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Velikonočna vigilija  
 

 

 

 

 

 

O res presrečna noč,  

ki je bila edina vredna vedeti za čas in uro, 

ko je Kristus vstal od mrtvih.  

To je noč, o kateri je pisano: 

noč bo svetla kakor dan, 

noč bo razsvetljevala moje veselje. 

 

(Bogoslužje velikonočne vigilije, Exultet) 

 

  

Velikonočna vigilija je najpomembnejše bogoslužje v cerkvenem letu. 

Sveti Avguštin jo imenuje mati vseh vigilij, rečemo ji tudi srce 

bogoslužja Cerkve. Gre za bogoslužje, v katerem vstopimo v osrčje 

Kristusovega odrešenja in s tem najpomembnejšega dejanja v 

zgodovini človeštva. Kristusovo odrešenje je tako velik in nedoumljiv 

dogodek, da ga ne moremo v polnosti zaobjeti in razumeti; liturgija 

nas lahko približa tej skrivnosti, ki nam je odprla pot do Boga. 



Priprava na vigilijo se na veliko soboto začne že zjutraj. Na župnijskem 

vrtu se pripravi in blagoslovi ogenj. Na tem ognju, ki ga ljudje ponesejo 

na domove, tudi prižgemo velikonočno svečo. Velikonočna sveča je 

znamenje vstalega Kristusa. V vosek je vrisan ali vrezan Kristusov križ, 

letošnja letnica ter grški črki A (alfa) in Ω (omega). Ti pomenita 

Kristusov stavek: Jaz sem začetek in konec (Raz 21,6). V velikonočno 

svečo se vtisne tudi pet zrn kadila, ki so znamenje petih poveličanih 

ran na telesu vstalega Kristusa.  

Slavje velikonočne vigilije se zvečer prične kasneje kot običajna 

bogoslužja. Poteka, ko je zunaj že temno, kot se je Kristusovo vstajenje 

zgodilo v temi in skrivnosti groba. Bogoslužje se prične s slavjem luči. 

Duhovnik v procesiji prinese prižgano velikonočno svečo v temno, 

nerazsvetljeno cerkev. Procesija se na poti do oltarja ustavi trikrat in 

trikrat zadoni klic: »Kristusova luč!« Visoko dvignjena sveča spominja 

na ognjeni steber, v katerem je Bog kot Bog zaveze hodil z Izraelom 

ponoči, ko je ljudstvo odhajalo iz egiptovske sužnosti in mu kazal pot 

v svobodo (prim. 2 Mz 13,21). Najpomembnejša simbolika pa je, da 

sveča predstavlja vstalega Kristusa. 

Svečo se nato postavi na visok svečnik in 

duhovnik jo pokadi s kadilom. To je višek 

slavja luči in takrat zadoni velikonočna 

hvalnica Exultet. Hvalnica je besedilo 

izredne pesniške lepote, ki kaže globino in 

razsežnost odrešenjske zgodovine 

človeštva. Hvalnica nas spomni na mnoge 

dogodke, ko se je Bog približal izvoljenemu 

ljudstvu in ga varoval. Spomni nas na 

velikonočno jagnje, katerega kri je na 

podbojih vrat Izraelcev odvrnila angela 

smrti; na odhod Izraela iz sužnosti in mnoge 

druge. Spomni pa nas tudi na Kristusov izhod 

iz smrti, ki se je zgodil v noči, v kateri je Kristus 

strl verige smrti in kot zmagovalec vstal od mrtvih. Celotna zgodovina 

odrešenja se obnovi tudi ob branju glavnih svetopisemskih beril Stare 

zaveze v besednem bogoslužju vigilije. Nato sledita krstno in – 

najpomembnejše - evharistično bogoslužje.  



Ponekod se je ohranila navada, da iskro za vžig velikonočnega ognja 

vkrešejo iz kamna. Ta iskra ponazarja Kristusovo dejanje, ki je v veliki, 

nadnaravni in nenadni moči iz skalnatega groba izšel kot Vstali. 

Vstajenje se je zgodilo v trenutku zgoščene, bliskovite in 

nepredstavljive duhovne silovitosti. Ta zaradi svoje izredne moči tudi v 

današnjem času omogoča prejem izrednih milosti. Svetniki so noč iz 

velike sobote na nedeljo zato imenovali noč izpolnjenih prošenj. Bog 

v moči Kristusovega vstajenja ljudem v tej noči podeljuje tiste milosti, 

katerih morda niti ne upajo več pričakovati. Kristusovo vstajenje je 

brezčasni dogodek, zato je moč njegovega vstajenja živa in navzoča 

vedno. 

Velikonočna hvalnica Exultet se konča z željo, da bi velikonočna 

sveča gorela brez pojemanja, dokler ne vzide zvezda danica, Kristus, 

ki živi in kraljuje vekomaj. Velikonočna vigilija nas pripenja na vstalega 

Kristusa, ki je zaradi darovane ljubezni večni Zmagovalec. 

 

Obvestila za mesec april 
 

Ponedeljek, 4. april, po sveti maši ob 19.30, srečanje molitvene 

skupine Beseda življenja. Naslov srečanja: »Pojdite po vsem svetu in 

oznanite evangelij vsemu stvarstvu« (Mr 16,15). 
 

Četrtek, 7. april, prvi četrtek v mesecu. Po večerni sv. maši je vsak 

četrtek molitev pred Najsvetejšim do 20.00. 
 

Četrtek, 7. april, ob 20.00, srečanje za starše birmancev v Marijinem 

domu na Brezovici. 
 

Petek, 8. april, po sv. maši je molitev križevega pota, ki ga oblikujejo 

člani vseh zakonskih skupin. 
 

Sobota, 9. april, ob 9.00, izdelava butaric v Marijinem domu in zbiranje 

pomoči za begunce in trpeče iz Ukrajine. 

 

Sobota, 9. april, ob 20.00, Antonov večer v Marijinem domu. Med nami 

bo ga. Bernarda Mali iz Hospica, ki bo oblikovala pogovorni večer o 

umiranju, slovesu naših najbližjih, sprejemanju smrti, žalosti, trpljenju. 

Vsak se je že kdaj srečal z boleznijo, umiranjem, različnimi strahovi in 

izgubami. Pomembno je, da o tem odkrito govorimo.  



Nas lahko umirajoči učijo živeti? 

"Vse kar hočem vedeti, je da bo nekdo tu, da me bo držal za roko, če 

bom to potrebovala. Ne bežite stran, počakajte! Strah me je. Še nikoli 

doslej nisem umrla. Veliko je stvari o katerih bi rada govorila..."  
                                                               (besede gospe, v zadnjih dneh življenja).  
Vse to je del našega življenja in to je tudi pot v veliko noč. 

 

Nedelja, 10. april, cvetna nedelja. Pri vseh mašah bo blagoslov zelenja 

v cerkvah oziroma kapeli na Logu. Prav tako v soboto zvečer, na 

predvečer cvetne nedelje.  

 

Dar za oljčne vejice je za obnovo cerkva v slovenski Istri. Hvala vam, 

ker z darovi podpirate tudi župnije na Primorskem. 

 
 
 

Nedelja, 10. april, cvetna nedelja, od 17.00 dalje sveta spoved pred 

prazniki za vso župnijo na Brezovici. Več duhovnikov bo spovedovalo 

v cerkvi in v Marijinem domu. 

 

Spoved bo tudi med tednom pred svetimi mašami od tihe nedelje do 

velikonočnega tridnevja. 

 

Prav tako bo priložnost za sveto spoved na Rakovniku (še posebej v 

velikem tednu od ponedeljka do sobote od 9.00 do 12.00), v Ljubljani 

pri frančiškanih na Tromostovju in v ljubljanski stolnici. 

 

Spoved za mlade:  petek, 8. april, ob 19.30 na Rakovniku,  

                  torek, 12. april, ob 19.00 na Viču. 
 

 

 

VELIKI ČETRTEK, 14. april, krizmena sveta maša ob 9.00 uri v ljubljanski 

stolnici. Zvečer ob 19.00 sveta maša na Brezovici. Spomin na zadnjo 

večerjo, prvo sveto mašo in mašniško posvečenje. Po maši molitev z 

Jezusom na Oljski gori.  

To je prvi dan birmanske devetdnevnice za birmance, starše in botre 

ter dan priprave na prvo sv. obhajilo letošnjih prvoobhajancev. 

 

VELIKI PETEK, 15. april, ob 15.00 molitev križevega pota na Brezovici, 

ob uri Jezusove smrti. Ob 19.00 obredi velikega petka s počastitvijo 

križa. Po obredih je molitev pred Božjim grobom.  

Drugi dan birmanske devetdnevnice.  



Devetdnevnica Božjega usmiljenja: začetek na dan Jezusove smrti, 

veliki petek in do bele nedelje – nedelje Božjega usmiljenja. Gospod 

Jezus želi, da praznik Božjega usmiljenja praznujemo na prvo nedeljo 

po veliki noči, kar kaže na tesno zvezo med velikonočno skrivnostjo 

odrešenja in tem praznikom. Bogoslužje tega dne najpopolneje slavi 

Boga v skrivnosti njegovega usmiljenja. 

 

VELIKA SOBOTA, 16. april, ob 6.00 blagoslov ognja. (Kdor bi bil 

pripravljen prispevati drva za velikonočni ogenj, je povabljen, da jih 

pripelje v času velikega tedna.) Nato v cerkvi blagoslov vode. 

Blagoslovljen ogenj lahko kdorkoli prevzame na župnijskem vrtu, prav 

tako blagoslovljeno vodo v cerkvi. 

Češčenje Jezusa v Božjem grobu:        8.00   Dragomer 

        9.00   Log 

      10.00   Vnanje Gorice    

      11.00   Brezovica 

Blagoslov velikonočnih jedil:    13.00  Dragomer  

      14.00  Log 

      15.00  Vnanje Gorice 

      16.00  in  17.00  in 18.00  Brezovica 

VELIKA SOBOTA, 16. april, ob 20.00 velikonočna vigilija na Brezovici. 

Najslovesnejše bogoslužje v vsem cerkvenem letu, ki nas s štirimi deli - 

slavje luči, besedno, krstno in evharistično bogoslužje - uvede v 

skrivnost Kristusovega vstajenja.  

Tretji dan birmanske devetdnevnice. 

 

VELIKA NOČ, 17. april, ob 6.30 velikonočna procesija na Brezovici in 

po procesiji sveta maša. Na Logu in v Vnanjih Goricah je sveta maša 

ob 9.00 uri in nato na Brezovici ob 10.30 uri.  

Četrti dan birmanske devetdnevnice. 
 

Vrstni red velikonočne procesije:  

Pred procesijo se pred cerkvijo razvrstijo nosilci bander. Prvo bandero 

je z Brezovice, nato sledi z Vnanjih Goric, Dragomerja in z Loga. Po 

zapeti hvalnici »aleluja« gre na začetek procesije kip vstalega 

Zveličarja. Nato pa župljani pristopite k tistemu banderu, iz katerega 

kraja župnije prihajate: Brezovica, Vnanje Gorice, Dragomer, Log. 

Nato gredo pevci, ministranti in »nebo«, pod katerim je duhovnik z 

Najsvetejšim. Naj bo lepa procesija izraz našega veselja in hvaležnosti 

za dar odrešenja. 



Ministranti imajo srečanje, vaje, eno uro pred mašo oziroma obredom, 

na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto. 
 

Ponedeljek, 18. april, velikonočni ponedeljek. Sveti maši sta ob 8.00 in 

ob 10.00 na Brezovici. 
 

Torek, 19. april, začetek verouka po veliki noči do prvomajskih 

počitnic, 27.aprila.  
 

Četrtek, 21. april, ob 20.00, srečanje za starše prvoobhajancev v 

Marijinem domu na Brezovici. 

 

Petek, 22. april, skavtski petek, pri maši zvečer sodelujejo skavti. 

 

Nedelja, 24. april, bela nedelja, pri maši ob 10.00 je predstavitev 

letošnjih birmancev župniji. 
 

Nedelja, 24. april, bela nedelja, ob 15.00 je na Brezovici zaobljubljena 

protipotresna procesija. Popoldan ni svete maše, ker bodo že 

dopoldan, ampak le zaobljubljena molitev.  
 

Ponedeljek, 25. april, ob 19.00, Markova procesija in prošnji dan v 

Vnanjih Goricah na god sv. Marka. Začetek procesije pri križu v 

Vnanjih Goricah in nato sveta maša v cerkvi na Gulču.  
 

Torek, 26. april, ob 16.00 srečanje vseh birmancev skupaj pri veroučni 

uri v dvorani Marijinega doma, ker zaradi prvomajskih počitnic 27. 

aprila ni verouka. 
 

Nedelja, 1. maj, praznik svetega Jožefa Delavca. Veroučna srečanja 

se začnejo zopet po prvomajskih počitnicah v torek, 3. maja. 
 

 

Radijski misijon 2022 
 

Z naslovom Hodimo skupaj, bo od 3. do 9. aprila. S svojimi razmišljanji 

v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: nadškof Alojzij 

Cvikl, s. Rebeka Kenda, škof Andrej Saje, br. Miran Špelič, Tomaž Kete, 

Slavko Rebec in škof Maksimilijan Matjaž.  
V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi 

duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Vsak dan bosta misijonska 

govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22.00 in 24.00. 



Posnetki bodo na voljo tudi v 

radijskem arhivu na spletni strani 

Radia Ognjišče. V času misijona 

bo od ponedeljka do sobote 

sveta maša ob 19.00. Vsak večer 

ob 20.00 bo pogovorni večer, v 

katerem bodo lahko sodelovali 

poslušalci. 
 

 

 

Izdelava butaric in pomoč beguncem iz Ukrajine 

 

Delavnica za izdelavo butaric bo potekala v soboto, 9. aprila, od 9.00 

dalje v Marijinem domu. Namenjena je otrokom in staršem. Lepo pa 

vabimo tudi starejše, ki imate izkušnje z izdelovanjem butaric, da nam 

priskočite na pomoč. Poskrbljeno bo tudi za malico.  Prosimo, da se 

na delavnico predhodno prijavite g. župniku na telefon 040 395 942. S 

prijavo bomo imeli okvirno število udeležencev in s tem  

pripravljenega dovolj materiala za izdelavo butaric. 

 

Ta dan pa Karitas Brezovica organizira tudi 

akcijo zbiranja artiklov za begunce in 

prizadete iz Ukrajine. Ves dan bodo odprta 

vrata Marijinega doma – učilnica v pritličju,  kamor lahko prinesete in 

s svojim darom osrečite nekoga, ki je v veliki stiski zaradi divjanja vojne.  

 

Kaj bomo zbirali: 

• trajna in dobro zapakirana osnovna živila, ki ne potrebujejo 

hlajenja (moka, testenine, mleko, olje, otroška hrana, 

konzerve…) in je rok trajanja vsaj še pol leta. 

• higienske pripomočke (pralni prašek, čistila, šamponi za 

osebno nego, ščetke, higienski robčki in plenice) 

• voda v plastenkah 

 

Dobrodošla pa bo tudi denarna pomoč. Vsa zbrana sredstva bomo 

dostavili v zbirni center Slovenske karitas.    

 

Župnijska Karitas Brezovica 

 



Obvestila za mlade v aprilu 

Postne duhovne vaje za srednješolce: Med 8. in 10. aprilom 

pripravljamo duhovne vaje za srednješolce, ki bodo potekale na sv. 

Mohorju nad Moravčami. Na postnih duhovnih vajah se bomo 

poglabljali v skrivnost neminljive Božje ljubezni in kako se nam Bog vsak 

dan znova razodeva, da bi spoznavali, kdo je On in kdo smo mi. 

Prijave na: (https://katoliskamladina.si/home/projekti/duhovne-

vaje/brezcasen/). 
 

Večer Plus+, v torek, 12. aprila, ob 19.00 bo v Antonovem domu na 

Viču potekal slavilni večer. Poleg slavljenja in adoracije s skupino 

Svetnik bomo spregovorili tudi o pomenu posta in Kristusovem 

trpljenju. Mladi bodo imeli priložnost tudi za sveto spoved. 
 

Ples do enih, V ponedeljek, 25. aprila, bo potekal prvi letošnji ples do 

enih. Od 20.00 naprej se bomo družili v ritmih swinga. Več informacij 

bo kmalu na voljo na spletni strani Katoliške mladine. 
 

Taizejska molitev, v četrtek, 28. aprila, bo ob 20.00 potekala taizejska 

molitev. Lokacija molitve bo objavljena na spletni strani Katoliške 

mladine. 

Za bralce Božje besede 
 
1 

Kako brati berilo, da bodo ljudje Besedo 

poslušali in si jo tudi zapomnili?  

Skrivnost »uspeha« je v tem, da si za pripravo na 

branje vzamemo čas. Več časa bomo posvetili 

pripravi, več bomo s pomočjo Svetega Duha 

lahko z branjem ljudem dali. Danes se to 

marsikomu lahko zdi kot nekakšno navodilo, ki 

sicer lepo zveni, vendar časa za takšno pripravo 

ni. Tako Božjo besedo preberemo tik pred mašo, 

predvsem da preverimo, če so v njej kakšne »čudne« in neznane 

besede. Po drugi strani pa vendar obstajajo tudi bralci, ki z Božjo 

besedo resnično živijo ves teden, vsak dan. Tega skritega življenja z 

Besedo ne razkrivajo, vendar se ob njihovem branju čuti posebna 

globina in navdih.  

Vsak od nas je zato povabljen, da z Besedo živi, kot le more, Sveti Duh 

pa poskrbi, da prav tista Beseda najde pot v srca ljudi. 

        Pripravlja A. K. 

https://katoliskamladina.si/home/projekti/duhovne-vaje/brezcasen/
https://katoliskamladina.si/home/projekti/duhovne-vaje/brezcasen/
https://katoliskamladina.si/
https://katoliskamladina.si/
https://katoliskamladina.si/


Molitev za mir 
 

Pevci Zbora sv. Nikolaja Litija, ki je eden vidnejših pevskih zborov, želijo 

trpečim v Ukrajini pomagati na način, ki jim je najbližji, s petjem. Zato 

so v sodelovanju s Slovensko karitas pripravili dva dobrodelna 

koncerta z naslovom Molitev za mir, na katerem bomo zbirali sredstva 

za žrtve vojne v Ukrajini.  

Koncerta bosta v petek, 8. aprila, ob 20.00 v cerkvi sv. Nikolaja v Litiji 

in v soboto, 9. aprila, ob 20.00 v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani. 

Ukrajinci se, enako kot Slovenci, v trpljenju 

obračajo k Mariji, zato bodo na koncertu 

zazvenela dela iz zakladnice slovenske in tuje 

duhovne literature, posvečena Mariji, ki je 

simbolna mati vseh narodov. 

Poleg skladb Goreckega, Gjeila, Rachmaninova, 

Villetta, Vasksa, Mäntyjärvija in Childsa bomo 

premierno izvedli štiri novitete sodobnih slovenskih 

skladateljev Klare Mlakar, Tineta Beca, Mateja 

Kastelica in Damijana Močnika. 

Koncert bo z recitacijami obogatil filmski in 

gledališki igralec Pavle Ravnohrib. 

Vabljeni, da pridete na izjemen glasbeni dogodek in radodarno 

pomagate trpečim zaradi vojne v Ukrajini.  

Pevke in pevci Zbora sv. Nikolaja Litija  

z dirigentko Heleno Fojkar Zupančič ter Slovenska Karitas. 

 

Glasbeno dogajanje v župniji Brezovica 
 
 

V okviru KD Breza so se od 25. do 27. marca 2022 pevke in pevci 

skupine Anima udeležili seminarja, intenzivnih pevskih vaj v Adergasu. 

Zaključili so jih s sodelovanjem pri bogoslužju v Adergasu. 

 

Na cvetno nedeljo, 10. aprila 2022 ob 10.00, bomo v cerkvi na 

Brezovici lahko prisluhnili izvedbi glasbene stvaritve skladatelja Matija 

Tomca Pasijon po Luku. Pasijon bodo izvedli solisti in Mešani pevski zbor 

Brezovica. 



Pomen velikega tedna 
 

Vrhunec cerkvenega leta predstavlja veliki teden, ki ga začenjamo 

na cvetno ali oljčno nedeljo, višek velikega tedna pa velikonočno 

tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko 

soboto.  

Cvetna nedelja – nosi ime po cvetju, zelenju, 

oljčnih vejah, s katerimi pridemo k maši in  

blagoslovu zelenja. To nas spominja na Jezusov 

slovesni vhod v Jeruzalem, ko so ga ljudje 

pozdravljali kot kralja, a le pet dni pred 

križanjem. Tudi mi ga pozdravljamo, ne le kot 

kralja, ampak kot Odrešenika, ki nam daje 

večno življenje! 
 

 

Veliki četrtek – je dan evharistije. Na veliki četrtek 

dopoldne škof v stolni cerkvi pri krizmeni maši posveti 

oljčno olje v sveto krizmo, ki se uporablja pri podeljevanju 

zakramentov krsta, birme in mašniškega posvečenja. S 

slovesno sveto mašo zvečer na Brezovici ob 19.00 bomo 

obhajali spomin postavitve dveh zakramentov svete 

evharistije in mašniškega posvečenja.  

Ta dan je bila dana temeljna zapoved krščanstva, da se ljubimo med 

seboj kot bratje in sestre. Po vseh teh dogodkih pa je Jezus začel svoje 

zveličavno trpljenje z molitvijo na Oljski gori, kjer je potil krvavi pot, bil 

izdan in odveden v ječo in drugi dan v obsodbo. Naše cerkve ta večer 

postajajo dvorane zadnje večerje. Po maši prenesemo Najsvetejše v 

"ječo". Ta večer nas Jezus vabi, da bedimo z njim v molitvi. Takoj po 

maši bomo skupaj zmolili del rožnega venca. Nato pa bo še češčenje 

Najsvetejšega. 
 

 

Veliki petek – je dan Jezusove smrti – strogi post. 

Spomnimo se krivične sodbe, bičanja, kronanja s 

trnjem, na vse poniževanje in sramotenje, na križev 

pot in križanja. To je edini dan v letu, ko ni  

evharistične daritve, saj veliki in večni duhovnik sam 

daruje na oltarju križa svoje življenje.  

Ob 15.00, ob uri Jezusove smrti, bo v cerkvi na 

Brezovici križev pot. Bogoslužje velikega petka je na 

Brezovici ob 19.00. 
 



Bogoslužje velikega petka ima tri dele: opravilo Božje besede s 

poudarkom na evangeliju – pasijon, ki je poročilo o Jezusovem 

trpljenju, češčenje križa, ko duhovnik povabi k molitvi: Glejte les križa, 

na katerem je zveličanje sveta viselo in sveto obhajilo. Potem 

prenesemo Najsvetejše v Božji grob. Povabljeni smo, da tiho molimo 

pred Božjim grobom skupaj z našim Odrešenikom. 
 

 

Velika sobota – dan molitve, dan tišine. Zjutraj ob 6.00 je 

blagoslov ognja, nato blagoslov vode v cerkvi. Nato je 

vse dopoldne molitev pri Božjem grobu.  

Ta dan se pripravljamo na praznik velike noči tudi z 

blagoslovom velikonočnih jedil. 
 

 

Velika noč – je najpomembnejši in največji krščanski 

praznik. Velikonočno praznovanje začnemo na veliko 

soboto zvečer ob 20.00 z obredi velikonočne vigilije 

(bdenja), ki ima štiri dele: slavje luči, besedno, krstno in 

evharistično bogoslužje. 
 

Slavje luči se začne pred cerkvijo z blagoslovitvijo ognja, s katerim 

prižge duhovnik velikonočno svečo, ki predstavlja od mrtvih vstalega 

Kristusa. Sledi sprevod v temno cerkev z velikonočno svečo na čelu. 

Cerkev se odene v svetlobo in poslušamo najlepši bogoslužni spev - 

velikonočno hvalnico. 
 

Besedno bogoslužje prikazuje zgodovino odrešenja. Seznani nas z 

najvažnejšimi zgodovinskimi dogodki in nas prestavi v dogajanje 

sedanjosti: to je dogodek Jezusovega vstajenja. Duhovnik zapoje 

»Slava Bogu na višavah«. Spet se prižgejo vse luči, oglasijo se orgle in 

zvonovi.  Poslušamo še berila nove zaveze o velikonočnih dogodkih. 
 

Po razlagi božje besede je krstno bogoslužje. V prvi Cerkvi so krščevali 

le ob tej priložnosti. Po blagoslovu krstne vode vsi s prižganimi svečami 

v rokah izpovemo krstne obljube. 
 

Evharistično bogoslužje velikonočne vigilije je največje slavje vsega 

liturgičnega leta! To je najbolj slovesna velikonočna maša. 
 

Veselje, ki ga to noč doživimo v cerkvi, se potem prelije v velikonočno 

jutro, ki ga z velikonočno procesijo proslavimo na poseben način, v 

srcih pa naj radost velike noči stalno živi in deluje.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 4.4.2022 do 10.4.2022 

4.4. pon sv. Izidor BR 19 + Andrej Borko 

+ Darinka Brajović, 3. obl. 

za zdravje in blagoslov v 

družini 

5.4. tor sv. Vincencij, duh. BR 19 za domovino 

+ Miloš Golob 

6.4. sre sv. Viljem, opat BR 19 + Anton in Marija Drobnič 

+ Antonija in Frančišek Čuden 

+Rudi,40. obl. in Vera Lomovec 

LG 19 + Rado Kokalj (Argentina) 

7.4. čet sv. Janez de la Salle BR  8 + Danica in Ivan Davanco ter 

++ sorodniki 

BR 19 + Marija in Stanislav Trček 

8.4. pet sv. Julija, redovnica BR 19 + Uršula Jalševac, roj. dan 

za duše v vicah 

9.4. sob sv. Hugo, škof VG  8 + Marija Jaklin, 30. dan 

+ Ignacij Marinko 

BR 19 Bogu v zahvalo za novo  

delovno mesto 

+ Frančiška Setnikar 

10.4. ned 6. postna nedelja 

cvetna nedelja 

sv. Ezekiel, prerok 
 

 

 

 

branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi  
 

 

 

 

branje Božje besede VG: 

Urška in Veronika Smrtnik 

 
branje Božje besede BR: 

Hajdi in Vili Kosednar  

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik 

+ Janez Pezdir ter ++ Pezdirjevi 

in ++ starši Mivšek 

+ Ana Grebenc in  

+ Milka Grebenc, obl.  

LG   830 + Uršula, obl. in Matija Jarc 

VG  830 + Stanislav Marinko 

+ Anton in Magdalena Smrtnik 

+ Janez Turk in ++ starši Turk 

BR  10 ++ starši Dolinar, obl.  

v priprošnjo sveti Filomeni  

za zdravje 

++ Varšek in ++ Žitko 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 9.4., ob 8h: Tržaška cesta od Drobtinške 

do Lukovice. 



 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 11.4.2022 do 17.4.2022 

11.4. pon sv. Matilda, kraljica BR 19 + Marija Korošec 

v zahvalo 

+ Frančiška Lenaršič in  

+ Alojzij Lenaršič, 7. obl. 

12.4. tor sv. Viktor, mučenec BR 19 + Stane Frank in ++ iz družine 

+ Roman in družina Čičmirko 

13.4. sre sv. Martin I., papež BR 19 ++ iz družin Strnad in Majer 

+ Janez Urbančič, 1. obl. in  

+ Amalija Urbančič 

LG 19 za mir v Ukrajini in na svetu 

14.4. čet VELIKI ČETRTEK  

sv. Lidvina, devica 

BR 19 + Jožef Tomšič, duhovnik 

+ Matija Ham, duhovnik 

++ Jalševac 

+ Janez Celarc in  

+ Marija Celarc, 1. obl.  

15.4. pet VELIKI PETEK 

sv. Helena, kneginja 

BR 19 
 

      Obredi velikega petka 

16.4. sob VELIKA SOBOTA 

sv. Bernardka 

Lurška, redovnica 

BR 20 + Marija Celarc, 1. obl. 

za duhovne, redovne in  

misijonske poklice 

+ Slavko Poje 

17.4. ned VELIKA NOČ 

GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA  
 

branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 
 

 

 

 

branje Božje besede VG: 

Marta in Drago Stanovnik 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Ana in Andrej Kodba 

BR    630 + Jure Mahne 

+ Dušan Rener 

LG   9 za žive in pokojne župljane 

VG  9 + Janez Marinko, Nova pot 

+ Ivan Marinčič 

+ Ivana Lenaršič in  

+ Ignac Lenaršič, obl. 

za naše škofe in duhovnike 

++ Gajštrovi 

BR  1030 + Valentina Sernec, obl. 

za zdravje na duši in telesu 
 

 

 

 

 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 13.4., ob 8h: Tržaška cesta od Lukovice 

do OMV črpalke. 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 18.4.2022 do 24.4.2022 

18.4. pon velikonočni 

ponedeljek 

sv. Evzebij, škof 

BR  8 

 

+ Milena Tekavčič 

za zdravje 

BR 10 + Franc Remškar, 3. obl. 

+ Jožef Žakelj 

19.4. tor sv. Leon IX., papež BR 19 + Jožef Lukan 

za duhovno, duševno in  

telesno zdravje 

20.4. sre sv. Teotim, škof BR 19 za zdravje 

+ Albina Šušteršič in ++sorodniki 

LG 19 + Helena Logar 

21.4. čet sv. Anzelm, škof BR  8 

 

+ Andrej Gosar, 52. obl.  

+ Antonija Gosar 

BR 19 za milost vere in spreobrnjenje 

22.4. pet sv. Aleksandra, 

mučenka 

BR 19 za duše v vicah 

+ Irena Šimon 

23.4. sob sv. Jurij, mučenec VG  8 v priprošnjo in zahvalo za 

zdravje, J.K. 

BR 19 + Ivan in Jožefa Jarc 

+ Ivanka in Bogomir Pleško 

++ družina Čamernik, Lukovi iz 

Dragomerja: starša Anton in 

Pavla, Anton, ml., Jelka, Silvo, 

Drago ter vnuk Gorazd 

24.4. ned 2. velikonočna nedelja 

bela nedelja, 

nedelja Božjega 

usmiljenja  

sv. Honorij, škof 
branje Božje besede LG: 

Marta in Albert Prodan 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Marija in Tadej Dolenc 

 

branje Božje besede BR: 

Irena Celarc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ignac Marinko, obl. (Nova pot 38) 

+ Ivan Kavčnik 

+ Marko in Mili Gerbec 

LG   830 + Vesna Žagar 

+ Jurij Demšar 

VG  830 + Janez in Jožefa Istenič 

++ starši in ++ otroci Opeka 

+ Ciril Baligač, 2. obl. ter  

++ starša in sestra 

BR  10 + Miran Širec 

+ Janez Celarc 

+ Anton Kodba 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 23.4., ob 8h: Tržaška cesta od OMV 

črpalke do Mercatorja, Malovaška ulica. 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 25.4.2022 do 1.5.2022 

25.4. pon sv. Marko, evangelist  BR 19 + Marko Rode, god 

v zahvalo 

VG 19 + Pavla in Marija Klemen 

26.4. tor sv. Marija, Mati 

dobrega sveta 

BR 19 + Janez Vrbančič, obl. 

+ Franc Turk 

27.4. sre sv. Hozana, devica BR 19 v čast Svetemu Duhu  

za dar vere 

LG 19 za dušno in telesno zdravje 

vseh družin 

28.4. čet sv. Peter Chanel, 

duhovnik, muč. 

BR  8 + Frančiška in Mihael Urbančič 

BR 19 ++starši Remc in Milan Vampel 

29.4. pet sv. Katarina Sienska BR 19 + Frančiška Setnikar 

+ Angela Jesih 

30.4. sob sv. Pij V., papež VG  8 + Ludvik Modic, 10. obl. 

BR 19 ++ starši in Boris Urbas 

+ Janez in ++ starši Plevnik 

1.5. ned 3. velikonočna nedelja  

sv. Jožef Delavec 
 

 

branje Božje besede LG: 

Antonija in Franci Cukjati 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Maja in Stane Leben 

 

branje Božje besede BR: 

Lucija Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

za nove duhovne in redovne 

poklice 

+ Douglas St. Denny 

LG   830 V zahvalo (U.B.) 

+ Boris in Avguštin Armič 

VG  8
30

 + Jakob in Jožefa Bogataj 

++ starša Peterca 

BR  10 + Terezija Pezdir 

+ Jožef Lukan 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 30.4., ob 8h: Poštna ulica. 

Čez nekaj časa pa bo… 

➢ Florjanova nedelja, 8. maj, ob 10.00, Log. 

➢ Sveta birma, sobota, 21. maj, ob10.00, Brezovica 

➢ Prvo sveto obhajilo, nedelja, 4. junij, ob 10.00, Brezovica. 

➢ Žegnanje Vnanje Gorice, nedelja, 12. junij, ob 9.30, Sveta Trojica. 

➢ Sveto Rešnje Telo in Kri, četrtek, 16. junij, zapovedani praznik. 

➢ Molitveni dan za duhovne poklice, Brezje, 19. junij, ob 15.00. 

➢ Maša za domovino, sobota, 25. junij, Brezovica ob 19.00. 

➢ Žegnanje Log, nedelja po prazniku sv. Janeza Krstnika, 26.6., ob 10.00. 

➢ Krištofova nedelja, 24. julij, darovanje za misijone - MIVA. 

➢ Žegnanje Dragomer, nedelja, 14. avgust, ob 10.00, (sv. Lovrenc, 10.8.). 

➢ Poletni oratorij, Brezovica, od 22. do 26. avgusta. 

➢ Žegnanje Log, Jernejeva nedelja, 28.8., ob 10.00, (sv. Jernej, 24.8.). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Dragomer                                             Log                                         Vnanje Gorice 
         sv. Lovrenc                               sv. Janez Krstnik                                 Sveti Duh 
 

 

 

 

 

 

 

 

V marcu ni bilo svetega krsta 
 

 
 

Letos je bil krščen en otrok. V lanskem letu sta bila v tem času krščena 

dva otroka. Z molitvijo prosímo za starše novorojenih otrok, da bi 

začutili dragocenost svetega krsta in prinašali vero svojim otrokom. 
 
 

 
 

V marcu so od nas odšli v večnost 
 

 

†  Drago Osredkar (80), V Loki 9, Dragomer, (Ljubljana Žale) 

†  Marija Jaklin (86), Vnanje Gorice 71, Vn. Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Melanija Jamnik (97), Mala Čolnarska 2c, Ljubljana, (Vnanje Gorice) 

†  Marija Konjar (91), Pot za stan 27, Dragomer, (Ljubljana Žale) 
 

 

 

Letos je bilo cerkveno pokopanih trinajst naših župljanov. Preteklo leto 

pa je bilo v tem času pokopanih osemnajst naših rajnih. Spomnimo se 

naših rajnih z molitvijo in pri sveti maši, še posebej ob obletnici smrti ali 

na njihov rojstni ali godovni dan. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: vsak delavnik po sveti maši. Za pogovor ali pripravo 

dokumentov, pokličite po telefonu: Jožef Poje, župnik, 040 395 942  

ali sporočite na: jozef.poje@rkc.si ; Janez Potisek, kaplan, 041 277 728 
 

KRST: Sveti krst je v dogovoru s posamezno družino.  

POROKA: Za poroko se oglasite po telefonu ali e-pošti.  

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:   

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

POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na tel.  040 395 942 (župnik) ali 

041 277 728 (kaplan). Običajno je cerkveni pogreb s sveto mašo.  

ŽUPNIJSKA KARITAS: telefon, ga. Vida Zdešar - 041 626 595. 

BOLNIŠKI DUHOVNIK: v UKC Ljubljana in OI Ljubljana -  041 613 378.  

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

ŽUPNIJA BREZOVICA, Starovaška c. 19, 1351 Brezovica pri Ljubljani, župnik Jožef Poje 

Tel: 040 395942 ali 01/3637180, e-naslov: jozef.poje@rkc.si ali zupnija.brezovica@rkc.si 

TRR:  SI56 1914 0501 0054 787  
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