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Sem Oče,  

a ne grobi,  

temveč nežno ljubeči Oče. 

Moje srce je neskončno sveto,  

a tudi neskončno čuteče. 
 

 

(iz razodetja s. Josefi Menéndez) 

 

Boga si pogosto predstavljamo kot vzvišenega očeta, ki šteje naše 

napake in je strog do tistega, kar naredimo narobe. V najboljšem 

primeru si ga upamo predstavljati kot prijaznega in usmiljenega; 

mehkoba pa naj bi bila lastnost, dana predvsem ženskam. 



Toda Bog ima v svoji vsemogočnosti tako moško kot žensko naravo. 

Bog je hkrati dosleden in pravičen kot tudi ljubeč in nežen. O tem 

beremo v zapisih svetnikov, ki so se približali osrčju Božje narave. Božjo 

očetovsko in materinsko naravo nam je prikazal tudi Rembrandt s 

svojo znamenito sliko Izgubljeni sin. Oče na sliki prikazuje Boga Očeta, 

katerega roki sta različni: ena roka na sliki je moška in druga ženska.  

Poznati obe plati Božje narave je za nas pomembno. Če poznamo in 

začutimo Božjo nežnejšo plat, potem se lahko šele v polnosti čutimo 

sprejete in ljubljene kot sproščeni otroci. Otrok, ki je sproščen, dela 

napake, a si vedno upa vrniti domov. Otrok, ki je ljubljen, preizkuša 

starševske meje, a ve, da bo sicer podučen, nazadnje pa vendar 

sprejet in objet.  

Tudi Bog v svoji moški pravičnosti poduči svoje otroke, ki delajo 

napake. Naloži jim breme življenjskih posledic, jim vzbudi zdravilno 

krivdo ter njihovo srce prepusti obžalovanju. Vsako skesano srce pa 

obenem že blaži z zdravilnim dotikom svoje najčistejše milosti, 

odrešujočim odpuščanjem in popolnim (ponovnim) sprejetjem k mizi 

njegove gostije. Ko Bog začuti iskreno vrnitev svojega otroka, postane 

najnežnejši oče, ki ne šteje več objemov, ne gleda več na 

dragocenost prstana, ki ga nadene svojemu otroku, in ne na »stroške« 

gostije, s katero se veseli vrnitve svojega izgubljenega otroka. Vrnitev 

k Bogu je vedno polna močnih čustev in pristnega veselja. 

Obrat v miselnosti od pojmovanja Boga kot strogega k nežnemu pa 

ni preprost. Človek bi lažje razočaral očeta, ki je pravičen, kot tistega, 

ki je nadvse ljubeč. Prav tako je lažje verovati v Boga, ki je nekje daleč, 

kot v tistega, ki nam je čisto blizu, morda celo v našem srcu. Ko Bog 

prodre v naše srce, potem ne moremo več drugače, kot da verujemo 

čisto zares. Potem nam postane pomembna vsaka Njegova beseda, 

vsaka evharistija in vsaka molitev, ki nas bliža Njemu. Naša vera 

postane živ odnos, njegove zapovedi pa svete in nedotakljive. 

Naenkrat ga ne ubogamo več zaradi strahu, da nas bo kaznoval, 

temveč ker nam je preblizu, da bi ga lahko ranili. Bog do nas rad 

dostopa prav s svojo najnežnejšo naravo. 

Naj nas dobri, nežni Bog varuje in vódi. 



Obvestila za mesec maj 

 

Mesec maj je zaznamovan s pobožnostjo šmarnic. Letos je to 

okrnjeno, a kljub temu ohranimo zavest, da je maj Marijin mesec. 

Priporočimo sebe in svoje domače Mariji, ki je Božja in naša mati. 

Šmarnice lahko molimo tudi doma. Šmarnično branje, ki ga je pripravil 

Aco Jerant za otroke ali Marko Rijavec za odrasle, je tudi na spletni 

strani Slovenskega katehetskega urada. 
  

Povabljeni k sveti maši vsak delovnik zvečer ob 19.00 uri, na Brezovico, 

ob četrtkih pa je sveta maša še zjutraj ob 8.00.  

Kaj pa, če bi vsak večer doma zmolili eno desetko rožnega venca? 

Sijajna odločitev! 
 

Petek, 7. maj, prvi petek, obisk starejših in bolnih na domu. Ob 15.00 

molitev rožnega venca Božjega usmiljenja na Brezovici. Po večerni sv. 

maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure.  
 

Sobota, 4. maj, prva sobota, molitev rožnega venca s premišljevanjem 

na fatimski način pred sveto mašo. 
 

Nedelja, 9. maj, Florjanova nedelja. Pri sveti maši, ob 10.00, v gasilskem 

domu v Dragomerju, se bomo spomnili vseh pokojnih gasilcev in gasilk 

ter prosili za varstvo in blagoslov pri njihovem delu v prihodnje. 
 

Ponedeljek, 10. maj, prvi prošnji dan, sveta maša bo na Brezovici in na 

Logu v cerkvi, po prošnji procesiji, ki se bo začela ob 19.00 od križa. 
 

Torek, 11. maj, drugi prošnji dan, sveta maša je samo na Brezovici. 
 

Sreda, 12. maj, tretji prošnji dan, sveta maša bo na Brezovici in v 

Dragomerju v cerkvi, po prošnji procesiji, ki se bo začela ob 19.00 od 

križa. 
 

Četrtek, 13. maj, praznik Gospodovega vnebohoda, štirideseti dan po 

veliki noči, sveta maša je ob 8.00 in 19.00 na Brezovici. Po prazniku se 

začne binkoštna devetdnevnica do praznika Binkošti. 
 

Sreda, 19. maj, ob 18.00, srečanje birmancev, staršev in botrov s 

škofom birmovalcem, g. Antonom Jamnikom na Brezovici v cerkvi. 
 

Sobota, 22. maj, ob 8:00 in 10.00 obhajanje zakramenta svete birme. 



Nedelja, 23. maj, praznik Binkošti, praznik prve svete birme, prihod 

Svetega Duha na apostole, petdeset dni po veliki noči. 
 

Ponedeljek, 24. maj, binkoštni ponedeljek in praznik Marije Pomočnice 

kristjanov ali krajše: Marija Pomagaj.   
 

Četrtek, 27. maj, god blaženega mučenca Alojzija Grozdeta, ki ga 

obhajamo na njegov rojstni in krstni dan. Povabljeni k sveti maši na 

Brezovico, kjer so tudi relikvije blaženega mučenca, vzidane pod 

daritveni oltar. Priporočimo se mu, zavetniku mladih, zavetniku družin, 

za prave življenjske odločitve, za medsebojno razumevanje, za 

zvestobo v veri. 
 

Nedelja, 30. maj, praznik Svete Trojice. Žegnanje v Vnanjih Goricah. 
 

Ponedeljek, 31. maj, zadnji dan Marijinega meseca maja – praznik 

Obiskanja Device Marije pri sorodnici Elizabeti približno tri mesece 

pred rojstvom Janeza Krstnika. 

 

O Gospodovem vnebohodu 
 

Ko so apostoli videli Jezusa odhajati, so bili sprva žalostni; bali so se, 

da bodo poslej prepuščeni samim sebi. Pa so se kmalu spomnili 

njegovih besed: Za vas je dobro, da grem, kajti če ne odidem, Tolažnik 

Sveti Duh ne bo prišel. – Vnebohod ne pomeni, da je Kristus zdaj nekje 

daleč, za nas kakor izgubljen. Nasprotno: od vnebohoda naprej je po 

svojem Svetem Duhu na nov, skrivnosten, zakramentalen način 

navzoč med tistimi, ki vanj verujejo in ga ljubijo, in sicer ne le na enem 

kraju, ampak na vseh koncih sveta. Vnebohod je tako veličasten sklep 

Jezusovega vidnega bivanja na zemlji in hkrati začetek njegove 

globlje, nevidne navzočnosti med človeštvom, zlasti v presveti 

Evharistiji.  

 

Binkošti 
 

Beseda binkošti izhaja iz nemškega jezika (Pfingsten iz 'der fünfzigste 

Tag' (petdeseti dan)), pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste' 

(hemera), kar pomeni petdeseti (dan). Po binkoštih se v Katoliški 

Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca 

Cerkvenega leta, do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo 

v cerkvah z oltarnega prostora odnesemo h krstnemu kamnu. 



O zakramentu svete birme in priprava nanj 
 

Če je zakrament krsta zakrament odpuščanja grehov in Božjega 

posinovljenja, je birma zakrament podaritve Duha in vključitev v 

misijonsko Cerkev. Prejem tega zakramenta pomeni: postati odrasel 

kristjan! 
 

Sveto pismo nove zaveze poroča, da so apostoli krščencem podelili 

Svetega Duha. Zato Cerkev s posebnim klicanjem prosi, naj na 

posinovljene otroke pride Sveti Duh z obiljem svojih darov. Birmovalec, 

ki je navadno škof, položi roko nad vsakega birmanca. S tem nakaže, 

da je podeljevanje tega zakramenta povezano z apostoli in prvimi 

Binkoštmi.  
 

Zakrament birme lahko prejme vsak kristjan, ki se je s primerno 

katehezo in vzgojo pripravil na zavzeto in brezkompromisno krščansko 

življenje. To pomeni, da se zaveda, kaj pomeni živeti v Cerkvi, ter da 

sprejema veroizpoved, ki jo je prejel od staršev in krščanske skupnosti 

za svojo.  
 

Boter je predvsem duhovni spremljevalec krščenca ali birmanca. To 

pomeni, da mu je zgled v veri. Gotovo je prav, da svojega varovanca 

kdaj tudi obdari. Vendar naj se pri tem pazi, da ne zapademo v 

pretiravanje, saj tako zakramente, ki so predvsem znamenja Božjih 

darov, ne vrednotimo zgolj materialno. 
 

Pred nami sta še dve skupni srečanji z birmanci, 6. in 13. maja, od 

18.00 do 19.00 ure.  
 

Birmanski »izpit«, v skupinah po tri bo v izbranem terminu 10. maja, 

od 16.00 do 19.00 ure. 
 

Odgovorna priprava na tako pomemben dan, kot je prejem 

zakramenta svete birme, vključuje tudi sveto spoved. Sveta spoved za 

birmance bo v ponedeljek, 17. maja, ob 18.00 uri. Spovedovanje bo 

tudi za starše in botre med sveto mašo in po njej. Ta dan bo več 

duhovnikov za sveto spoved. 
 

Srečanje s škofom birmovalcem bo na prvi dan tridnevnice pred 

sveto birmo, to je v sredo, 19. maja, ob 18.00 uri.  Naslednji dan, v 

četrtek, 20. maja,  se srečamo pri sveti maši ob 19.00 in nato še v 

petek, 21. maja, tudi ob 19.00 uri.  
 

Sveta birma je v soboto, 22. maja, ob 8.00 in ob 10.00 uri.  



O pripravi na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo 
 

Spoštovani starši. Kolikor bo le mogoče, se bomo v tem mesecu 

pripravili na dva pomembna dogodka, prejem dveh zakramentov, ki 

nas spremljata vse življenje.  
 

Otroci sprejemajo življenjske vrednote in življenje v veri ob srečanjih pri 

verouku. Teh srečanj je zelo malo…  Veliko več da vašim otrokom vaš 

osebni zgled, vaše življenje, ki ga opazujejo in se ob vas oblikujejo.  
 

Največ in najmočnejše pa je za vašega otroka takrat, ko je vaše 

življenje zaznamovano z molitvijo in obiskom svete maše. Če pri vas 

živi molitev in je molitev del vaše družine, če se skupaj udeležujete 

svete maše (v tem času omejitev tudi med tednom), potem boste 

svojim otrokom dali tisto bogastvo, ki ga ne morejo dobiti nikjer drugje. 

In tega so vredni. 
 

Pred nami so še tri skupna srečanja, z vami in otroki, ob torkih: 4., 11. 

in 18. maja, od 17.00 do 18.00 ure v cerkvi na Brezovici.  
 

Zakrament prve svete spovedi bo v torek, 25. maja, ob 17.00 uri. To je  

dan, ko bo priložnost za sveto spoved tudi za vas, starše. Vaš zgled je 

za otroka dragocenejši kot mnogo besed. Ta dan bo za sveto spoved 

več duhovnikov. 
 

Neposredna priprava na praznik, vaje in razdelitev oblek za 

prvoobhajance bo zadnje tri dni pred praznikom, sreda, 2. junij, 

četrtek, 3. junij, in petek, 4. junij. Zaradi zagotavljanja varnostnih določil 

bo sveta maša za družine prvoobhajancev posebej - vse tri dni ob 

17.00.  

 

Novo zvonjenje, bitje ure in pogon urinih kazalcev v Dragomerju 
 

Od leta 1985 je v Dragomerju urejeno avtomatsko električno 

zvonjenje in bitje. Prvo verzijo sta naredila g. Bonča in g. Rant ob 

pomoči domačinov. Nato je računalniško krmiljenje je izdelal g. 

Bavcon.  
 

Temeljito prenovo zvonov je leta 2002 naredil Janez Vrbančič. Vse 

zvonove je dal na ležaje, naredil nove jarme, novo konstrukcijo za 

pogon zvonov, ki je tudi sedaj v uporabi. Naredil je nove kemblje, lažje 

“pregibne”, ki omogočajo tudi pritrkavanje. 
 



Konec meseca marca letos pa so se začela dela za novo 

elektrifikacijo zvonjenja in bitja ure. Zato so že pred veliko nočjo utihnili 

zvonovi in bitje. Zadnja leta je prihajalo do vse več okvar pri zvonjenju. 

Zlasti se je to pokazalo v času pogrebov. Zato se že lansko leto stekli 

pogovori s podjetjem KRN d.o.o. o novi izvedbi električnega pogona 

zvonjenja in o novi izvedbi bitja ure. 
 

Zvonovi so jekleni, a kvalitetni in glede na jekleno izvedbo, z lepim 

glasom. Prav tako so kvalitetno obešeni, na ležajih, na zdravi leseni 

konstrukciji. Avgusta leta 2020 so bili pridobljeni trije predračuni. 

Izbrana je bila različica novih pogonov za vse štiri zvonove z mehkim 

potegom, bitje ure s klasičnimi kladivi in nova avtomatika (računalnik). 

Med delom nove elektrifikacije so se dela razširila še na pogon urinih 

kazalcev, ki kažejo proti parkirišču pred cerkvijo in proti pokopališču.   
 

Z novo avtomatiko se lahko zvonove nastavlja tudi na poljubni kot 

nihanja. Avtomatiki zvonjenja je dodana tudi oprema za GSM 

upravljanje. Bitje ure s kladivi na poteg, se popolnoma približa 

prvotnemu bitju, ki je za zvon najprimernejše. Poleg tega tudi 

omogoča nastavljanje poljubne jakosti bitja glede na uro dneva oz. 

noči. 
 

Dela so bila zaključena 12. aprila. V naslednjem tednu bo tudi končna 

nastavitev zvonjenja in bitja ure s programiranjem računalnika. Stroški 

za vse naprave za avtomatizacijo zvonjenja, bitja ure, pogon 

kazalcev in vsa programska oprema za računalnik, skupaj z DDV, 

znašajo 16.089,82 EUR. Stroški dela, demontaža stare avtomatike in 

montaža vseh novih naprav in nastavitve, skupaj z DDV, pa 3.685,00 

EUR. Stroški v celoti so do sedaj 19.774,82 EUR, brez predvidenih novih 

kembljev, ki bodo iz mehkega jekla, ki dajo lepši glas zvonjenja in s 

tem bolj pojoč zven.  
 

Predračun štirih spodnjih odkovkov kembljev je v višini 3.408,13 EUR, 

vključno z DDV. Ohranijo se obstoječe vilice, uteži, obese in ležaji 

kemblja. Spodnji del, ki udari ob zvon, pa bo zamenjan. Rok dobave 

materiala je od šest do deset tednov. Do takrat bo zvonilo z 

obstoječimi kemblji. 
 

Naj lepo zvonjenje v Dragomerju ohranja kulturo naše dežele ter 

pripomore k čutu za svetost in češčenju Boga. Naj zvonjenje 

povzdigne naše veselje ob praznovanjih. Ob smrti pa naj nas vabi k 

zaupni molitvi za naša rajne. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 3.5.2021 do 9.5.2021 

3.5. pon sv. Filip in Jakob, 

apostola 

BR 19 + Franika in Franci Smuk 

+ Ljudmila Novak 

++ Žitko 

4.5. tor sv. Florjan, 

mučenec 

BR 19 + Milena, obl. in Stane Peklaj 

za duhovnike in redovnike 

+ Antonija in Frančišek Čuden 

5.5. sre sv. Angel, mučenec BR 19 po namenu (AN) 

za duhovne, redovne in 

misijonarske poklice 

6.5. čet sv. Dominik Savio, 

mladenič 

BR 8 + Mira Avsec 

BR 19 + Mihael Tišler, 30. dan 

7.5. pet sv. Gizela, opatinja 
prvi petek 

BR 19 + Roman Čičmirko 

za zdravje in varno zaščito 

cepiva proti Covid-19 

+ Marija Lenarčič, obl. in  

++ starši Pezdir 

8.5. sob sv. Bonifacij, papež 

prva sobota 
VG 8 v zahvalo 

BR 19 + Terezija in Andrej Rotar 

9.5. ned 6. velikonočna nedelja 

sv. Pahomij, pušč. 
branje Božje besede LG: 

Janko in Marinka Logar  

 

 

branje Božje besede VG: 

Brane in Damjana Novak 

 
 

 

 

branje Božje besede BR: 

Miha in Beti Rus  

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Milka Pohleven 

LG   8
30

 za dušno in telesno zdravje  

vseh naših družin 

+ Janez Filipič in starši Filipič 

VG 830 + Julijana, Stane in Stanislav 

Škoporc 

+ Milan Sedej 

+ Angela Novak, obl. ter  

+ Ivanka in Ivan Jamnik 

BR   10 po namenu (M) 

+ Miran Širec, 2. obl. 

DR   10 za žive in ++ gasilce 
 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 8.5., ob 8h: Tržaška c. od 348 do 362, 

Kopalniška cesta.  

(Jacques Philippe) 



GODOVI in SVETE MAŠE od 10.5.2021 do 16.5.2021 

10.5. pon sv. Job, sp. mož  
prošnji dan 

BR  19 za zdravje 

LG 19 
(cerkev) 

za primerno vreme in dobro 

letino 

11.5. tor sv. Odo, opat  
prošnji dan 

BR 19 + Franc Rakovec 

po namenu (BS) 

++ Žitko 

12.5. sre sv. Leopold, red. 
prošnji dan 

BR 19 za duše v vicah 

DR 19 
(cerkev) 

+ Ciril Klemenc in  

++ starši Seliškar 

13.5. čet GOSPODOV 

VNEBOHOD 

sv. Fatimska M.B. 

BR  8 v čast Sv. Duhu za razsvetljenje 

v zahvalo sv. Mariji za zdravje in 

sv. Antonu za uslišane prošnje 

BR 19 + Jože Gregorič, župnik in vse 

++ Bogu posvečene osebe 

+ Ivan Kavčnik 

14.5. pet sv. Bonifacij, muč. BR 19 + Jožef Lukan 

+ Ivan in Janez Slana 

15.5. sob sv. Zofija, muč. VG  8 + Janez Marinko (Nova pot) 

BR 19 za zdravje, srečo in blagoslov  

v družini 

+ Marijana in Marko Bergant 

+ Janez Urbančič, 30. dan in  

+ Amalija Urbančič, 4. obl. 

po namenu darovalke, za 

blagoslov 

16.5. ned 7. velikonočna nedelja 

sv. Janez Nepomuk,  
branje Božje besede LG: 

Joža Černetič  
 

branje Božje besede VG: 

Matevž Marinko 

 

branje Božje besede BR:  

Irena Celarc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 za pokojne dobrotnike 

VG  830 + Ivan Kozina (god) 

+ Franc Brolih 

+ Milan Čuden 

BR  10 + Božidar Nahtigal, 13. obl. 

+ Andrej in Terezija Rotar 

+ Marija Celarc, 30. dan 

+ Terezija Pezdir 

Čiščenje cerkve,15.5., ob 8h: Tržaška c. od Paviljona do št. 501 in Pot terencev 

Čiščenje cerkve na Brezovici, torek, 18.5., ob 16h: starši birmancev. 
 



 

 

 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 17.5.2021 do 23.5.2021 

17.5. pon sv. Jošt, puščavnik BR 19 za srečen porod ter za zdravje 

matere in otroka 

za blagoslov v družini 

18.5. tor sv. Janez I., papež BR 19 v dober namen 

za družine učencev 1. razreda 

++ Žitko 

19.5. sre sv. Urban I., papež BR 19 za blagoslov poti 

za dušno, duhovno in telesno 

zdravje 

20.5. čet sv. Bernardin,  

duhovnik 

BR  8 + Roman Čičmirko 

BR 19 + Slobodan Brajović 

21.5. pet sv. Krištof in mehiški 

mučenci 

BR 19 za družine učencev 4. razreda 

+ Janez Celarc 

22.5. sob sv. Marjeta, 

redovnica 

VG  8 + Marija in Milan Tahirovič 

BR   8 za birmance 

BR  10 za birmance 

BR 19 + Frančiška, obl., Jože, Ivan in 

Peter Šivic 

+ Irena Šimon 

+ Frančiška Herič 

++ Novak in ++ Sedej 

23.5. ned 

 

 

BINKOŠTI 

sv. Socerb, muč. 
branje Božje besede LG: 

Majda Turk  

 
branje Božje besede VG: 

Jana Rotar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Mojca in Metod Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Ivan in Marija Turk ter Alojz Rode 

+ Vincencij Kodelja 

VG  830 + Stanislav Švigelj 

+ Ivan Zbačnik 

+ Rado Švigelj, 4. obl. 

+ Drago Glavica 

+ Anton in Marija Nartnik, 4.obl. 

za blagoslov naše domovine 

+ Ivan Marinčič 

+ Albina Juha, obl. in  

+ Amalija Rotar, obl. 

BR  10 ++ iz družine Celarc 

  ++ Žitko 

+ Franc Kozale, 3. obl. 



 

GODOVI in SVETE MAŠE od 24.5.2021 do 30.5.2021 

24.5. pon sv. Marija Pomagaj 
binkoštni ponedeljek 

BR 19 za sožitje v naših družinah 

+ Marko Kogovšek 

25.5. tor sv. Gregor VII., 

papež 

BR 19 v zahvalo za vse darove (M.U.J.) 

za prave odločitve 

26.5. sre sv. Filip Neri, duh. BR 19 za mlade družine 

+ Ivan Kavčnik 

27.5. čet bl. Alojzij Grozde, 

mučenec 

BR  8 + Angela in Alojz Batis ter  

++ Krnc 

BR 19 za družine učencev 2. razreda 

28.5. pet sv. Anton Julijan, 

mučenec 

BR 19 + Valentin Mravlje 

+ Marija Celarc 

29.5. sob sv. Pavel VI. papež 

 

VG  8 za žive in ++ iz družine Stanovnik 

BR 19 po namenu (AN) 

+ Janez Urbančič 

+ Antonija Artač 

30.5. ned SVETA TROJICA 

sv. Kancijan, muč. 
 

branje Božje besede LG: 

Petra in Matej Černetič 

 
branje Božje besede VG: 

Vida Zdešar 

 

 

 
 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Klara Mravlje   

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Anton Rozman 

LG   830 za Božji blagoslov vnukov in 

vnukinj 

+ Ivan Furjan 

VG  830 + Heinrich Rudolf Sieger, 12. obl. 

+ Milan Čuden 

+ Frenk Brolih  

+ Ciril Baligač 

+Jožefa Istenič 

+ Stanko Janežič, duhovnik 

BR  10 + Marija Celarc 

+ Terezija Pezdir 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 29.5., ob 8h: Na brezno. 

 

(odlomek iz knjige Pripoved ruskega romarja) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

V aprilu ni bilo svetega krsta 
 

 
 

Letos sta bila v naši župniji krščena dva otroka. V lanskem letu pa v 

tem času osem otrok. Z molitvijo prosímo za njihove starše in botre, da 

bodo zmogli izpolniti obljubo dobre verske vzgoje do novokrščencev. 
 
 
 
 

V aprilu so od nas odšli v večnost 
 

†  Mihael Tišler (94), Pod gradom 32, Lukovica, (Lj. Žale) 

†  Darja Lendero Kos (69), Tržaška c. 440c, Brezovica, (Brezovica) 

†  Janez Urbančič (87), Remškarjeva c. 2, Brezovica, (Brezovica) 

†  Marija Celarc (86), Tržaška c. 348, Brezovica, (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih dvaindvajset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih enaindvajset naših 

rajnih. Spomnimo se jih v molitvi in pri sveti maši.  
 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

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

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

ali sporočite na e-pošto: jozef.poje@rkc.si  
 

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 040 395 942 (župnik).  

Do nadaljnjega so pogrebi v družinskem krogu.  
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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