Leto 2015

od 15. junija do 28. junija

številka 12

DAN DRŽAVNOSTI – 25. JUNIJ
Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se ga praznuje 25. junija. Ta
dan v Sloveniji obeležujejo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno
postala neodvisna. Na ta dan je bil sprejeta Deklaracija o neodvisnosti
Slovenije in Temeljna ustavna
listina
o
samostojnosti
in
neodvisnosti Slovenije. Vsako
leto na predvečer praznika
poteka praznovanje na Trgu
republike v Ljubljani.
Bodimo
ponosni
na
svojo
domovino na katero so stoletja
sanjali naši predniki, pesniki,
pisatelji, kulturni delavci in politiki. Vsak od nas je zanjo odgovoren. Tako
domovino imamo, kakršno si jo zaslužimo s svojim prizadevanjem in
sooblikovanjem. Kristjani imamo tudi dolžnost, da za domovino – to smo mi
vsi – tudi molimo. Več o zgodovini osamosvojitve lahko preberete na
vloženem listu spodaj.

Obvestila
Romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje bo v soboto, 20. junija
2015. Priprava na sveto mašo bo od 9h dalje z molitvijo rožnega venca in
petjem. Ob 10h bo romarska sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof
in metropolit msgr. Stanislav Zore. Priložnost za sveto spoved bo ves čas
romanja v cerkvi, v parku med stojnicami in na trgu pred cerkvijo. Za gluhe
in naglušne bo p prostoru pod oltarjem. Zakrament svetega bolniškega
maziljenja boste lahko prejeli po pridigi. Lahko ga prejme vsak bolnik, ki ga
letos še ni prejel ali pa se mu je zdravstveno stanje poslabšalo. Kdor želi biti
maziljen naj ob prihodu duhovnika dvigne roko. Za prejem sv. Obhajila, če
imamo smrtne grehe ne zadostuje sv. Bolniško maziljenje, ampak morami iti
prej k sv. spovedi. Ob 14h bodo večernice s petimi litanijami.

V nedeljo, 21.6., bo pri maši predstavitev programa mednarodnega
skupinskega prostovoljnega dela za mlade POTA, ki se posvečajo delu za
otroke in mlade v misijonih. Letos so predvideni projekti v Angoli, Braziliji,
Boliviji, na Filipinih, Madagaskarju, v Indiji, Malaviju, Mozambiku in Sloveniji.
V sredo, 24.6., je praznik – rojstvo Janeza Krstnika – kres. Rojstni dan se
obhaja v Katoliški Cerkvi v praznovanju le pri treh osebah: rojstvo Jezusa
Kristusa (25.12.), rojstvo Marije Božje Matere (8.9.) in rojstvo Janeza Krstnika
(24.6.). Zato bo v nedeljo, 28.6., žegnanje na Logu. Sveta maša je ob 10h v
cerkvi na Logu. Lepo povabljeni, da obiščemo cerkev Svetega Janeza
Krstnika in praznujemo skupaj s krajani, ki živijo na podružnici na Logu.
Gospodinje naprošam za pecivo, da si lahko vzemimo čas za kakšno
besedo in druženje tudi po sveti maši. Ta dan bo sveta maša samo še na
Brezovici ob 7h in 8:30. Ob 10h pa je na Logu. V Vnanjih Goricah ta dan sv.
maše ni.
Obisk bolnikov in ostarelih bo na prvi petek v mesecu juliju, 3.7., na god
apostola Tomaža.
V nedeljo, 5.7., bo na Brezovici sveti krst – krstna nedelja. Priprava staršev in
botrov na krst bo v ponedeljek, 29.6., ob 20h.
Ta dan je prva nedelja v mesecu juniju, zato bo pri vseh mašah vaš dar
namenjen za orgle. Bog vam povrni za vaše darove.
Ob zaključku veroučnega leta veroučenci vrnite veroučna spričevala, da
se skozi naslednje leto ne izgubijo. Deveti razred bo prejel spričevala jeseni,
ko bo v spričevalo že vpisana sveta birma.

za mlade
Poletni tedni v Taizéju za mlade od 18 do 29 let od 9. do 16. avgusta 2015.
Več na: www.drustvo-skam.si/taize
Romanje v Avilo, kjer je rojstni kraj sv. Terezije Avilske, ob 500 letnici rojstva,
od 3. do 11. avgusta 2015. več informacij na: spela@drusrvo-skam.si ali na
telefon: 01 426 84 77

obvestila za birmance in njihove starše
Poleg udeležbe pri nedeljskih mašah je obvezen 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 od 6.10. do 9.10. Sveta birma bo
na Brezovici 10.10. ob 10h.

Pogled naprej
Žegnanje v Dragomerju, v cerkvi sv. Lovrenca (10.8.), bo v nedeljo, 9.
avgusta, ob 10h. Tudi ta dan bosta sveti maši samo na Brezovici ob 7:00 in
ob 8:30.
Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15.8., bo na Brezovici po večerni sv.
maši, ki je ob 19h, procesija z Marijinim kipom.
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 8:30.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ker je pred nami čas poletnih počitnic in dopustov, je objavljen razpored za
čiščenje župnijske cerkve na Brezovici za naslednje tri mesece:
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
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Branje Božje besede na Brezovici ob 10h:
nedelja, 21. junij – Metod Žitko in Mojca Žitko
nedelja, 28. junij ob 8:30h – Tone Brlan in Anka Brlan
nedelja, 5. julij – Peter Buček in Genči Buček
nedelja, 12. julij – Slavko Jesih in Judita Jesih
nedelja, 19. julij – Jošt Klemenc in Alenka Klemenc
nedelja, 26. julij – Andrej Kodoba in Ana Kodoba
nedelja, 2. avgust – Vili Kosednar in Hajdi Kosednar
nedelja, 9. avgust – Andrej Kunej in Magda Kunej
sobota, 15. avgust – Viktorija Celarc in Patricija Žižek
nedelja, 16. avgust – Majda Kvaternik in Irena Celarc
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Branje Božje besede na Logu ob 8:30:
nedelja, 21. junij - Eva Gorup in Veronika Maffi
nedelja, 28. junij ob 10h v cerkvi - Rok Meglen in Jerneja Meglen
nedelja, 5. julij - Petra Černetič in Matej Černetič
nedelja, 12. julij - Marinka Logar in Janko Logar
nedelja, 19. julij - Joža Černetič in Irma Tarman
nedelja, 26. julij - Helena Kavčič in Lojzka Šarabon
nedelja, 2. avgust - Lea Šifrer in Ida Šifrer

Oratorij 2015
Poletni oratorij za otroke bo od ponedeljka, 17.8., do petka, 21.8., od 9h do
16h na Brezovici. Namenjen je otrokom od 5 do 14 let. Prijavnice za oratoriji
so že pripravljene pri verskem tisku na Brezovici, na Logu in v Vnanjih
Goricah. Izpolnjene prijavnice s prispevkom za oratorij oddate v župnišču
na Brezovici do 19. julija
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:50. 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,
sveto obhajilo, spoved ali bolniško maziljenje vaših domačih, če so v bolnišnici.
To dejanje je izraz ljubezni in odgovornosti do naših najbližnjih.

GODOVI in SVETE MAŠE od 15.6.2015 do 21.6.2015
15.6. pon
16.6. tor

sv. vid, mučenec
sv. Beno, škof

BR 19
BR 19

17.6. sre
18.6. čet
19.6. pet

sv. Albert, duhovnik
sv. Marcelijan, muč.
sv. Romuald, opat

BR 19
BR 8
BR 19

20.6. sob

sv. Silverij, papež

BR 19

21.6. ned

12. ned. med letom
Sv. Alojzij Gonzaga

BR 7
LG 830
30

VG 8

BR 10

+ Štefanija Tekavčič
+ Jože Gregorič, žpk.
+ Jožef Kozjan
v dober namen
za zdravje
++ starša, sestra in brat
Kosednar
+ Alojz in Ivana Pezdir
za zdravje
+ Stane Šebenik (sosedje)
+ Stanislav Gros, 7. dan
za žive in pokojne župljane
++ oče in sin Jakob Trček
++ Kokalj in Demšar
+ Herman Završnik
++ iz družine Modic
+ Janez in starši Marinko
++ starši, Ivan in Terezija Klemen
+ Tomaž in starša Brank;
+ starša, sestri in brata Kramar
+ Jože Kozjan
+ Ljudmila Pezdir

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 20.6.: Na Brezno
Branje Božje besede BR, 21.6., ob 10h: Metod Žitko in Mojca Žitko
30

Branje Božje besede LOG, 21.6., ob 8 : Eva Gorup in Veronika Maffi
O zgodovini osamosvojitve Slovenije:
V Sloveniji je 23. decembra 1990 potekal plebiscit o osamosvojitvi Slovenije. Rezultati
plebiscita so bili uradno razglašeni 26. decembra. Glasovanja se je udeležilo 93,2
odstotka volilnih upravičencev: za samostojnost je glasovalo 88,2 odstotka vseh
volivcev. Slovenija je po razglasitvi neodvisnosti 25. junija 1991 prevzela nadzor nad
svojimi mejami. Jugoslovanska oblast ni priznala slovenske samostojnosti. Oboroženi
spopadi med JLA ter slovensko Teritorialno obrambo in slovensko policijo so se začeli
27. junija. Slovenska vojska in policija sta v nekaj dneh zaustavili več oklepnih enot,
vnovič zasedli mejne prehode, jugoslovansko vojsko na slovenskih tleh pa blokirali v
vojašnicah. Intervencija je bila končana 3. julija 1991.
► ►

GODOVI in SVETE MAŠE od 22.6.2015 do 28.6.2015
22.6. pon
23.6. tor
24.6. sre
25.6. čet

sv. Tomaž in Janez
sv. Jožef Cafasso
ROJSTVO JANEZA
KRSTNIKA
DAN DRŽAVNOSTI

26.6. pet
27.6. sob

sv. Vigilij, škof
BR 19
sv. Ema Krška, kneg. BR 19

28.6. ned

10. ned. med letom
sv. Robert, opat

žegnanje Log

BR 19
BR 19
BR 19

BR 830

+ Jožef Sinkovič
za srečen zakon
++ Malovrh
+ Jan Ulaga
za domovino
+ Jožef Kozjan
+ Štefanija Tekavčič
+ Rafael in ++starši Mlinar
+ Silvester Pišek in ++starši
Žagar
za žive in pokojne župljane
++ stari starši in Rajko Trček
+ Peter in Ljudmila Gregorc

LG 10

+ Janez Marinko in
++ starši Marinko
+ Stanislav Gros 30. dan
++ druž. Erjavec in Filipič
+ Roži Geršak, obl.
++ iz družine Mole

BR 8

BR 7

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 27.6.: V Radno od Tržaške c. do mosta
30

Branje Božje besede BR, 28.6., ob 8 : Tone Brlan in Anka Brlan
Branje Božje besede LOG, 28.6., ob 10h: Rok Meglen in Jerneja Meglen
►
►
Obenem je z oboroženim spopadom je potekala tudi
diplomatska dejavnost. Na začetku julija 1991 je po posredovanju
Evropske skupnosti prišlo na Brionih do pogajanj med Jugoslavijo,
Slovenijo in Hrvaško. Podpisali so t.i. brionsko deklaracijo, ki jo je 10. julija
potrdila tudi slovenska skupščina.
Z njo je Slovenija sicer uradno za tri mesece zamrznila osamosvajanje, dejansko pa je
le še pospešila njeno izvajanje. Prve države so medtem že priznale samostojno
Slovenijo. Ko je oktobra 1991 trimesečni rok potekel, je Slovenijo v koprskem
pristanišču zapustil zadnji jugoslovanski vojak. Slovenija je uvedla svojo denarno
valuto, tuji diplomati pa so imeli redne stike s slovenskim državnim vodstvom.
Slovenija je bila jeseni 1991 že samostojna država, a je morala še čakati na priznanje
najpomembnejših držav sveta. 15. januarja 1992 jo je priznala večina članic Evropske
skupnosti. Samostojno Slovenijo so priznale vse najpomembnejše države (npr. stalne
članice Varnostnega sveta OZN), 22. maja 1992 pa je postala tudi 176. članica OZN.

