in 

povezanost nas kristjanov povsod po svetu.  

Darovanje za svete maše, ki jih kot župnik oddam drugim 

duhovnikom, je tudi znamenje medsebojne pomoči, saj v Sloveniji 

duhovniki živimo od darov (mašni štipendij), ki jih verniki daste nam 

ob prejemu vašega mašnega namena (mašna intencija).  

Kot župnik imam dolžnost, da vsako nedeljo in zapovedan praznik 

darujem za vse vas žive in tudi pokojne župljane eno sveto mašo, ki 

ni po naročilu župljanov. Ta sveta maša je vsako nedeljo zjutraj ob 

7h. Kadar sem odsoten v nedeljo (dopust), jo darujem tam, kjer 

trenutno sem. To sv. mašo lahko namesto mene daruje tudi drugi 

duhovnik, ki me nadomešča. V tem primeru jaz kot župnik darujem 

za sveto mašo njemu. 
 

Razlika med svetim zakramentom in zakramentalom 
 

Sveti zakramenti so sveta znamenja, ki jih je postavil Jezus Kristus, da 

nas posvečujejo. Zakramenti se imenujejo tudi svete skrivnosti. 

Zakramente redno delijo škofje in duhovniki, v izjemnih primerih pa jih 

lahko podelijo tudi verniki (krst v smrtni nevarnosti). Beseda 

zakrament izhaja iz latinske besede sacramentum, ki je prvotno 

pomenila sveto prisego zvestobe in so jo uporabljali v rimski vojski. 

Sčasoma je izgubila povezavo z vojaškim obredom. Kristjani prvih 

stoletij so jo uporabljali v širšem pomenu za različne verske obrede, 

da bi s tem izrazili svojo nepreklicno odločitev za Boga. Od 12. 

stoletja dalje se je pomen besede zožil na sedem zakramentov: 

zakramenti uvajanja - sveti krst, sveta evharistija in sveta birma; 

zakramenta ozdravljanja - sveta pokora in sveto bolniško maziljenje; 

zakramenta služenja - sveto mašniško posvečenje in sveti zakon. 

Zakramentali so sveta znamenja, ki jih je ustanovila Cerkev v 

pastoralno dobro Božjega ljudstva. Kot bogoslužna dejanja vernike 

spodbujajo k češčenju Boga in jih pripravljajo, da dosežejo glavne 

učinke zakramentov ter primerno posvečujejo različne življenjske 

okoliščine. Najbolj razširjen zakramental je krščanski pogreb. Med 

zakramentale se uvrščajo številni blagoslovi: blagoslov ljudi, 

blagoslov na priprošnjo sv. Blaža, blagoslov vode, soli, doma, 

velikonočnih jedil, prometnih sredstev; pa tudi prosilne in častilne 

procesije, bogoslužja, molitve.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Kristus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimska_vojska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bog
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_krst
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveta_evharistija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveta_birma
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveta_pokora
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveto_bolni%C5%A1ko_maziljenje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveto_ma%C5%A1ni%C5%A1ko_posve%C4%8Denje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_zakon
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_%28organizacija%29
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bog


GODOVI in SVETE MAŠE od 30.1.2017 do 5.2.2017 

30.1. pon sv. Martina, mučenka BR 19 za zdravje 

31.1. tor sv. Janez Bosko, duh. BR 19 ++ starši Kršmanc 

1.2. sre sv. Brigita Irska, opatinja BR 19 + Marija Kavčnik   

2.2. čet JEZUSOVO DAROVANJE 

SVEČNICA 
BR   8 + Marica Gorjan, 10. obl. 

+ Ana Seliškar 

BR 19 ++ Rotar in Žitko 

+ Jože Artač 

+ Marjan Seliškar 

3.2. pet sv. Blaž, škof 
prvi petek 

BR 19 + Marjan Trček 

+ Veronika Kogovšek 

4.2. sob sv. Rajmund, duh. 
prva sobota 

čiščenje cerkve na Brezovici: 
Kotna, Kratka, Mirna in 

Prečna pot 

BR 19 + Stane Sever, obl. 

+ Hedvika Vidmar, 1. obl. 

+ Jože Rihtar, obl. in  

++ Severjevi 

+ Antonija Malavašič, 30. dan 

5.2. ned 5. nedelja med letom 

sv. Agata, dev., muč. 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

za duše v vicah 

+ Anton Selan 

 branje Božje besede LG: 
Helena Kavčič in Lojzka Šarabon 

branje Božje besede VG: 

Miha in Matej Marinko 

LG   830 ++ Kokalj in ++ Demšar 

VG 830 + Karel in Ana Stanovnik 

+ Vincenc Jesenovec, 30. dan 

+ Vesna Meglen 

+ Ana Kozina, 30. dan 

+ Anton in Terezija Marinko  
                                   (Podpeška c. 158) 

++starši Ivan in Frančiška Zdešar 

+ Heinrich Rudolf in Joži Sieger 

+ Frančiška Mrak 

 branje Božje besede BR: 

Tomaž Kolenko in  

Gregor Žitko 

 

BR  10 + Franc Barlič, 30. dan 

+ Marjanca Trček 

+ Anton in Frančiška Kavčnik   
                                        (Šenčur) 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 4.2., ob 8h: Kotna, Kratka, Mirna in Prečna pot 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

3.  februar – sveti Blaž:  Legenda, ki se opira na zgodovinsko jedro, ve povedati, da je 

bil sveti Blaž najprej zdravnik, potem pa škof v Sebasti v Armeniji. Ko je začel cesar 

Licinij, nasprotnik Konstantina Velikega, preganjati kristjane, se je umaknil v samotno  
                       → 



 GODOVI in SVETE MAŠE od 6.2.2017 do 12.2.2017 

6.2. pon sv. Pavel Miki, muč. BR 19 + Anton Štrukelj 

7.2. tor sv. Koleta (Nika), muč. BR 19 + Marija Kavčnik 

+ Nace Pezdir, obl.  
                           (Podpeška cesta 95) 

8.2. sre sv. Hieronim, redovnik BR 19 Mariji v varstvo 

9.2. čet sv. Apolonija (Polona),, 

mučenka 

BR  8 + Lojze Gosar in  

++ iz družine Gosar 

+ Ivan Pezdir ter živi in ++ iz 

Korlnove rodbine 

10.2. pet sv. Sholastika, red. BR 19 v zahvalo 

11.2. sob sv. Lurška Mati Božja 
čiščenje cerkve na Brezovici: 
Rožna, Vrtna, Ob Snežaku, 

Lepa pot 

BR 19 + Frančišek Bokavšek 

+ Jože Artač 

+ Janez Petrovčič 

12.2. ned 6. nedelja med letom 

sv. Evlarija, mučenka 
 

 
branje Božje besede LG: 
Roman Logar in Branka 

Štrukelj  

 

branje Božje besede VG: 

Gašper in Matic Dolenc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Humilija Čepon ter  

++ iz družine Šivic in Tomanič 

++ Dolinar 

LG   830 + Mirjam Ambrožič 

+ Avguštin Armič 

VG  830 + Ludvik Modic 

++ Šimnovi 

+ Janez Marinko, obl. in  

++ starši Marinko 

+ Ana Jesenovec 

 branje Božje besede BR: 

Edo in Mojca Zore 

 

BR  10 + Valentin Malovrh 

+ Franc Barlič 

+ Vesna Meglen 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 11.2., ob 8h: Rožna, Vrtna, Ob Snežaku, Lepa pot 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________  

votlino v nepristopnih gozdovih. Licinijevi ljudje so ga nekoč, ko so prišli v te gozdove 

lovit, odkrili in ga odvlekli v mesto. Ko so ga peljali pred sodnika, je storil čudež: z 

molitvijo je ozdravil dečka in ga vrnil njegovi materi, sam pa šel v strašno trpljenje in 

mučeniško smrt. Rablji so ga neusmiljeno prebičali, ga trgali z železnimi kavlji; 

naposled ga je dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 316. Njegovo 

češčenje se je hitro širilo. Mesto Dubrovnik, ki je bilo nekoč pomorska republika, si ga 

je že davno, najbrž v desetem ali vsaj dvanajstem stoletju, izbralo za svojega 

posebnega zavetnika. Sveti Blaž je mogočen priprošnjik ne samo za bolezni vratu in 

zob, k njemu se zatekajo tudi živinorejci zaradi legende, da so svetnika ljubile tudi 

divje zveri. Cerkev na njegov god deli poseben blagoslov za zdravje grla. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 13.2.2017 do 19.2.2017 

13.2. pon sv. Kristina, vdova BR 19 za zdravje 

14.2. tor sv. Valentin, muč. BR 19 + Katja Kuralt 

15.2. sre sv. Klavdij, red. BR 19 + Marica Gorjan, obl. 

16.2. čet sv. Julijana, muč. BR  8 po namenu 

17.2. pet sv. Aleš, spokornik BR 19 + Mojca in Zarika Šuštar, 3. obl. 

18.2. sob sv. Flavijan, škof 
čiščenje cerkve na Brezovici:  
Pot za Stan 

BR 19 ++ starši Pleško (Log) 

+ Karolina, obl. in Jože Hrastar 

+ Francka Tomšič, obl. 

+ Franc Potokar, 1. obl. 

+ Jernej Kavčnik 30. dan 

19.2. ned 7. nedelja med letom 

sv. Bonifacij, škof  
 

branje Božje besede LG: 

Marta in Albert Prodan 

branje Božje besede VG: 

Ana in Tine Stegel  

BR    7 za žive in pokojne župljane 

za mir in spravo v slovenskem 

narodu 

LG   830 + Frančiška Malavašič (sosedi) 

VG  830 + Marija Židanek 

+ Jerca in Ivan Marinko, obl. 

+ Vesna Meglen 

+ Janez Košir in ++starši Židanek 

++ starši Seliškar 

+ Zvonka Pezdir 

+ Peter Kržišnik, obl. 

+ Jožefa Bogataj 

 branje Božje besede BR: 

Metod in Mojca Žitko 

 

BR  10 + Marjeta Mravlje, obl. 

+ Miha Mravlje 

+ Marjan Trček 

+ Pepca Umek (Dragomer) 

+ Stanislav Čampelj 

+ Franc Podpadec 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 18.2., ob 8h: Pot za Stan 

Napovednik… 

 Enodnevno postno romanje, Gospa sveta, sobota, 4.3.2017. 

 Koncert Marijinih pesmi na materinski dan, OPZ, sobota, 25.3., po sv. maši. 

 Prva sveta spoved, sobota, 8.4., ob 10h, Brezovica.  

 Florjanova nedelja, 30.4., 10h, Dragomer. 

 Prvo sveto obhajilo, nedelja, 7.5., ob 10h, Brezovica. 

 Sveta birma, sobota, 13.5., 10h, Brezovica. 
 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 20.2.2017 do 26.2.2017 

20.2. pon sv. Leon Sicilijski, škof BR 19 + Rozi Geršak 

21.2. tor sv. Irena (Mira), dev. BR 19 ++ Rakovec in Zor 

22.2. sre Sedež apostola Petra BR 19 + Franc in Frančiška Juvančič, obl. 

+ Janez Petrovčič 

23.2. čet sv. Polikarp, škof, muč. BR  8 v priprošnjo za Božje varstvo 

+ Marjeta in Janez Zdešar ter 

brat Zdešar 

24.2. pet sv. Matija, apostol BR 19 za zdravje 

+ Frančiška Urbančič, 3. obl. 

25.2. sob sv. Alojzij in Kalist, muč 
 

čiščenje cerkve na Brezovici: 
Na vasi – Pod Lovrencem 

BR 19 + Ivan Marinko, obl. 

+ Marija Kavčnik in  

+ Anton Kavčnik  

26.2. ned 8. nedelja med letom 

sv. Aleksander, škof  
branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen 

 

 

branje Božje besede VG:  

Lenart in Jakob Jesih 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Frančiška Malavašič 

+ Avguštin Armič  

+ Marija Remškar, obl. in  

++ Remškarjevi 

VG  830 ++Modicovi 

+ Ana Kozina 

+ Franci Jesenovec, 30. obl. 

+ Ana Jesenovec, 30. dan. 

+ Jože Lohkar 

 branje Božje besede BR: 

Peter in Genči Buček 

 

BR  10 ++ Gaštrovi in Kušarjevi 

+ Marjanca Trček 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 25.2., ob 8h: Na vasi – Pod Lovrencem 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Čiščenje cerkve na Brezovici v marcu, aprilu in maju: 

sobota,   4.3.   –  Stara cesta 

sobota, 11.3.   –  Na Grivi 

sobota, 18.3.   –  V Loki 

sobota, 25.3.   –  Tržaška c. od št. 348 do 362 (parne), Kapalniška pot, Pot terencev 

sobota,   1.4.   –  Tržaška c. od Paviljona do št. 501 (neparne) 

sobota,   8.4.   –  Na Brezno 

sreda,   12.4.   –  V Radno, do mostička 

sobota, 22.4.   –  V Radno, od mostička do konca 

sobota, 29.4.   –  Remškarjeva ulica 

sreda,     4.5.    –  starši prvoobhajancev 

sreda,   10.5.   –  starši birmancev 

sobota, 20.5.   –  Tržaška c. od št. 364 do 418 

sobota, 27.5.   –  Tržaška c. od št. 420 do Brežne poti 



 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

v januarju je prejela zakrament svetega krsta 
 

☼  Neža Artač, Brezovica 
 

V letu 2016 je v naši župniji prejelo zakrament svetega krta 21 otrok. 

Letos je bil krščen en otrok. Z molitvijo prosímo za njihove starše in botre, 

da bodo zmogli izpolniti obljubo dobre verske vzgoje.  
 

 

 

v (decembru) in januarju so od nas odšli v večnost 
 

†  Vesna Meglen, Erbežnikova 15, Ljubljana (Vn. Gorice - pogreb: 31.12.2016) 

†  Franc Barlič, Pot Terencev 12, Brezovica (Brezovica) 

†  Antonija Malavašič, Cesta v Hrastje 6, Log (Log) 

†  Ana Kozina, Nova pot 130, Vnanje Gorice (Vnanje Gorice) 

†  Jernej Kavčnik, Molska cesta 17, Log (Brezovica) 

†  Ana Jesenovec, Podpeška cesta 120, Vnanje Gorice (Vnanje Gorice) 
 

V letu 2016 smo pospremili na Božjo njivo 58 župljanov. Letos je bilo 

pokopanih pet naših župljanov. Spomnimo se jih z molitvijo in pri sveti maši. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:50. Vedno pa 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: ponedeljek pred krstom ob 20h.  
 

POROKA: Za poroko se oglasite 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: Ob smrti svojcev pokličite na 040 395 942, da se izbere 

ustrezen dan in ura pogreba. Običajno je pogreb s sveto mašo. 

Največ lahko naklonimo pokojnemu, da se udeležimo svete maše zanj. 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure - prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h. 
 

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  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf
mailto:jozef.poje@rkc.si
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