Leto 2015

od 29. junija do 12. julija

številka 13

SLOVENSKI NOVOMAŠNIKI 2015
Letos se bomo v Cerkvi na Slovenskem veselili dvanajstih novomašnikov.
Ljubljanska nadškofija ima letos največ novomašnikov (pet), po enega pa
imajo koprska, mariborska in murskosoboška škofija (če redovnih ne
prištevamo). Med novomašniki so štirje iz redovnih skupnosti. Spomnimo se
jih v molitvi, da bi ostali zvesti svoji poklicanosti in sveti v svojem življenju.
nadškofija Ljubljana:

Blaž Dobravec (29) Nova vas / Bloke
Aljaž Kraševec (25) Sveta Trojica na Blokah
Gašper Mauko (25) Radovljica
Peter Možina (31) Matenja vas pri Postojni
Boris Rozman (42) Sora
škofija Koper:
Blaž Lapanja (25) Spodnja Idrija
škofija Murska Sobota: Andrej Lažeta (25) Pirhova pri Slovenskih Konjicah
nadškofija Maribor:
Marjan Ristič (32) Slovenske Konjice
redovne skupnosti:
Andrej Brozovič (36) Lj.-Rakovnik – jezuit
p. Daniel Golavšek (32) Galicija – minorit
p. mihael Marija Mamić (41) – kartuzijan
br. Mitja Marija Ponikvar (40) – kapucin

SVETI PETER IN SVETI PAVEL – 29. JUNIJ
Čeprav sta bila Peter in Pavel po izobrazbi, značaju in osebnosti tako
različna, sta po Božjih načrtih polagala temelje Cerkve. Zato njun god
obhajamo skupaj – na isti dan. God obeh apostolov so praznovali že v 4.
stoletju. Najstarejši rimski koledar Furija Dionizija Filokala iz leta 354 navaja 29.
junija praznik prvakov apostolov.
Pri obrezovanju so Petru dali ime Simon. Ko ga je Jezus poklical za učenca,
mu je spremenil ime v pomenljivo ime Peter (Skala). Zakaj, mu je povedal
pozneje v Cezareji Filipovi: »Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo
Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.« Peter je bil prvak
apostolov in prvi papež. Po Jezusovem vnebohodu je vodil Cerkev najprej v
Jeruzalemu, nato v Antiohiji, slednjič v Rimu. Prvič je prišel Peter v Rim
verjetno leta 42, potem ko ga je bil angel čudežno rešil iz Herodove ječe.
Od tega leta se šteje petindvajset »Petrovih let«, ko naj bi kot rimski škof

vladal vesoljni Cerkvi. Iz Rima je pisal svoji dve pismi. Peter je bil mož vere, ki
je izmed apostolov Gospoda najbolj ljubil. Njegova vera je bila spočetka
nekoliko vihrava - bil je pač po naravi preprost, odkrit, zvest, nekoliko nagel.
V grenki preizkušnji, ko je Gospoda zatajil, se je ta ljubezen izčistila, se
ponižala in se oprla edino na božjo milost, ko ga je Gospod dokončno
postavil za poglavarja Cerkve. To je Peter tudi dokazal. Vrgli so ga najprej v
mamertinsko ječo in ga na današnji dan leta 67 po starem izročilu križali. Ob
smrti naj bi Peter prosil, naj obrnejo križ narobe, češ da ni vreden, da bi umrl
tako kakor njegov Učenik.
Pavel je apostol narodov in največji misijonar vseh časov. Rodil se je v Tarzu
v Mali Aziji. Jezus sam ga je čudežno poklical za apostola, ko se mu je
prikazal na poti v Damask (25. januar) in je Pavel iz preganjalca Cerkve
postal njen apostol. Pavlova spreobrnitev je za Jezusovim vstajenjem eden
največjih dogodkov krščanske zgodovine. Od farizejske usmerjenosti staršev
je podedoval verski ogenj in rimsko državljanstvo, od učiteljev v domači šoli,
zlasti pa v Jeruzalemu od slovečega Gamaliela, poznanje Svetega pisma.
Šibak in bolehen po telesu, je bil silen po duhu in volji. S temi lastnostmi je
Pavel dovršil čudovita misijonska dela. Na svojih treh misijonskih potovanjih
je obšel skoraj ves tedaj znani svet. Povsod je šel v središče dežele, v glavna
mesta in tam oznanjal Kristusov nauk. Najprej je vedno poskusil pri svojih
rojakih, Judih, kjer je skoraj povsod slabo naletel. Potem se je obrnil k
poganom. Na teh potih je moral veliko pretrpeti. Najbolj pa je poveličal
svojega Gospoda s smrtjo. Za cesarja Nerona so ga obglavili isti dan kakor
so križali apostola Petra.

Obvestila
Obisk bolnikov in ostarelih bo na prvi petek v mesecu juliju, 3.7., na god
apostola Tomaža.
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V petek, 3.7., bo po večerni sv. maši na Brezovici, ob 19 , predstavitev
knjige Cirile – zbornik ob 30-letnici smrti Cirila Rusa v Marijinem domu.
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 juliju, zato bo pri vseh mašah vaš dar
namenjen za orgle. Bog vam povrni za vaše darove. Ta dan je tudi nedelja
Slovencev po svetu.
Izšla je nova številka revije Prijatelji Radia Ognjišče, ki jo izdaja Radio
Ognjišče in je pri verskem tisku. Če bi tudi vi želeli postati podporni član
Radia Ognjišče, ker ga radi poslušate, lahko postanete njihov dobrotnik s
priporočeno podporo 2,5€ na mesec oz. 30€ na leto. Sodelavci Radia
Ognjišče se vam iskreno zahvaljujejo.

za mlade, birmance in njihove starše
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
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 15.8. in 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. Ta dan bosta 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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Čiščenje župnijske cerkve na Brezovici do konca avgusta:
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, 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 Kodba in Ana Kodba
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, 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 29.6.2015 do 5.7.2015
29.6. pon

sv. Peter in Pavel,
apostola

BR 8
BR 19

30.6. tor
1.7. sre
2.7. čet
3.7. pet

prvi mučenci Cerkve
sv. Estera, sp. žena
Prujskogorska Marija
sv. Tomaž, apostol

BR 19
BR 19
BR 8
BR 19

4.7. sob

sv. Urh, škof

BR 19

5.7. ned

Sv. Ciril in Metod
slovanska apostola
in sozavetnika

BR 7
LG 830

+ Jože Gregorič, žpk.
+ Jožef Tomšič, žpk.,
in starši Tomšič
v zahvalo
za zdravje v družini
++ družina Flegar
+ Anton Slana, obl.
+ Jožef Kozjan
+ Jože in starša Namjesnik
+ Antonija Zadnik, obl.
+ Lado Končan, obl. in
+ Jože Končan
+ Zvone Cigrovski, obl.
+ Anton Šebenik, obl.
+ Vida Tišlar
za žive in pokojne župljane
+ Frančiška Fišter
+ Franc in Hermina Vehar

Evrope

VG 830

+ Bogo in Marija Komelj

BR 10

+ Ciril Opeka
++ Šimnovi
+ Alojz in starši Bergant, obl.
+ Damjana Šercar, 7. obl.

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 4.7.: V Radno od mosta do konca
Branje Božje besede BR, 5.7., ob 10h: Peter Buček in Genči Buček
30

Branje Božje besede LOG, 5.7., ob 8 : Petra Černetič in Matej Černetič
_________________________________________________________________________

SVETI CIRIL IN METOD – 5. JULIJ
Imenujemo ju slovanska apostola. Bila sta rodna brata, po rodu Grka, doma iz
Soluna, mesta, v katerega okolici so se naselili Slovani. Zato se ni čuditi, da sta
dobro znala slovanski jezik. Ciril se je rodil leta 826. Bil je bistre glave in resen
mladenič, zato so mu rekli modrijan (filozof). Po očetovi smrti ga je vzel k sebi v
Carigrad očetov prijatelj Teoktist, kjer je obiskoval dvorno visoko šolo. Postal je
duhovnik in šel k bratu Metodu v samostan na gori Olimpu v Mali Aziji. Okrog
leta 860 je poslal cesar Mihael III. oba brata v južno Rusijo k Hazarom, ki so jih
hoteli Judje in muslimani pridobiti za svojo vero.
► ► ►

GODOVI in SVETE MAŠE od 6.7.2015 do 12.7.2015
6.7. pon
7.7. tor
8.7. sre
9.7. čet
10.7. pet
11.7. sob
12.7. ned

sv. Marija Goretti
sv. Vilibald, škof
Sv. Kilijan, škof in muč.
sv. Avuštin Zahao R.
sv. Amalija, red.
sv. Benedikt, opat
15. ned. med letom
sv. Mohor, škof in
sv. Fortunat, diakon

BR 19
BR 19
BR 19
BR 8
BR 19
BR 19
BR 7
LG 830

++ starši Jovanovič, obl
++ starši in Boris Čičmirko
po namenu (D)
+ Ani Pezdir
+ Jožef Kozjan
+ Alojz Maček
za žive in pokojne župljane
+ Ivan Miklič, obl.
++ Smrtnik in Končan

mučenca

VG 830

+ Zvonka Pezdir

BR 10

+ Tatjana Oblak, 3. obl.
+ Terezija in Anton
Marinko, obl. (Podpeška 158)
+ Danijel Plajnšek
++ Tomaž in starša Brank;
starša, sestri in brata Kramar
+ Jožef Kozjan

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 11.7.: Remškarjeva ulica
Branje Božje besede BR, 12.7., ob 10h: Slavko Jesih in Judita Jesih
30

Branje Božje besede LOG, 12.7., ob 8 : Marinka Logar in Janko Logar
_________________________________________________________________________
►
Poslanstvo jima je uspelo. Tu sta našla tudi kosti papeža sv.
Klementa, ki je na Krimu okoli leta 100 umrl v pregnanstvu..Takrat je moravski
knez Rastislav poslal v Carigrad k cesarju Mihaelu poslance, naj mu pošlje
misijonarjev, veščih slovanskega jezika. Cesar je poslal Cirila in Metoda. Ciril je
izumil slovanske črke, glagolico; prevedla sta Sveto pismo in obredne knjige v
slovanski jezik, s seboj vzela relikvije sv. Klementa in z veseljem odšla na pot kot
navadna misijonarja. Po treh letih sta odšla v Rim, kamor ju je klical papež
Nikolaj I. S seboj sta nesla relikvije sv. Klementa. Potovala sta skozi naše kraje.
Spotoma sta se ustavila pri panonskih Slovencih in njihovem knezu Koclju. V
Rimu sta bila zelo slovesno sprejeta. Papež je blagoslovil slovanske bogoslužne
knjige in jih položil na oltar v baziliki Marije Snežne. Ciril je v Rimu 14. februarja
869 umrl in bil pokopan v cerkvi sv. Klementa. Metod se je z novoposvečenimi
duhovniki vrnil v Panonijo, uredil s Kocljem cerkvene zadeve in se spet vrnil v
Rim. Papež ga je posvetil v nadškofa in poslal nazaj na Moravsko. Dopolnil je še
prevod svetih knjig in ko si je določil za naslednika Gorazda, je na rokah svojih
učencev umrl 6. aprila 885 na Velehradu.
► ►

