
 
Beseda novega župnika  
 

Prav lepo pozdravljam vse župljane. Po tragični izgubi župnika 

Jožeta Gregoriča, s katerim sem se poznal še iz časa študija, me je 

moja življenjska pot, po izbiri nadškofa in Božji previdnosti pripeljala k 

vam.  
 

Moj domači kraj je Šentvid nad Ljubljano, kjer sem odraščal v družini 

še z dvema starejšima sestrama. Po osnovni šoli sem šel na srednjo 

strojno šolo in nato študiral na fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Čas 

študija je bil čas življenjske odločitve za duhovništvo. Kot absolvent 

sem stopil na nov začetek, v ljubljansko bogoslovje in na Teološko 

fakulteto, nevedoč, da bo kasneje še toliko novih začetkov v dokaj 

kratkem času. Pred novo mašo sem bil diakon v Komendi, nato pa 

kaplan v Železnikih, v Dražgošah in na Zalem Logu. Drugo kaplansko 

mesto je bilo v Zagorju ob Savi, kjer je bila v soupravi tudi župnija Sv. 

Planina z najvišje ležečo župnijsko cerkvijo v ljubljanski nadškofiji. 

Sledilo je duhovniško delo, oskrbovanje bolnikov, v ljubljanskih 

bolnišnicah: v Kliničnem centru in na Onkološkem inštitutu. Iz 

Ljubljane sem odšel za duhovnega pomočnika v Cerklje na 

Gorenjskem, kjer sem bil sočasno tudi odgovoren za dom Oaza miru 

na Ljubelju. Po slabem letu dni pa sem postal župnik v župnijah Nova 

Oselica in Stara Oselica. Čeprav se četrto leto župnikovanja še ni 

zaključilo, je bila s 1. marcem letos zopet selitev, tokrat v vašo, zdaj 

lahko rečem: v našo župnijo.  
 

Kakor sem rekel ob prihodu v župnijo, tako vas prosim za molitveno 

podporo, za medsebojno povezanost, razumevanje in sodelovanje. 

Tri stvari so, ki jih ne smemo pozabiti: ena je družina iz katere 

prihajamo – bodimo zanjo hvaležni, ena je domovina kateri 

pripadamo – bodimo do nje odgovorni in ena je župnija v kateri 

živimo, gradimo svoje duhovno življenje – skrbimo zanjo s svojimi 

talenti in sposobnostmi, ki so nam podarjeni. 

Jožef Poje, župnik 



Obvestila: 

Pred nami so še zadnji tedni pred Veliko nočjo. Bistvena priprava na 

praznik je priprava našega srca v zakramentu sprave. Spovedovanje 

bo v naši župniji na tiho nedeljo, 22.3., od 17h dalje. Na voljo bo več 

spovednikov. Vzemimo si čas za dobro sv. spoved, ki je bistvena za 

kristjana in temelj za duhovno praznovanje!  

 

Spoved za mlade bo v okviru naše dekanije v župniji Vič v 

Ponedeljek, 30.3., ob 20h. Spovedovanje za mlade bo tudi v Bevkah: 

v petek, 27.3., ob 19h. 

 

Za vse veroučence od 4.r. dalje bo spoved pri redni veroučni uri v 

času prvega tedna za spovedovanje: 16.3. in 18.3. ter v drugem 

tednu spovedovanja: od 23.3. do 26.3. Spovedovanje bo v dveh 

tednih zaradi števila otrok in dveh praznikov: sv. Jožef, 19.3., in 

Gospodovo oznanjenje, 25.3. 

 

Križev pot za mlade bo na Planino pri Vrhniki v petek, 20.3., ob 20h. 

Začetek bo na koncu Betajnove ulice »pri Štirni«. V primeru dežja bo 

križev pot v župnijski cerkvi na Vrhniki. 

 

Srečanje za starše letošnjih prvoobhajancev, otrok 3.r.,  bo v 

ponedeljek, 16.3., ob 20h v Marijinem domu. 

 

Srečanje za starše letošnjih birmancev, otrok 9.r.,  bo v ponedeljek, 

23.3., ob 19h v Marijinem domu. 

 

Teden družine: Od praznika sv. Jožefa, 19.3., do praznika 

Gospodovega oznanjenja, 25.3., poteka teden družine z naslovom: 

»Ljubezen je naše poslanstvo«. Na bo ta teden res spodbuda za 

molitev – za starše, za otroke in vse ki pomagajo pri vzgoji otrok in 

mladih. 

 

Beseda ljubljanskega nadškofa ob tednu družine: 
 

Letošnji teden družine obhajamo med dvema sinodoma o družini, 

kar že samo po sebi spodbuja o razmišljanju in oblikovanju osebnega 

stališča do vprašanja družine. V tem času pa smo žal priča, da bi 

družini vzeli njen temelj – odnos med moškim in žensko, ki je lahko 

rodoviten samo v njuni spolni različnosti in ljubezenski povezanosti 



obenem. Zato je toliko bolj pomembno, da kristjani živijo iz Boga in 

Božje besede, na drugi strani pa iz učenja Cerkve. V molitvi in daritvi 

svete maše, pa poglabljamo in utrjujemo svoj krščanski odnos do 

družine, ob enem pa poglabljamo in oblikujemo potrebne miselne 

osnove, s katerimi se bomo lahko suvereno in brez zadrege srečevali 

z drugačnimi mnenji in zagovarjali svoje vrednote. 

 

Radijski misijon: Na radiu Ognjišče bo potekal že 

10. radijski misijon od nedelje, 22.3., do sobote, 

28.3., z naslovom: »Za vas živim«. Vodili ga bodo 

salezijanci in Hčere Marije Pomočnice. 

Vsak dan bodo misijonski pogovori ob 10.15 ter ob 

13. in 17. uri. Ponovitev bo vsak večer med 21. in 

23. uro.  

Vsak večer ob 20. uri bo molitev rožnega venca, ki jo bodo prenašali 

iz radijske kapele. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na 

spletni strani Radia Ognjišče. 

 

Čiščenje cerkve Svete Trojice v Vnanjih goricah: V soboto, 28.3.2015, 

pred cvetno nedeljo ste vsi lepo povabljeni na generalno čiščenje 

cerkve. Prav je, da enkrat na leto uredimo tudi stvari, za katere med 

letom ni časa. Dobimo se ob 9:00 uri. Jožica Perne: 041 320 443 

 

Obisk starejših in bolnih bo pred praznikom Velike noči, na veliki 

ponedeljek, 30.3., ves dan za vso župnijo. Ob tem obisku bo tudi 

priložnost za sv. spoved in zakrament sv. bolniškega maziljenja, kdor 

bi želel. 

 

Karitas vabi k sodelovanju vse župljane v okviru 

dobrodelnosti: »Ena človeška družina, hrana za 

vse«, ki jo podpira tudi papež Frančišek. 

V naši župniji bo tako potekalo zbiranje hrane 

in denarnih sredstev na Veliko soboto pri vseh 

obredih blagoslova jedi. V poštev pridejo živila, 

ki ne potrebujejo hlajenja in so trajno 

zapakirana.  V preddverju župnijske in 

podružničnih cerkva bomo člani Karitas 

pripravili prostor v namen zbiranja vaših darov.  

Hvala! 

 



POVZETEK SEJE ŽPS IN GS: 
 

Člani ŽPS in GS smo se zbrali na redni seji 10.3.2015 v Marijinem 

domu. Po molitvi za družine smo najprej pregledali naše preteklo 

petletno delo. Zgodili so se prelomni pa tudi težki dogodki, župnija je 

strnila vrste, pokazala se je enotnost in moč.  Potem smo pregledali 

sklepe zadnje seje: za nami je umestitev župnika, volitve novih 

članov nas pa še čakajo. Na tej seji smo se dogovorili, da bodo 

volitve v naši župniji na belo nedeljo, 12.4., takrat bodo razdeljeni 

volilni listki, 19.4. jih bodo ljudje prinesli izpolnjene nazaj. 
 

Nato smo  prisluhnili pobudam našega novega g. župnika g. Jožef 

Pojeta. Ker imamo le enega duhovnika, duh. pomočnik g. Lavtar pa 

ima še župnijo na Barju, je g. župnik predlagal nov razpored 

nedeljskih maš, člani pa smo ga pri tem podprli: 

Brezovica: ob 7.00 in 10.00 

Vnanje Gorice:  ob 8.30 

Log:  ob 8.30 

Delavniške maše: v poletnem času ob 19.00, četrtek ob 8.00 na 

Brezovici. 

Nov razpored  maš bo začel veljati na cvetno nedeljo. To bo 

oznanjeno in objavljeno tudi na naši spletni strani. 
 

Mašne namene je najbolje osebno izročiti g. župniku, če pa se to 

napravi na način, da se preda kuverto, naj se s tiskanimi črkami 

napiše namen in željeni datum in še telefon darovalca, če bi prišlo 

do kakšne spremembe. G. župnik je izrazil zadovoljstvo, kako je pri 

nas urejeno oznanjevanje maš: prvi mašni namen se dejansko 

opravi, tam in takrat, ko je napisano, ostali mašni nameni pa drugje 

in pri drugih duhovnikih. Ljudje, ki so oddali namen mašni namen pa 

pridejo k maši takrat, ko je napisana v oznanilih. 

Sveti krst: dragoceno je, če je krščevanje med sv. mašo v občestvu 

župnije. Če pa zdravstveno stanje otroka tega ne dopušča, je krst 

lahko izven maše. 
 

G. župnik je izrazil željo, da bi se vsaj provizorično usposobila ena 

spovednica, da bomo imeli pred prazniki več možnosti za sveto 

spoved, tudi pred mašami. Uredili bodo severno nišo. G. župnik je 

poudaril velik pomen zakramenta sv. spovedi za duhovno življenje 

človeka. Naj pristopamo k sv. spovedi večkrat, tudi med letom, ne le 

za praznike. 



Predstavitev prvoobhajancev bo 3. nedeljo v aprilu (19. april), 

birmancev pa 10.maja. Prvo  obhajilo bo 17.maja. 
 

Sejo smo nadaljevali s pripravo na velikonočno praznovanje. 

Podrobno smo obdelali Veliki teden. Letos bo nekaj sprememb: na 

cvetno soboto ne bo v Vnanjih Goricah češčenja Najsvetejšega, na 

Veliki četrtek ne bo predstavitve prvoobhajancev, zaradi župnikove 

poškodbe tudi ne bo umivanja nog. Veliki petek: češčenje križa je 

bistveni del, zato posamično češčenje bo, lahko samo poklek ali 

dotik ali poljub.  Po obredih možnost tihe molitve v cerkvi. Velika 

sobota: Češčenje Jezusa v Božjem grobu: od 8-9 Dragomer od 9-10 

Log od  10-11 Vnanje Gorice in   Brezovica 11-12. Blagoslov jedil: 

Dragomer: 13.00,  Log: 14.00,  Vnanje Gorice:15.00,  Brezovica: 16.00, 

17.00, 18.00. Velika noč: procesije letos ne bo, zaradi poškodbe 

g.župnika. Sv. maše na Brezovici: ob 6.30 in ob 10.00, v Vnanjih 

Goricah in na Logu ob 8.30. 
 

Pogovorili smo se še o ureditvi duhovniških grobov in na koncu o 

pobudah članov. Kdo bo prevzel birmance? Župnik: po Veliki noči jih 

bo prevzel on. 
 

Napraviti je potrebno razpored zasedenosti Marijinega doma. Leben 

Katja ga bo napravila, podatke naj uporabniki pošljejo na njen e-

mail. Janko Logar je predal g. župniku seznam 4 mož z Loga, ki so 

pripravljeni prevzeti ključarsko službo. 
 

Karitas bo na Veliko soboto zbiral hrano v okviru slovenske akcije. 
 

Kako bo z Zvončkom, ali bomo šli na prejšnji način in obliko? G. 

župnik je bolj za Zvonček kot informativno in odzivno glasilo. Ostal bo 

v A5 formatu, mašni nameni na posebnem listu. 

V Vnanjih Goricah je bil ukraden predpražnik,  so ga že nadomestili. 

 

URADNE URE: sobota od 16h do 18:45, vedno lahko 

dobite župnika po večerni sveti maši, pred in po 

maši lahko darujete za sv. mašo. 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 

10:30. Priprava na krst je v ponedeljek pred prvo nedeljo v mesecu 

zvečer po maši ob 20h. Že pred pripravo na krst se oglasite osebno v 



župnišču. Če otrok ni iz naše župnije potrebujete dovoljenje za krst v 

drugi župniji, ki ga izda domači župnik.  

 

POROKA: Za poroko se oglasite vsaj dva meseca 

pred poroko. Če ženin ali nevesta ni iz naše 

župnije, prinese krstni in samski list iz župnije krsta, 

kjer je bil/a krščen/a. Če pa oba prihajata iz 

drugih župnij pa poleg krstnih in samskih listov 

prineseta še odpustnico iz župnije bivanja. Vsak par prinese tudi 

potrdilo o opravljenem tečaju oz. šoli za zakon. Več informacij o 

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

 

POGREB: Za pogreb se oglasite čimprej, da se lahko določi ustrezen 

dan in ura pogreba, preden se dogovorite s pogrebnim zavodom. 

Običajno je pogreb s sveto mašo. Največ lahko namenimo 

pokojniku tudi s sveto mašo ob sedmem in tridesetem dnevu po 

pogrebu. 

 

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure so prvi četrtek v mesecu od 18h do 

19h. 

 

SPREMEMBA UR ZA SVETE MAŠE: Na cvetno nedeljo, 29.3.2015, bo 

nova ureditev ur za svete maše za nedeljo in delavnik. V naši župniji 

so vsako nedeljo štiri svete maše. En duhovnik mašuje le eno mašo 

na dan, dve v primeru velike pastoralne potrebe, z dovoljenjem 

škofa v izrednih primerih tri. To slednje je zaradi večjega števila 

nedeljskih maš kar stalnica v naši župniji. Eno nedeljsko mašo bo v 

vsakem primeru daroval duhovni pomočnik. S spremembo ur bo 

tako omogočena priložnost za zakrament sv. spovedi pred vsako 

nedeljsko mašo, po maši pa ima duhovnik nekaj časa tudi za ljudi, za 

naročilo maš, dogovor s sodelavci in ostalo. Še posebej starejši ljudje 

se z duhovnikom srečajo večinoma le pri nedeljski maši in težje še 

enkrat posebej pridejo v župnišče. Tako bo od 29.3.2015 dalje ob 

nedeljah na Brezovici v župnijski cerkvi prva sv. maša ob 7:00 in 

druga ob 10:00. Na podružnicah, Log in Vnanje Gorice pa sočasno 

ob 8:30. Med tednom so vse maše v župnijski cerkvi in od 29.3.2015 

dalje s spremembo ure: ob 19:00, razen v četrtek ostaja sv. maša ob 

8:00 (brez spremembe).  

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 16.3.2015 do 22.3.2015 
16.3. pon sv. Hilarij Oglejski BR 18 za dušno in telesno zdravje 

                     Andreja in Toneta 

   po namenu darovalca 

   za duše v vicah 

17.3. tor sv. Patrik BR 18 + Valentin Malovrh 

   za Božjo pomoč v bolezni 

18.3. sre sv. Ciril Jeruzalemski BR 18 + Jožef Bogataj 

   + Franci Jesenovec 

19.3. čet sv. Jožef,  BR   8 v zahvalo za zdravje 

 Jezusov rednik  + Jože Gregorič 

 začetek tedna družine BR 18 + starši Pajk in druž. Glavač 

   + Pepca Umek 

   + Jakob Trček 

20.3. pet sv. Klavdija BR 18 + Jožef in starši Tomšič 

   + starši Krmavnar in Škof 

21.3. sob sv. Nikolaj iz Flüe BR 18 + Jožica Smrtnik ter pokojni  

                  Smrtnik in Hrastar 

   + Jelka in Drago Čamernik, obl. 

ter Gorazd Čamernik in Lukovi iz Dr. 

   + Tonči in druž. Vrhovec 

   + Frančiška in Anton Rotar 

22.3. ned 5. postna nedelja BR   7 za žive in pokojne župljane 

 Tiha nedelja  + Anton Selan in ++ Dolinar 

 sv. Lea LG  8 + straši Prodan 

  VG  915
 + Jože Lohkar 

   ++ Slana, Nova pot 18 

   + Marija Čibej, obl. 

   + Marija, obl. in ++ Ižancevi 

   + Pepca Celar, obl. 

  BR  1030 + Franci n France Hočevar 

   + Pavla Skodlar ter 

+ Marija in Angela Pezdir 

   + Jože Gregorič 

Čiščenje cerkve na Brezovici, 21.3.: Ob gozdu do Pot na Poljane do št. 14. 

Branje Božje besede BR, 22.3., ob 1030: Buček Peter in Buček Genči. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 23.3.2015 do 29.3.2015 
23.3. pon sv. Rebeka BR 18 + Boris Čičmrko 

   za duše v vicah 

   + Ludvik in Pavla Jakomin 

24.3. tor sv. Katarina BR 18 ++ starši Remškar 

   + Janez Kraševec, st., 2. obl. 

25.3. sre Gospodovo  BR   8 + Ivanka Gregorc 

 oznanjenje BR 18 + Jožefa Kozina, 30. dan 

 sv. Rebeka  + Marko Jakomin, obl. 

   + Marija Debeljak, roj. Tomšič 

26.3. čet sv. Larisa  BR   8 + Franc Jamnik, obl. 

   + Jožefa Kozina 

27.3. pet sv. Rupert BR 18 + Anton Turšič 

28.3. sob sv. Bojan BR 18 + Frančiška in Janez Novak 

   + Ciril Ropert 

29.3. ned 6. postna nedelja BR   7 za žive in pokojne župljane 

 Cvetna nedelja   + Ivan Pezdir 

 sv. Bertold LG   830 + Jože Gregorič 

  VG  830
 + Jakob in Jožefa Bogataj 

   + Ludvik Modic 

   + Ivanka Roblek 

   + France Čuden, ob 100  

                                    letnici rojstva 

  BR  10 + Ana Pleško 

   ++ starši Pikec 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, 28.3.: Pot na Poljane od št. 18 do konca. 

Branje Božje besede BR, 29.3., ob 1030: Jesih Slavko in Jesih Edita. 
 

Na cvetno nedeljo bo pri vseh mašah blagoslov zelenja.  To bogoslužje 

nas spominja na pozdrav ljudi, ki so Jezusa slovesno sprejeli v Jeruzalem.  

S cvetno nedeljo vstopamo v zadnji teden postnega časa, ki se imenuje 

veliki teden. Vrh vsega je sveto velikonočno tridnevje: veliki četrtek, 

veliki petek in velika sobota.  To so kot »tri stopnice«, ki nas pripeljejo do 

Velike noči, zmage življenja nad smrtjo.  


