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SVETO REŠNJE TELO IN KRI 

 

Ker je evharistična skrivnost, to je spomin Gospodove 

smrti in vstajenja, središče vsega krščanskega življenja, je 

kaj naravno da se je pojavila težnja, naj jo počastimo s 

posebnim praznikom. Res je, da se evharistična skrivnost 

posebno slavi na veliki četrtek zvečer. Ker pa je slavljenje 

povezano z velikim petkom, je nemogoče izkazati 

primerno veselje in hvaležnost, da je Bog stalno med 

nami. Potrebno je imeti poseben praznik Svetega 

Rešnjega Telesa in Krvi. V naših krajih so praznik poznali že zelo zgodaj. 

Oglejska Cerkev ga je sprejela že leta 1254. Procesija za Najsvetejšim v 

začetku ni bila sestavni del praznika, vendar so jo ponekod že imeli v 13 stol. 

Procesija se ustavlja pri štirih oltarjih, kjer se poje odlomke evangelijev, nato 

je bil blagoslov z Najsvetejšim. Tako je procesija na praznik Svetega 

Rešnjega Telesa hkrati častilna in prosilna. Prav ta praznik izkazuje našo vero 

in pripadnost Cerkvi. 

 

 

Obvestila 
 

V ponedeljek, 25.5., je praznik Marije Matere Cerkve – binkoštni ponedeljek. 

Marija je bila z učenci na binkoštni dan skupaj pri molitvi, ko so prejeli 

Svetega Duha. Zato pravimo, da je na binkošti rojstni dan Cerkve, Marija pa 

je kot Mati ki skrbi za nas, ki smo Cerkev. 
 

Zaključek šmarnic bo v soboto, 30.5., pri maši na Brezovici. Zato na ta dan 

ne bo šmarnic v Vnanjih Goricah ampak se vsi zberemo pri maši na 

Brezovici ob 19h. 
 

V nedeljo, 31.5., na praznik Svete Trojice je žegnanje v Vnanjih Goricah. 

Sveta maša je ob 10h. Lepo povabljeni, da obiščemo cerkev Svete Trojice 

in praznujemo skupaj s krajani, ki živijo na podružnici v Vnanjih Goricah, 

čeprav je sveta maša na ta dan tudi drugod v naši župniji. Vzemimo si čas 

za kakšno besedo in druženje po sveti maši. 
 

V četrtek, 4.6., – po prazniku Svete Trojice – obhajamo slovesni in 

zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi.  Na ta dan, ki je 



zapovedani praznik in je dolžnost kristjana, da se udeleži sveta maše,  bo 

sveta maša zjutraj ob 8h in zvečer ob 19h. Po večerni maši bo procesija z 

Najsvetejšim in blagoslovi pri štirih oltarjih, ki jih pripravijo krajani iz Vnanjih 

Goric, Loga, Dragomerja in Brezovice. Otroci naj že med tednom naberejo 

cvetlice, ki jih bodo potresli pri vsakem oltarju, kjer bo Jezus pod podobo 

kruha in blagoslov z Najsvetejšim. Udeležimo se svete maše in prosimo za 

trdno vero in blagoslov vsega našega življenja. 
 

V nedeljo, 7.6., bo ob 10h na Brezovici praznik prvega svetega obhajila. K 

prvemu svetemu obhajilu bo pristopilo 32 otrok. Spomnimo se jih v molitvi, 

pa tudi njihovih staršev! 

Ta dan je prva nedelja v mesecu juniju, zato bo pri vseh mašah vaš dar 

namenjen za orgle. Bog vam povrni za vaše darove. 
 

Obisk bolnikov in ostarelih bo na drugi petek v mesecu juniju, 12.6., na 

praznik Srca Jezusovega. 
 

V nedeljo, 14.6., bo na Brezovici sveti krst – krstna nedelja. Priprava staršev 

in botrov na krst bo v ponedeljek, 8.6., ob 20h. 
 

Zaključek veroučnega leta bo v tednu od ponedeljka, 8.6. do četrtka, 11.6. 

Pri rednih veroučnih urah bodo veroučenci prejeli veroučna spričevala. Če 

spričevala še niste vrnili, jih vrnite čim prej, saj drugače ni mogoče napisati 

ocen letošnjega leta in zaključiti šolsko leto. Veroučna spričevala vrnete v 

nedeljo, 14. junija. V cerkvi bodo označene škatle s številko zaključenega 

razreda kamor odložite spričevala. Deveti razred bo prejel spričevala šele 

jeseni, ko bo v spričevalo že vpisan prejem zakramenta svete birme. 
 

 

Župnijski pastoralni svet 
 

V ponedeljek, 18.5. je bilo prvo srečanje novega ŽPS. Po predlogu, vas 

župljanov, sta iz vsakega kraja naše župnije v ŽPS dva predstavnika – eden 

moški in ena ženska. Poleg predlaganih članov so v ŽPS predstavniki skupin 

oz. dejavnosti v župniji.  

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste v preteklem petletnem obdobju 

sodelovali v župniji. Nekateri celo več kot pet let! Hvala vsem, ki ste svoje 

zadolžitve vestno in z veliko odgovornostjo opravljali. Ob tem se zahvalim 

tudi vsem tistim, ki ste sodelovanje v prihodnje zopet sprejeli, ali pa ste sedaj 

kot novi člani v ŽPS. Naj Bog obilno blagoslavlja naše skupno delo.  

Prav je, da se na predstavnike članov ŽPS obračate vi župljani, jim 

posredujete svoje predloge, želje, ugotovitve, predvsem pa da poveste, kje 

se vi čutite primerne, da bi lahko prevzeli določeno delo in pomoč pri 

sodelovanju v župniji, da niso z dolžnostmi in delom obremenjeni samo vaši 

zastopniki. 

 

 



Marija Premrl predlagana – ženska Brezovica 

Andrej Kunej predlagani – moški Brezovica 

Jožica Perne predlagana – ženska Vnanje Gorice 

Tadej Dolenc predlagani – moški Vnanje Gorice 

Ida Šifrer  predlagana – ženska Log 

Severin Maffi predlagani – moški Log 

Branka Alič  predlagana – ženska Dragomer  

Tadej Kvaternik predlagani – moški Dragomer  

Sandi Remškar predstavnik – Neokatehumenat 

Mari Obrstar predstavnica – Karitas 

Katja Leben predstavnica – Skavti 

Tone Rozman predstavnik in koordinator pevcev na Brezovici 

Henrika Gutnik zborovodja Log 

Tjaša Novak predstavnica – mladina 
 

Iz seje ŽPS, 18. maja 2015 

- Molitev, pozdrav g. župnika, novim članom in predstavitev le teh. 

- Posebna zahvala dosedanji dolgoletni zapisnikarici Joži Černetič, ki je to 

delo opravljala zelo vestno in odgovorno. 

- Andrej Kunej se seje ni mogel udeležiti, zato nam je napisal pismo o 

sedanjih opažanjih in izkušnjah. Izpostavil je ureditev duhovniškega groba. 

Glede tega je bil podan sklep: če je duhovnik, ki je deloval v župniji tudi 

pokopan v župniji, ureditev groba in stroške pogreba krije župnija. 

Duhovniki, ki ne delujejo v župniji, so pa iz naše župnije in so pokopani v 

duhovniškem grobu, krije stroške župnija skupaj v dogovoru s svojci, ki lahko 

prispevajo svoj delež pri stroških pogreba in urejanju groba. Duhovniški grob 

se uredi do konca oktobra.                              

- Ker se približujejo dnevi, ko so na podružnicah žegnanja je bil podan  

predlog, da je žegnanjska maša na podružnici ob 10:00 uri. V župnijski cerkvi 

so ta dan maše ob 7:00 uri  in 8:30 uri , na ostalih podružnicah pa maše ta 

dan ni. Za lažje razumevanje je potrebno dobro označiti in oznaniti, ob 

katerih urah so maše. Vsi lepo povabljeni na žegnanja. Prav je, da se 

župnija druži in povezuje med seboj za praznike svojih zavetnikov. 

- Prenosno ozvočenje, ki ga uporabljamo za križeve pote in procesije je 

sposojeno. Potrebno premisliti za nakup svojega ozvočenja, ker ga pogosto  

uporabljamo.  

- Ministranti se vpisujejo na seznam prisotnosti za nedeljo zjutraj, tako da bo 

nekdo vedno prisoten pri maši. 

- 25. junij dan državnosti. Maša za domovino je takrat, ko je na tisti dan 

določena maša. Letos je to v četrtek ob 8.00 uri.  

- Zaključek šmarnic je 30.5.2015 pri sobotni večerni maši za vse udeležence 

šmarnic.  

-Izpostavi se situacija glede ponovne uvedbe verouka v Vnanjih Goricah. 

Odločitev je, da verouk ostaja samo na Brezovici.       zapisala, Jožica Perne 



obvestila za prvoobhajance in njihove starše 
 

Od 25. maja dalje za prvoobhajance ni več veroučnih srečanj. Namesto 

verouka se udeležijo tridnevne duhovne priprave – obisk svete maše:  

 sreda, 3.6., ob 19h  – po maši so vaje za prvoobhajance;  

 četrtek, 4.6., ob 19h – po maši je procesija z Najsvetejšim na praznik Sve-

tega Rešnjega Telesa in Krvi – prvoobhajanci naj pripravijo cvetje za 

posipanje pred štirimi oltarji na travniku pri cerkvi kjer bo blagoslov; 

 petek, 5.6., ob 19h – po maši so vaje in nato prevzem oblek za prvo sveto 

obhajilo. 

V petek, 5.6., je tudi čiščenje cerkve pred prvim svetim obhajilom, urejanje 

okolice in priprava prostora v Marijinem domu. Prva skupina je zjutraj ob 9h. 

Kdor je v službi dopoldan pa pride popoldne ob 16h.  

Na dan prvega svetega obhajila bo možnost posameznega fotografiranja 

že pred sv. mašo, kdor bo prišel že prej, za ostale otroke pa po maši. 

Zahvalna sveta maša je za vse prvoobhajance v ponedeljek, 8.6., ob 19h. 

Takrat sedijo na istih mestih, kot na praznik v nedeljo. V sredo, 10.6., bo po 

maši, ki je ob 19h, prejem fotografij in podelitev veroučnih spričeval za 

prvoobhajance. 
 

obvestila za birmance in njihove starše 
 

Rednih veroučnih srečanj v tem šolskem letu za birmance ni več. Obvezna 

je prisotnost pri sveti maši na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi – v 

četrtek, 4.6., ob 19h. Ob koncu tega šolskega leta bo še sv. spoved za 

birmance in sicer v dveh terminih: ponedeljek, 8.6., ob 17h ali v četrtek, 

11.6., ob 17h. Izberite tisti dan, ki vam najbolj ustreza.  

Poleg udeležbe pri nedeljskih mašah je obvezen še obisk sv. maše na 

zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja – 15.8. Na Brezovici bo maša 

ob 8h in ob 19h. Če ste na počitnicah, bodite pri maši tam kjer letujete. 

Duhovne vaje za birmance bodo v samostanu Stična, od petka, 11. 

septembra zvečer in do nedelje, 13. septembra, do kosila.  

Zadnji del birmanske devetdnevnice bo še od 6.10. do 9.10. Sveta birma bo 

na Brezovici 10.10. ob 10h. Po birmi prejmejo birmanci veroučna spričevala 

z že vpisanim prejetim zakramentom sv. birme. 
 

 

Pogled naprej 
 

Žegnanje na Logu, v cerkvi sv. Janeza Krstnika (24.6), bo v nedeljo, 28. 

junija, ob 10h. Ta dan bosta sveti maši samo na Brezovici ob 7:00 in ob 9:30.  

Žegnanje v Dragomerju, v cerkvi sv. Lovrenca (10.8.), bo v nedeljo, 9. 

avgusta, ob 10h. Tudi ta dan bo sta sveti maši samo na Brezovici ob 7:00 in 

ob 9:30.  

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15.8.,  bo na Brezovici po večerni sv. 

maši, ki je ob 19h,  procesija z Marijinim kipom. 



Poletni oratorij za otroke bo od ponedeljka, 17.8., do petka, 21.8., na 

Brezovici. 

Žegnanje na Logu, v cerkvi, bo še na Jernejevo nedeljo, 23. avgusta, ob 

10h. Ta dan bosta sveti maši samo na Brezovici ob 7:00 in ob 9:30! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ker je pred nami čas poletnih počitnic in dopustov, je objavljen razpored za 

čiščenje župnijske cerkve na Brezovici za naslednje tri mesece: 

sobota, 30. 5.j – Tržaška c. od 348 do 362, parne št. in Kopalniška c. 

petek, 5.6. – starši prvoobhajancev ob 9h in ob 16h 

sobota, 13.6. – Tržaška c. od Paviljona do št. 501, neparne št. in Pot terencev 

sobota, 20.6. – Na Brezno 

sobota, 27.6. – V Radno od Tržaške c. do mosta 

sobota, 4.7. – V Radno od mosta do konca 

sobota, 11.7. – Remškarjeva ulica 

sobota, 18.7. – Tržaška c. od 364 do 418, parne št. 

sobota, 25.7. – Tržaška c. od 420 do 430, parne št. 

sobota, 1.8. – Tržaška c. od 432 do Brežne poti 

sobota, 8.8. – Brežna pot - Tržaška do Gornje poti 

petek, 14.8. – Gornja pot - Tržaška do Starovaške 

sobota, 22.8. – Starovaška, Brezovška od Tržaške do Skodlarja 

sobota, 29.8. –Brezovška od Skodlarja do konca 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: do 6.6. ni uradnih ur. Za vse nujne primere obrnite na 

g. Primoža Lavtarja, na telefon:  041 665 186. 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. 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 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, 

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


sveto obhajilo, spoved ali bolniško maziljenje vaših domačih, če so v bolnišnici. 

To dejanje je izraz ljubezni in odgovornosti do naših najbližnjih. 
 

V času odsotnosti župnika, do 6. junija, se za vse nujne primere 

obrnite na g. Primoža Lavtarja, na telefon:  041 665 186. 
 

GODOVI in SVETE MAŠE od 25.5.2015 do 31.5.2015 

25.5. pon Marija Mati Cerkve  BR   8 + Jože Gregorič, žpk. 

 binkoštni ponedeljek BR 19 v zahv. in pripro. Materi Božji 

26.5. tor sv. Filip Neri, duh. BR 19 + Ivan in Marija Turk 

   + Jožef Kozjan 

27.5. sre bl. Alojzij Grozde, muč. BR 19 + Štefanija Tekavčič 

 sv. Avguštin  + Anton Namar 

28.5. čet sv. Anton Julijan BR   8 za stanovitnost in svetost 

duhovnikov ter za nove 

duhovne in redovne poklice 

29.5. pet sv. Maksim Emonski 

sv. Uršula, dev. 

BR 19 + Marija, +Jernej in +Danica  

                                      Pezdir 

30.5. sob sv. Kancijan in  BR 19 + Ivanka Kršmanec, 2.obl.  

 oglejski mučenci  + Alojzij Renaršič, obl. in  

                  ++ starši Belič 

   + Silvo Puc in ++ starši Puc 

31.5. ned SVETA TROJICA BR   7 + Mihael in Frančiška Urbančič 

 Marijino obiskanje  + Frančiška in Matija Remškar  

   + Franc Prah 

  LG   830 ++ iz družine Jurca 

 žegnanje Vnanje G. VG  10 + Ivan Kozina, obl. 

   + Heinrich Rudolf Sieger, obl., 

+ Joži Sieger 

   + Štefan Jaklin ter France in 

Jože Jesih - v zahvalo za vse, ki 

so se udeležili pogreba 

   + Ana in Izidor Smrtnik 

  BR  10 + Jožef Sešek 

   + Jože Babič, 2. obl 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 30.5.:  

Tržaška c. od 348 do 362, parne št. in Kopalniška c. 

Branje Božje besede BR 31.5., ob 10h: Miha in Beti Rus 



GODOVI in SVETE MAŠE od 1.6.2015 do 7.6.2015 

1.6. pon sv. Justin, muč.   BR 19 ++ Žitko in Rotar 

2.6. tor sv. Marcelin in Peter BR 19 za duše v vicah 

3.6. sre sv. Karel Lwanga, muč.  BR 19 + Ivan Ambrožič 

4.6. čet SVETO REŠNJE TELO BR   8 + Jožef Kozjan 

 IN KRI BR 19 za prvoobhajance 

5.6. pet sv. Bonifacij, škof BR 19 + Štefanija Tekavčič 

6.6. sob sv. Norbert, škof BR 19 + Franc Hočevar, obl.  

 sv. Bernard Oglejski  + Stane Brolih 

   + oče in sin Franc ter starši 

Vehar 

   + Srečko Vrčon, obl. 

   ++ starši Žvokelj in + Dušan 

Belič 

7.6. ned 10. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Robert, opat   + Jožefa Kozina  

   + Jožef Kozjan 

   + Jurij Mahne 

  LG   830 ++ Gromovi 

  VG  830
 + Ignac Novak, obl. 

   + Tatjana Oblak 

   + Milan Burger, 30. dan 

  BR  10 + Lojze Svete, 3. obl. in  

+ Matej Svete 

   za žrtve vojnega in 

povojnega nasilja 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 5.6.: 

 starši prvoobhajancev ob 9h in ob 16h 

Branje Božje besede BR 7.6., ob 10h: Tomaž Kolenki in Gregor Žitko 

 

Ne pozabimo na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Čeprav je ta dan, na 

žalost delavni in šolski dan, ga praznujmo v veliki hvaležnosti in veri, da je Jezus 

Kristus navzoč med nami, kot živi Bog a skrit v podobi kruha.  Udeležimo se svete 

maše in procesije z Najsvetejšim. Starši, omogočite praznovanje svojim otrokom. 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 8.6.2015 do 14.6.2015 

8.6. pon sv. Medard, šk.  BR 19 + Metod Obretan 

9.6. tor sv. Primož in Felicijan BR 19 po namenu 

10.6. sre sv. Bogumil, škof  BR 19 ++ Peklaj in Obrstar 

 sv. Edvard, duh.  + Danila Jesenovec 

11.6. čet sv. Barnaba, ap. BR   8 + Jožef Kozjan 

   + Ana, Tone in Frančiška 

Stanovnik 

12.6. pet SRCE  JEZUSOVO BR 19 + Ivan in Pepca Ambrožič 

 sv. Eskil, muč.  + Pepca Umek, obl. 

 sv. Gašper Bertoni  + Anton in Jožica Rode ter 

starši Trček 

13.6. sob SRCE  MARIJINO BR 19 ++ družina Mravlje  

 sv. Anton Padovanski  + Jožef Kozjan 

   ++ Brolih in Urbas 

14.6. ned 10. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Valerij, muč.  LG   830 + Marija in Sabina Suhadolnik 

ter starši Suhadolnik 

  VG  830 + Franc Rožnik, obl.  

in + Ivanka Rožnik 

  BR  10 ++ Šimcovi 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 13.6.:  

Tržaška c. od Paviljona do št. 501, neparne št. in Pot terencev. 

Branje Božje besede BR 14.6., ob 10h: Edo in Mojca Zore 

 


