
 

 

 

 

 

 
 

Leto  2015                        od 13. julija do 16. avgusta                   številka  14 
 
 

V času od 13.7. do 9.8. za nujne stvari pokličite po telefonu g. Primoža 

Lavtarja  na tel.: 041 665 186 ali frančiškane Lj. Vič, tel: 01/244 42 52, e-pošta: 

marjan.cuden@rkc.si    ali g. župnika v Notranjih Goricah, Jože Mate, tel.: 

064 170 989 ali 01/365 16 31. 
 

Obisk bolnikov in ostarelih bo na prvo soboto v mesecu avgustu, 8.8. 
 

V mesecu avgustu ne bo krstne nedelje. Krstna nedelja bo šele v 

septembru, nedelja - 6.9. Priprava staršev in botrov na krst bo v ponedeljek 

pred krstno nedeljo, 31.8., ob 20h. 
 

26.7. je Krištofova nedelja. Skupaj bomo prosili, da nam 

Bog na priprošnjo  svetega Krištofa deli svoj blagoslov in 

nas varuje na vseh naših poteh. V svoje molitve bomo 

vključili vse udeležence v prometu – tudi naše misijonarje. 

Po maši bo blagoslov avtomobilov in drugih prevoznih 

sredstev ter molitev za srečno vožnjo. Dar, ki ga boste 

namenili ob blagoslovu vozil bo namenjen za nakup 

prevoznih sredstev naših misijonarjev. Sredstva zbira MIVA, ki vsako leto skrbi 

za nabavo vozil. Darove za srečno prevoženi kilometer lahko darujete tudi 

direktno na: Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana;   TRR: 

SI56 0201 4005 1368 933  

BIC banke: LJBASI2X koda namena: CHAR  namen: MIVA sklic: SI00 279500 

Biti Krištof – Kristonosec – je poslanstvo vsakega kristjana. 
 

Na prvo nedeljo v avgustu, 2.8., bo pri vseh mašah vaš dar namenjen za 

orgle. Bog vam povrni za vaše darove.  
 

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 slovesni in zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja, 15.8.,  bo na 

Brezovici sveta maša ob 8h in ob 19h. Po večerni sveti maši bo  procesija z 

Marijinim kipom.  

K maši in procesiji na Veliki šmaren še posebej povabljene narodne noše in 

člani vseh društev in skupin v občini Brezovica in Log-Dragomer. Naj bo 

praznik dan sožitja vseh različnosti v naši župniji.  
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Poletni oratorij za otroke bo od ponedeljka, 17.8., do petka, 21.8., od 9h do 

16h na Brezovici. Izpolnjene prijavnice s prispevkom za oratorij oddate v 

župnišču na Brezovici do 19. julija. 

Žegnanje na Logu, v cerkvi, bo na Jernejevo nedeljo, 23. avgusta, ob 10h. 

Ta dan bosta sveti maši samo na Brezovici ob 7:00 in ob 8:30.  

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.  
 

GODOVI in SVETE MAŠE od 13.7.2015 do 19.7.2015 

13.7. pon sv. Henrik II., cesar BR 19 + Štefka in Lojze Slabe 

14.7. tor sv. Kamil de Lellis BR 19 + Damir Badurina 

15.7. sre sv. Bonaventura, šk. BR 19 v zahvalo in priprošnjo 

   + Gabrijel Čepon, 7. dan 

16.7. čet Karmelska Mati Božja BR   8 + Jožef Kozjan  

17.7. pet sv. Aleš, spokornik BR 19 + Alojz Maček, 30. dan 

18.7. sob sv. Elij iz Koštabone  BR 19 + Marko Jakomin in 

pogrešani Avguštin Jakomin  

   + Anton Turšič, obl. 

   + Mojca Rutar in ++ družina 

Remškar in Samsa  

19.7. ned 16. ned. med letom BR   7 + Ignac, Dane in Metod Trček 

 sv. Arsenij Veliki  

sv. Makarina Mlajša 
LG   830 + Slavka Kovačič, obl. ter 

++Jožef in Angela Kovačič 

  VG  830 + Frančiška Mrak,  obl. 

   + Franc in Frančiška Ambrožič 

   + Stanislav Slana, 7. dan 

  BR  10 ++ Vida in Tilen Starkež in 

Alojz Hočevar 

   ++ Marija in Filip Pezdir ter 

++ Antonija in Adolf Rupnik 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 18.7.:  Tržaška c. od 364 do 418, parne št. 

Branje Božje besede BR, 19.7., ob 10h: Jošt Klemenc in Alenka Klemenc     

Branje Božje besede LOG, 19.7., ob 8
30
: Joža Černetič in Irma Tarman 

 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 10.8.2015 do 16.8.2015 

10.8. pon sv. Lovrenc, diakon BR 19 + Anton Žnideršič, obl. 

11.8. tor sv. Klara, devica BR 19 + Alojz Maček 

12.8. sre sv. Ivana Šantalska BR 19 + Anton in Jožica Rode in 

++ starši Trček 

13.8. čet sv. Hipolit in Poncijan BR   8 za zdravje in blagoslov 

14.8. pet sv. Maksimilijan Kolbe  BR 19 ++ starši Angela in Andrej 

Marinko 

   + Tine Rebec, obl. 

15.8. sob MARIJINO 

VNEBOVZETJE 

BR   8 + Jožef Kozjan  

+ Marica Gorjan 

 Veliki šmaren BR 19 + Jurij Mahne 

   v čast Mariji Pomagaj za 

zdravje 

16.8. ned 20. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Rok, spokornik  + Mili Gerbec 

  LG  830 + Janko Černetič, obl. 

  VG  830
 + Ivanka in Vinko Gregorc 

  BR  10 + Marko Rode, obl.  
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 14.8.:  Gornja pot - Tržaška do Starovaške 

Branje Božje besede BR, 15.8., ob 19h:  Viktorija Celarc in Patricija Žižek 

Branje Božje besede BR, 16.8., ob 10h:  Majda Kvaternik in Irena Celarc 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je najstarejši Marijin praznik. Na 

Vzhodu ga zasledimo že v 5. stoletju, na Zahodu pa 150 let pozneje. Ta dan 

se najprej spominjamo Marijine blažene smrti. Nekateri bogoznanci sicer 

menijo, da Marija sploh ni umrla. Vendar pa temu nasprotuje skoraj 

enodušno pričevanje izročila. Splošno pa je prepričanje, da je bila Marijina 

smrt bolj smrt iz ljubezni kakor pa iz neke nuje; imela naj bi značaj 

samopouživanja v žaru ljubezni, ki jo je v Mariji razvnel Bog.  
Marija je bila tudi s telesom vzeta v nebo. To je verska resnica (dogma), ki jo 

je razglasil papež Pij XII. 1. novembra 1950. Papež v svoji apostolski 

konstituciji omenja, da so sveti cerkveni očetje in veliki učitelji v pridigah in 

nagovorih že od pradavnine ob prazniku vnebovzetja ljudstvu govorili kot o 

znani resnici in jo utemeljevali z višjimi in globljimi razlogi. Na ta praznik se 

namreč ne spominjamo le tega, da Devica Marija ni bila po smrti 

podvržena telesnemu trohnjenju, temveč je to njeno zmagoslavje nad 

smrtjo, ko je po zgledu edinorojenega Sina Jezusa Kristusa dosegla nebeško 

slavo. 



URADNE URE: V času od 13.7. do 9.8. ni uradnih ur. Za nujne stvari 

pokličite po telefonu g. Primoža Lavtarja – 041 665 186 ali 

frančiškane Lj. Vič, tel: 01/244 42 52, e-pošta: marjan.cuden@rkc.si    

KRST: Krstna nedelja bo prva v mesecu septembru. 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 pokličite g. Primoža Lavtarja – 041 665 186 ali 

frančiškane Lj. Vič, tel: 01/244 42 52, e-pošta: marjan.cuden@rkc.si. 
 

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. 
 

Čiščenje župnijske cerkve na Brezovici do konca avgusta: 

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 
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GODOVI in SVETE MAŠE od 20.7.2015 do 26.7.2015 

20.7. pon sv. Marjeta Antiohijska BR 19 + Tine in ++ družina Slabe 

21.7. tor sv. Danijel, prerok BR 19 + Ivanka Pikec, obl. in  

+ Teodor Pikec 

22.7. sre sv. Marija Magdalena BR 19 + Alojz Maček 

23.7. čet sv. Brigita Švedska BR   8 ++ starši in brata Zor 

24.7. pet sv. Krištof, muč.  BR 19 + Jožef Kozjan 

   v zahvalo in priprošnjo za 

srečno vožnjo 

25.7. sob sv. Jakob Starejši, ap. BR 19 ++ starši Levičnik 

 sv. Teja , muč.  ++ starši in Silvo Puc 

26.7. ned 17. ned. med letom BR   7 + Mojca Šuštar 

 sv. Joahim in Ana LG  830          po namenu 

 starši Device Marije VG  830
 + Milka Čuden, obl. in  

+ Franc Čuden 

 Krištofova nedelja  + Ignac Pezdir, obl. 

   + Terezija in Ignac 

Marinko(Na Brce 25) 

  BR  10 ++ Skalarjevi 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 25.7.: Tržaška c. od 420 do 430, parne št. 

Branje Božje besede BR, 26.7., ob 10h:  Andrej Kodba in Ana Kodba    

Branje Božje besede LOG, 26.7., ob 8
30
:  Helena Kavčič in Lojzka Šarabon   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sv. Joahim in sv. Ana - oba sta bila kraljevega Davidovega rodu, iz 

katerega naj bi izšel obljubljeni Mesija. Kmalu po poroki sta razdelila svoje 

premoženje na tri dele: za svetišče, za ubožce in za njuno preživnino. Nista 

pa imela otrok, ki sta si jih zelo želela.  

Legenda pripoveduje, da je angel zakonca potolažil in jima razodel, da 

bosta dobila hčer, ki bo v veselje vsemu človeštvu; dasta naj ji ime Marija. 

Razodeta verska resnica pa je, da je bila Marija, Anina in Joahimova hči, 

spočeta brez madeža izvirnega greha. Stara poročila vedo povedati, da 

sta starša peljala Marijo še čisto mlado v tempelj, jo Bogu darovala, kakor 

sta se bila zaobljubila, in jo v Jeruzalemu dala v tempeljski zavod za deklice, 

sama pa sta se vrnila domov.  

Beseda Ana pomeni po slovensko »milina«. Jezusova stara mati je res 

morala biti sama milina, da je bila vredna roditi in vzgajati samo Božjo 

Mater. Milina ji je bila razlita prek obličja. Ano upodabljajo, ko razlaga Mariji 

Sveto pismo; zelo mnogo podob in kipov jo kaže kot sv. Ano »Samotretjo«, 

ko objema svojo hčer Marijo in dete Jezusa. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 27.7.2015 do 2.8.2015 

27.7. pon sv. Gorazd in Kliment BR 19 ++ iz družine Maček 

28.7. tor sv. Viktor I., pp. BR 19 ++ iz družine Hladnik in  Geselman 

29.7. sre sv. Marta BR 19 za spreobrnjenje in za vero 

30.7. čet sv. Peter Krizolog BR   8        po namenu 

31.7. pet sv. Ignacij Lojolski  BR 19        po namenu 

1.8. sob sv. Alfonz Ligvorij BR 19 + Janez Ramuta, obl.  

   + Vida Tišler 

   + Tonči Štrukelj 

2.8. ned 18. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Evzebij LG  830 + Terezija Verbič, obl. 

  VG  830
 + Ivanka in Vinko Gregorc, obl. 

   + Ignac in Frančiška 

Marinko, 40. obl. (Nova pot 38) 

   + Stanislav Slana, 30. dan 

  BR  10 + Gabrijel Čepon 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 1.8.:  Tržaška c. od 432 do Brežne poti 

Branje Božje besede BR, 2.8., ob 10h:  Vili Kosednar in Hajdi Kosednar 

Branje Božje besede LOG, 2.8., ob 8:30:  Lea Šifrer in Ida Šifrer  
 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 3.8.2015 do 9.8.2015 

3.8. pon sv. Lidija BR 19 ++ iz družine Maček 

4.8. tor sv. Janez Vianej BR 19 + Štefanija Tekavčič 

5.8. sre Sv. Marija Snežna BR 19 + Jožef Tomšič, žpk., obl. 

6.8. čet Jezusova spremenitev  BR   8 + Jožef Kozjan  

7.8. pet sv. Kajetan, duh.  BR 19 + Jan Ulaga 

8.8. sob sv. Dominik, red. ust. BR 19 + Alojz Maček  

   + Marija Remškar 

9.8. ned 19. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Edith Stein BR  830 + Franci Hočevar in  

+ France Hočevar (Log) 

  DR  10 ++ Keršmanec 

   + Jožef Kozjan 

   + Francelj Fišter, obl. in starši  

   + Bernarda Rauh, obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 8.8.:  Brežna pot - Tržaška do Gornje poti 

Branje Božje besede BR, 9.8., ob 10h:  Andrej Kunej in Magda Kunej 


