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Slovo od gospoda Primoža Lavtarja 
 

V četrtek, 20. avgusta, je odšel h Gospodu g. Primož Lavtar, župnik v 

župniji Ljubljana – Braje, ki je kot duhovni pomočnik deloval tudi v 

župniji Brezovica.  
 

Rojen je bil 26. maja 1971 v Kranju, mašniško posvečenje je prejel 29. 

junija 1999 v Ljubljani. Deloval je v župnijah Ljubljana – Polje (kaplan), 

Zagorje ob Savi (kaplan), Loški Potok, Draga (župnik), Ljubljana – 

Barje (župnik) in Brezovica (duhovni pomočnik in župnijski soupravitelj 

po smrti domačega župnika). Pokopan je 25. avgusta 2015 na 

pokopališču v Kranju. 
 

Za novomašno geslo si je izbral besede iz Svetega pisma: »Gospod je 

moj pastir« (Ps 23,1). S hvaležnostjo se ga spomnimo v molitvi. Naj ga 

Gospod, ki ga je poklical v življenje, ki vidi v skrite globine človeške 

duše in ga je kot Dobri pastir vodil na po duhovništva, tudi sprejme v 

polnost večnega življenja pri sebi.  
 

 

NOVO VEROUČNO LETO 

Vpis otrok v 1. razred verouka in vpis k posamezni uri vseh višjih razredov bo 

v ponedeljek, 31.8., od 8h do 18h. Pri vpisu otroka dobite potrebne 

učbenike, delovne zvezke,  liturgične zvezke. Učbenike si lahko sposodite 

tudi od starejših otrok. (Verjetno ste opazili ceno liturgičnega zvezka zadaj: 

2,80€. Založba Družina nam zaračuna zvezek skupaj s kompletom nalepk 

(1,20€) ki jih otroci prejemajo po maši.) V liturgičnem zvezku so tri vprašanja 

ob vsaki nedeljski Božji besedi: prvo vprašanje za obkrožit za prva tri leta OŠ, 

drugo vprašanje (lažje) za 4., 5. in 6. r. in vsa tri vprašanja za zadnja tri leta 

verouka. 

Začetek verouka bo 1. septembra po objavljenem urniku. Za birmance, ki 

bodo začeli obiskovat 1. letnik srednje šole,  bo prvo srečanje tudi v torek, 1. 

septembra, ob 19:30 v Marijinem domu.  
 



6. septembra bomo praznovali katehetsko nedeljo. Pri maši se bomo še 

posebej priporočili Svetemu Duhu in prosili za modrost. Verouk skupaj z 

življenjem po zakramentih – z obiskovanjem nedeljskih in prazničnih svetih 

maš – z osebno in družinsko molitvijo, lahko mladega človeka vodi k trdni 

osebni veri. 
 

V mesecu oktobru se bodo začele tudi bralne urice. Srečanja bodo ob 

sredah, od 10h do 11h, v Marijinem domu v učilnici Marije Goretti.  
 

Prav tako se bodo v oktobru začele tudi svetopisemske urice, ki bodo od 

18h do 19h. Dan bo objavljen naknadno (predvidoma sreda ali četrtek).  
 

 

obvestila za birmance in njihove starše 
 

Prvo srečanje bo v torek, 1.9., ob 19:30 v Marijinem Domu. 

Drugo srečanje pa pri sveti maši v cerkvi na Marijino rojstvo 

– Mali Šmaren ob 19h. Duhovne vaje za birmance bodo v 

samostanu Stična, od petka, 11. septembra zvečer in do 

nedelje, 13. septembra, do kosila.  

Do prejema zakramenta sv. birme se bomo srečevali ob 

torkih ob 19:30 v Marijinem domu. Zadnji del birmanske 

devetdnevnice bo od 6.10. do 9.10.  

Srečanje za starše pred sv. birmo bo v ponedeljek, 28.9., ob 

20h v Marijinem domu. Sveta birma bo na Brezovici 10.10. ob 10h. 

 

 

obvestila za mlade 
 

Srečanja za mlade se bodo začela po vseslovenskem srečanju mladih v 

Stični. Stična mladih 2015 z geslom »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo 

gledali« bo 19. septembra. Festival ponuja pester program za mlade, tako 

za dijake kot tudi za vse nad 19 let starosti; nogometni turnir, likovni atelje, 

različne delavnice. Ves čas potekata tudi adoracija pred Najsvetejšim in sv. 

spoved, na tržnici pa je predstavljen dodatni program za mlade. Ob 14.00 

je sveta maša, po maši pa sledi še praznovanje in zaključni koncert s Stična 

bendom. Vsebina Stične mladih vsako leto temelji na papeževi poslanici 

mladim. 

Svetovni dan mladih bo potekal v Krakovu na Poljskem 

od 20. do 31. julija 2016. To bo 31. svetovni dan mladih, 

ki je organiziran samo vsake 3 leta. Prijave na SDM se 

bodo začele po Stični mladih 2015. To je povabilo 

papeža Frančiška, da se skupaj z mladimi iz vsega 

sveta povežemo v molitvi in doživimo svetovno Cerkev. 

 

 

 
 



dogodki pred nami 
 

Priprava na sv. krst za starše in botre bo v ponedeljek, 31.8., ob 20h. Krstna 

nedelja je 6.9. na Brezovici ob 10h.  Ta dan je prva nedelja v mesecu 

septembru, zato bo pri vseh mašah vaš dar namenjen za orgle. Bog vam 

povrni za vaše darove. 
 

Srečanje sodelavcev župnijske Karitas bo v ponedeljek, 31.8., po  sv. maši. 
 

V mesecu oktobru bo krstna nedelja prva v mesecu, 4.10. Priprava na starše 

in botre bo izjemoma v sredo, 30.9., ob 20h, ker je v ponedeljek srečanje za 

starše birmancev.  
 

V mesecu avgustu, septembru in oktobru letos je ponovni obisk velike 

podobe Marije Romarice imenovane Auxiliar v Sloveniji. Tokrat po župnijah. 

Dne 22. avgusta, bomo Slovenci prevzeli to milostno podobo od Hrvatov v 

njihovem narodnem svetišču Marije Romarice v Mali Subotici. 

V naši župniji na Brezovici bo Marija Romarica v ponedeljek, 31.8., in v torek, 

1.9.2015. Lepo povabljeni k molitvi, ki se bo začela eno uro pred sveto 

mašo, ob 18h, in k sv. maši. 
 

Na prvi petek v septembru, 4.9., bom obiskal starejše in bolne na domu. Na 

prvi petek po sveti maši bo molitev pred Najsvetejšim do 20:30. Molitev 

pripravlja in oblikuje molitvena skupina iz Loga. Med molitvijo bo priložnost 

za sveto spoved. Zaključek molitve bo z litanijami Srca Jezusovega in z 

blagoslovom. Lepo povabljeni. 
 

Na prvo soboto v septembru, 5.9., bo pred sv. mašo ob 18:15 molitev 

rožnega venca s premišljevanjem Svetega pisma, po sv. maši pa litanije 

Matere Božje. To bo prvo praznovanje devetih prvih sobot v duhovni 

pripravi pred obiskom kipa Fatimske Matere Božje v Sloveniji prihodnje leto. 
 

Pritrkovalci na Brezovici  začnejo redne vaje v soboto, 12. 

septembra, ob 9:30 v Marijinem domu (soba Karitas), ki bodo nato 

vsako soboto ob 9:30. Vabilo velja vse lanske pritrkovalce, da 

obnovimo znanje in se pripravimo na vseslovensko srečanje 

pritrkovalcev na Mirenskem gradu, ki bo v nedeljo, 13.9., ob 15.uri. Prisrčno 

vabimo tudi vse tiste, ki jih glasba zvonov zanima in bi se radi naučili 

pritrkavati. Zdaj je čas, da se vključijo v šolanje, dobrodošli stari in mladi, 

dekleta in fantje. Vadili bomo na malih šolskih zvončkih, nato pa bomo 

pritrkavali tudi v zvoniku. 
 

Vsako sredo je na Logu v kapeli srečanje Molitvene skupine ob 19:30. V  

četrtek pa je na Logu v kapeli ob 20:15 srečanje molitvene skupine Prenova 

v Duhu. Lepo povabljeni k molitvi zase, za bližnje in za nove duhovne police 

ter za njihovo zvestobo in stanovitnost. 
 

Srečanje Besede življenja bo v ponedeljek, 7.9., po sveti maši. 



 

V nedeljo, 13.9.,  bo ob 15.30 uri na Dobrovi »zaključek šmarnih romarskih 

maš«. Ob 12h ste lepo povabljeni vsi, ki želite peš poromati k Mariji. Odhod  

je od Marijinega doma na Brezovici. 
 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 14.9., ob 20h v Marijinem domu. 
 

Srečanje starejših in bolnih bo na Brezovici v nedeljo, 20.9., popoldan ob 

15h. Pred mašo bo priložnost za sv. spoved, med mašo pa za prejem sv. 

bolniškega maziljenja. Sorodniki omogočite prevoz in spremstvo starejšim.  
 

Žegnanjska nedelja na Brezovici, ob spominu na posvetitev župnijske 

cerkve sv. Antona Puščavnika, bo na prvo nedeljo v oktobru, 4.10. 

Slovesnost bo ob 10h. 
 

povabilo k pevcem 
 

Vse, ki bi radi prepevali v pevskem zboru, vabimo, da 

se nam pridružite:  

Otroški PZ (učenci OŠ od 2. do 8. razreda), ki ga vodi 

Viktorija Celarc, ima vaje ob petkih od 17.30 do 19.00. 

Otroški PZ prične z vajami 18.9.2015 ob 17.30. 

Mladinski PZ (učenci 9. raz. OŠ, dijaki in študentje), ki ga vodi Gregor Žitko, 

ima vaje ob četrtkih od 20.00 do 21.30. Mladinski PZ prične z vajami 3.9.2015 

ob 20.00. 

Mešani PZ (odrasli od 18. leta dalje), ki ga vodi Tone Rozman, ima vaje ob 

sredah od 20.00 do 22.00. Mešani PZ Brezovica prične z vajami 2.9.2015 ob 

20.00.  Vsi zbori imajo vaje v Marijinem domu (nasproti župnišča).  
 

sprejem naročil za svete maše 
 

Z darovanjem za sveto mašo naklonite svojim pokojnim največ kar lahko mi 

še živeči na zemlji pokojnim damo in jim pomagamo k polnosti večnega 

življenja. Radi se spomnimo tudi živih in prosimo pri maši tudi za potrebe in 

stiske tistih ki jih poznamo. Sveta maša je tudi zahvala za vse kar v življenju 

imamo in priprošnja za naprej. Vsak dan, ob objavljeni uri, lahko duhovnik 

daruje eno sveto mašo.  

Kadar je na eno isto uro oznanjenih več mašnih namenov, duhovnik tisto 

uro in na tistem kraju kjer je oznanjeno, daruje sv. mašo po namenu, ki je 

napisan na prvem mestu. Spominja pa se vseh ostalih namenov, ki so 

zapisani, vendar so oddani drugim duhovnikom, ki jih mašujejo drugod, ker 

sami nimajo dovolj mašnih namenov tam kjer delujejo. Ker je sv. maša ena 

sama Jezusova daritev, je prav, da se udeležimo sv. maše tam, kjer je 

oznanjeno. S tem tudi pokažemo veliko in trdno vero v navzočnost Jezusa 

Kristusa med nami in povezanost nas kristjanov povsod po svetu. Darovanje 

za svete maše, ki jih kot župnik oddam drugim duhovnikom, je tudi 

znamenje medsebojne pomoči, saj v Sloveniji duhovniki živimo od darov 



(mašni štipendij), ki jih vi verniki daste nam ob prejemu vašega mašnega 

namena (mašna intencija). Kot župnik imam dolžnost, da vsako nedeljo in 

zapovedan praznik darujem za vse vas žive in tudi pokojne župljane eno 

sveto mašo, ki ni po naročilu župljanov. Ta sveta maša je vsako nedeljo 

zjutraj ob 7h. Kadar sem odsoten v nedeljo (dopust) jo darujem tam kjer 

trenutno sem. To sv. mašo lahko namesto mene daruje tudi drugi duhovnik, 

ki me nadomešča. V tem primeru jaz, kot župnik, darujem za sveto mašo 

njemu. 
 

duhovni pomočnik na Brezovici 
 

Z veseljem in hvaležnostjo pozdravljam novega duhovnega pomočnika na 

Brezovici. K nam s 6. septembrom 2015 prihaja gospod dr. Anton Štrukelj, ki 

je do sedaj pomagal v župniji Mengeš. Gospod naj nakloni oblije milosti in 

blagoslova v našem medsebojnem delu in življenju. 
 
 

GODOVI in SVETE MAŠE od 31.8.2015 do 6.9.2015 

31.8. pon sv. Pavlin, škof BR 19 za dušno in telesno zdravje 

1.9. tor sv. Egidij (Tilen), opat  BR 19 po namenu darovalca 

   + Marjan Bolka, 30. dan 

2.9. sre sv. Marjeta, devica BR 19 ++ starši in dva brata 

Brumat in Mozetič 

3.9. čet sv. Gregor Veliki, pp. BR   8 + Jožef Kozjan  

4.9. pet sv. Rozalija (Zalka) BR 19 + Alojzij Kavčič, 30. dan 

5.9. sob sv. Mati Terezija, red. BR 1630 poročna maša 

 sv. Viktorin, muč. BR 19 + Stane Brolih 

   + Marijana in Marko Bergant 

6.9. ned 23. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 angelska nedelja  ++ iz družine Knavs 

 katehetska nedelja LG   830 v zahvalo 

 krstna nedelja VG  830 + Jernej Stražišar 

 sv. Zaharija, prerok  za vse žive in ++ iz družine 

Iskra in Poličnik 

   + Ivanka in Vinko Gregorc 

   + Ivan Urbančič, obl. 

   ++ starši Kolšek 

  BR 10 + Peter Skodlar, obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 5.9.: Drobtinška cesta 

Branje Božje besede BR, 6.9., ob 10h: Franci in Marija Rakovec 



GODOVI in SVETE MAŠE od 7.9.2015 do 13.9.2015 

7.9. pon sv. Regina, muč. BR 19 v priprošnjo in zahvalo za zdravje 

8.9. tor Rojstvo Device Marije BR 19 ++ Žitko in Rotar 

9.9. sre sv. Peter Klaver BR 19 ++ Slana 

10.9. čet sv. Nikolaj Tolentinski BR   8 + Vida Tišler 

11.9. pet sv. Bonaventura BR 19 + Dušan Trček 

   + Jože Čuden, obl. in ++Čuden 

12.9. sob Marijino ime BR 19 + Janez Zupančič 

   + Janez Pezdir, obl. 

13.9. ned 24. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Janez Zlatousti  za duševni mir 

  LG  830 + Anton in Frančiška Kozjek 

  VG 830
 + Ana Smrtnik, obl. 

   + Franc in Frančiška Ambrožič 

   + Peter Artač, obl. 

  BR  10 ++ starši Sandl, Pavlina in Ciril 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 12.9.: Tržaška cesta od Drobtinške do 

Lukovice – parne številke 

Branje Božje besede BR, 13.9., ob 10h:  Miha in Beti Rus 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Rojstvo Device Marije – Mali šmaren – 8. september - Praznik zemeljskega 

rojstva obhaja sv. Cerkev samo pri treh osebah, pri Jezusu, Mariji in Janezu 

Krstniku, ker je bilo rojstvo teh treh oseb res sveto: Jezusovo zaradi združenja 

božje narave s človeško naravo v eni osebi, obenem zaradi deviškega spočetja 

v moči Svetega Duha; Marijino zaradi njenega brezmadežnega spočetja, to se 

pravi zaradi tega, ker je bila kot mati prihodnjega Odrešenika po posebni božji 

naklonjenosti že v prvem trenutku svojega bivanja obdarjena s posvečujočo 

milostjo in torej obvarovana izvirnega greha; Krstnikovo zaradi tega, ker je bil – 

kakor na temelju Svetega pisma trdijo cerkveni očetje – izvirnega greha 

očiščen še pred rojstvom. Drugače pa Cerkev pri svetnikih redno obhaja njihov 

smrtni dan kot dan njihovega v polnosti resničnega rojstva, rojstva za večno 

blaženo življenje v nebesih, v Bogu. 

Praznik Marijinega rojstva je predvsem odrešenjski praznik, nekakšen advent za 

Kristusov prihod, in stoji v vrsti Marijinega oznanjenja in rojstva Janeza Krstnika. 

Zato pa je bogoslužje tega praznika vse prepojeno z veseljem. Saj z Marijinim 

rojstvom prihaja na svet tista, ki naj postane Odrešenikova in naša mati. Vsako 

človeško rojstvo prinaša veselje članom družine; tukaj pa je vzrok veselja 

dvignjen visoko nad vse naravno veselje. 
 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 14.9.2015 do 20.9.2015 

14.9. pon Povišanje sv. Križa BR 19 + Mojca Šuštar in  

+ Dušan Strelec 

15.9. tor Žalostna Mati Božja BR 19 + Marija Vurušič, obl. in + 

Franc Vurušič 

   + Jože Berus, obl. 

16.9. sre sv. Kornelij in Ciprijan BR 19 + Darko Šebenik in ++ Jakčevi 

17.9. čet sv. Robert Bellarmino BR   8 + Jožef Kozjan 

18.9. pet sv. Jožef Kupertinski BR 19 ++ družina Peklaj in Obrstar 

   + Dušan Trček, 30. dan 

19.9. sob sv. Januarij, škof BR 19 + Marjan Selan in  

+ Branko Oven, obl. 

   + Branko Oven, 30. obl.,  

+ Franc Oven, Olga Isaak, 

roj. Remškar (pokopana v Švici) 

20.9. ned 25. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Andrej Kim in   za mir med nami 

 Korejski mučenci LG  830 + Herman Završnik 

  VG 830
 + Ljudmila in Peter Gregorc 

   + Stane, Frančiška in sorodniki 

Plešnar, Kavčičevi ter Zalarjevi 

   + Jožefa Bogataj, obl. 

  BR  10 ++Dolinarjevi, ++Andrejcevi 

in ++ Rupnikovi 

  BR  15 za vse bolne in ostarele 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 19.9.: Tržaška cesta od Lukovice do 

bencinske postaje OMV. 

Branje Božje besede BR, 20.9., ob 10h:  Tomaž Kolenko in Gregor Žitko. 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Povišanje svetega Križa – 8. september – Praznik nas spominja, da je na križu daroval svoje 

življenje Božji Sin. V znamenje, da nas je Jezus na križu odrešil, imamo kristjani križ. Na njem je 

telo našega Gospoda. Jezus je za nas daroval svoje življenje. Ni prišel na svet zato, da bi nas 

zaradi naših grehov in slabosti obsodil, ampak je za nas zastavil svoje življenje. On je za nas 

umrl, on je za nas sprejel kazen za grehe. »Nihče nima večje ljubezni kot ta, ki da svoje življenje 

za svojega bližnjega«. Križ je bil v Jezusovem času znamenje najhujše kazni, znamenje obsodbe 

in prekletstva. Po Jezusovem trpljenju in smrti pa je postal najmočnejše znamenje življenja. Po 

Jezusovi smrti na križu je na njem za nas vzklilo novo življenje, naše odrešenje. 

 



zahvala 
 

Zahvala vsem, ki ste sodelovali pri procesiji na Veliki šmaren in ste kot člani 

društev ali v narodnih nošah povzdignili praznovanje.  

Zahvala tudi vsem animatorjem in voditeljem letošnjega oratorija, ki je 

prinesel veliko veselja otrokom in spoznanja svetega Dominika Savija, ki je 

zavetnik mladih. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

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

