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»Doklej, Gospod?« (Hab 1,2) 

 
Tako se je v molitvi in prošnji k Bogu spraševal prerok Habakuk, 

ki je živel konec sedmega stoletja pred Kristusom in doživljal vojaške 

napade Babilonskega imperija. Danes se nam zastavlja podobno 

vprašanje, ne zaradi vojaških pohodov, ampak zaradi virusnega 

osvajanja sveta. Doklej, Gospod, bo to trajalo, kakšna bo rešitev? 

Kako bomo živeli kot kristjani in dajali čast in slavo Gospodu? Bomo 

še dolgo le pred zasloni in ob radijskih sprejemnikih? 

Tega ne vem in na to vprašanje vam ne znam dati odgovora. 

Verjetno bo tako obdobje še nekaj časa. In tudi po spremembi ne 

bo takoj »po starem«. Tudi v zgodovini so po vsaki preizkušnji ljudje 

zaživeli nekoliko drugače. Nekateri so vero še bolj poglobili, jo 

osmislili, drugi pa so odnos do Boga žal razrahljali in skrbeli bolj za 

materialne dobrine. Zvestoba Boga do človeka ni preizkušana, je pa 

preizkušana zvestoba človeka.  

Tudi v mesecu maju smo načrtovali praznovanja, še posebej 

praznik prvega svetega obhajila in obhajanja zakramenta svete 

birme. Ta praznovanja bodo morala biti kasneje. Pred nami so prošnji 

dnevi in Gospodov vnebohod, praznik Binkošti in Svete Trojice. 

Verjetno jih ne bomo mogli praznovati tako, kot pretekla leta. Tudi 

šmarnična pobožnost bo vsaj na začetku (morda celo ves mesec) le 

doma, v družinah. Prav tako kot je doma učno delo za šolo in za 

verouk.  

A naj nas kljub vsemu spremlja velikonočno veselje, da je 

Gospodova zmaga življenja nad smrtjo tudi zmaga nad vsako našo 

življenjsko preizkušnjo. 



Obvestila za mesec maj 
 

 

Zaradi razmer v državi do nadaljnjega ni mogoče obhajanje 

zakramenta svetega krsta, svetega zakona in drugih zakramentov. 

Prav tako do nadaljnjega ni obiska starejših in bolnih na domu in 

vseh drugih srečanj.  

 

Če se bodo razmere spremenile že v mesecu maju, bodo nova 

obvestila na spletni strani župnije. 

 

Praznovanje na Florjanovo nedeljo in srečanje gasilcev vseh društev 

v župniji Brezovica, ki je bilo predvideno 3. maja na Brezovici,  bo 

potrebno prestaviti na kasnejši čas. Prav tako druga župnijska 

praznovanja, ki niso vezana na datum praznika – prvo sveto obhajilo 

in praznovanje svete birme. 

 

Šmarnična pobožnost bo letos doma. 

 

 

Beseda življenja za mesec maj 
 

 
»Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal« (Jn 15,3). 

Po zadnji večerji z apostoli gre Jezus iz dvorane in se napoti 

proti Oljski gori. Z njim so enajsteri, Juda Iškariot je že odšel in ga bo 

kmalu izdal. Trenutek je dramatičen in slovesen. Jezus ima dolg 

poslovilni govor, svojim hoče povedati pomembne reči, jim izročiti 

besede, ki naj jih ne pozabijo. Njegovi apostoli so Judje, ki poznajo 

Pisma, in Jezus jih spomni na podobo, ki jim je domača: to je trta, ki v 

svetih besedilih predstavlja judovsko ljudstvo, za katero skrbi Bog, saj 

je njegov pozorni in izkušeni vinogradnik. Tu Jezus govori o sebi: je 

trta, iz katere njegovi učenci prejemajo življenjski sok Očetove 

ljubezni. Skrbeti pa morajo predvsem za to, da ostanejo združeni z 

njim. 

»Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal« (Jn 15,3). 

Ena od poti, da ostanemo združeni z Jezusom, je ta, da 

sprejmemo njegovo besedo. Ta beseda omogoča Bogu, da pride v 

naše srce in ga “očisti”, to pomeni, da je očiščeno sebičnosti in 

sposobno roditi obilne in dobre sadove. Oče nas ljubi in bolje od nas 



ve, kako postanemo lahkotni in svobodni, da lahko hodimo po svoji 

poti brez nekoristnega bremena naših navezanosti, negativnih sodb, 

brez napornega iskanja osebnih koristi in brez domišljanja, da imamo 

pod nadzorom vse reči in vse ljudi. V našem srcu so tudi dobre želje 

in načrti, če pa stopijo na Božje mesto, lahko izgubimo velikodušni 

polet evangeljskega življenja. Zato Bog posega v naše življenje z 

različnimi okoliščinami in dopušča tudi boleče izkušnje, za katerimi 

pa je vedno njegov pogled ljubezni. Okusen sad, ki ga evangelij 

obljublja tistemu, ki dovoli, da ga kleše Božja ljubezen, pa je polnost 

veselja. To je posebno veselje, ki vzcveti tudi sredi solza, prekipeva iz 

srca in preplavlja zemljo okoli njega. To je majhen predokus 

vstajenja. 

»Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal« (Jn 15,3). 

Beseda, ki jo živimo, nam omogoča, da izidemo iz sebe, da bi 

z ljubeznijo srečali brate, začenši pri najbližjih: v naših mestih, v družini, 

v vsakem življenjskem okolju. To je prijateljstvo, ki postane mreža 

pozitivnih odnosov in je usmerjeno k uresničevanju zapovedi 

medsebojne ljubezni, ki gradi bratstvo.   

Chiara Lubich je, ko je razmišljala o tem stavku iz Janezovega 

evangelija, zapisala: »Kako naj torej živimo, da bomo tudi mi zaslužili 

Jezusovo pohvalo? Tako, da živimo vsako Božjo besedo, da se vsak 

trenutek hranimo z njo, tako da naše življenje postane eno samo 

prizadevanje, da bi se evangelizirali. Vse to zato, da bi nam uspelo 

imeti iste misli in ista čustva kot Jezus, da bi ga ponovno živeli v svetu, 

da bi družbi, ki je pogosto zapletena v mrežo zla in grehov, pokazali 

Božjo čistost, prosojnost, ki jo daje evangelij. Ta mesec pa, če je 

mogoče (če tudi drugi z nami delijo naše namene), skušajmo 

posebej uresničevati tisto besedo, v kateri je izražena zapoved 

medsebojne ljubezni. Za evangelista Janeza sta namreč Kristusova 

beseda in nova zapoved povezani. Po njegovem mnenju prav v 

medsebojni ljubezni živimo besedo z vsemi njenimi učinki 

očiščevanja, svetosti, negrešljivosti, sadov, bližine z Bogom. Osamljen 

človek se ne more dolgo upirati vabam sveta, v medsebojni ljubezni 

pa najde zdravo okolje, ki je zmožno ohranjati njegovo krščansko 

življenje pristno.« 

 



GODOVI in SVETE MAŠE 27.4.2020 do 3.5.2020 

27.4. pon sv. Hozana, devica BR 19 + Mihael in Frančiška Urbančič 

+ Tomaž Rabzelj, obl. 

+ Franc Remškar, 1. obl. 

28.4. tor sv. Peter Chanel BR 19 + Boris in starši Urbas 

29.4. sre sv. Katarina Sienska BR 19 za duhovno, dušno in telesno 

zdravje 

30.4. čet sv. Jožef Cottolengo BR   8 ++ iz družine Stanovnik in Iskra 

1.5. pet sv. Jožef Delavec 

prvi petek 

BR 19 ++starši, sestra in brata Kosednar 

v zahvalo za 80 let 

2.5. sob sv. Atanazij  
prva sobota 

BR 19 velika zahvala sv. Jožefu za 

stalno delovno mesto 

3.5. ned 4. velikonočna ned., 

Florjanova nedelja 

sv. Filip in Jakob 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 za prave odločitve mladih ob 

zaključku šole 

VG 830 + Ivan Kozina 

++ starši Peterca 

za veselje in mir v družinah 

BR  10 + Janez Plevnik in  

++ starši Plevnik 

v zahvalo in priprošnjo svetemu 

Florjanu 

za žive in ++ iz družin Rozman 

in Kerec 
 

 

 

 

 

Sveti Jožef Delavec 

Vsebina godovnega dneva izhaja tudi iz zgodovinskih okoliščin delavskega 

vprašanja. Papež Leon XIII. je leta 1891 objavil okrožnico Rerum novarum 

(Nove stvari), s katero je podprl delavsko vprašanje ter spregovoril o 

industrijskih delavcih, sindikatih in poštenih plačah. Okrožnica je postala 

temeljno besedilo sodobnega družbenega nauka Cerkve, saj je človekovo 

delo prvič obravnavala s krščanskega vidika, pri čemer je izhajala iz 

svetopisemskega izročila. Zgodovina dela se za kristjane in Jude začne s 

stvarjenjem sveta. Jezus si je pred začetkom javnega delovanja služil kruh z 

delom, verjetno kot obrtnik mizar, s čimer je človekovemu delu dal poseben 

pomen. Delo mora biti cenjeno in spoštovano, ker človeku omogoča 

dostojanstven način življenja in zagotavlja materialne pogoje za preživetje. 

Lik sv. Jožefa je zgled tako za delavce kot delodajalce.  

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/index_it.htm


GODOVI in SVETE MAŠE od 4.5.2020 do 10.5.2020 

4.5. pon sv. Florjan, mučenec BR 19 za zdravje 

v zahvalo 

5.5. tor sv. Angel, mučenec BR 19 + Milena, 1. obl. in Stane Peklaj 

6.5. sre sv. Dominik Savio BR 19 po namenu (K) 

7.5. čet sv. Gizela, opatinja BR  8 za duše v vicah 

8.5. pet sv. Bonifacij, papež BR 19 po namenu (A) 

9.5. sob sv. Izaija, prerok BR 19 + Jožef Lukan 

+ Miran Širec, obl. 

10.5. ned 5. velikonočna ned., 

nedelja Dobrega 

pastirja 

sv. Job, svetopisemski 

mož 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 + Frančišek in Hermina Vehar 

VG  830 + Jakob in Jožefa Bogataj 

+ Jožefa Kozina 

+ Julijana, Stanislav in Stane Škoporc 

BR  10 + Jože in starši Namjestnik 

+ Janez Juvančič, 30. obl. 
 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 11.5.2020 do 17.5.2020 

11.5. pon sv. Estela, mučenka BR 19 + Janez in Ivan Slana 

12.5. tor sv. Leopold, redovnik BR 19 ++ Matilda Lenarčič in njeni starši 

ter za  ++ iz družine Barnabè 

13.5. sre sv. Fatimska Mati Božja BR 19 po namenu darovalca (U) 

14.5. čet sv. Bonifacij, muč. BR  8 za zdravje in dober namen 

15.5. pet sv. Zofija, mučenka BR  19 ++ Rotar in ++ Žitko 

16.5. sob sv. Janez Nepomuk BR 19 + Janez Požar 

+ Andrej in Terezija Rotar 

+ Ladislav in Marjan Trček 

+ Marijana in Marko Bergant, obl. 

17.5. ned 6. velikonočna ned. 

sv. Jošt, puščavnik 

 

 

 

 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

LG   830 za varstvo in zdravje v družini 

+ Ivan in Marija Turk, Lojze Rode 

VG  830 + Margareta Romih 

++ Gajštrovi 

++ iz družin Zibelnik in Kovač 

BR  10 po namenu darovalca (A.N.) 



 

GODOVI in SVETE MAŠE od 18.5.2020 do 24.5.2020 

18.5. pon sv. Janez I. papež 
prvi prošnji dan 

LG 19 ++ starši Štrukelj in Štefančič 

19.5. tor sv. Urban I. papež 
drugi prošnji dan 

BR 19 + oče Janez Hren 

20.5. sre sv. Bernardin, duh.  
tretji prošnji dan 

DR 19 + Jožef Lukan 

21.5. čet GOSPODOV 

VNEBOHOD  

sv. Krištof, mučenec 

BR  8 ++ Gršakovi in  

++ Dobrovoljčevi 

22.5. pet sv. Marjeta Kasijska BR 19 + Ivan Kavčnik 

23.5. sob sv. Socerb, 

mučenec 

BR 19 + Marjeta in Miha Mravlje 

+ Gabrijel Zupančič, obl. 

24.5. ned 7. velikonočna ned. 

sveta Marija 

Pomočnica kristjanov 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 po namenu darovalca (A.N.) 

VG  830 + stric Ignac Marinko  

(Nova pot 24)    in za zdravje 

+ Albina Juha, obl. in  

+ Amalija Rotar, obl.  

+ Anton Smrtnik 

v čast Mariji Pomagaj za zdravje 

BR  10 + Helenca in Franci Rozman 
 

 

 

 

 

 

 

O zakramentu svete birme… 
 

Če je zakrament krsta zakrament odpuščanja grehov in Božjega 

posinovljenja, pa 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.  
 

Zakrament birme lahko prejme kristjan, ki se je s primerno katehezo in 

vzgojo pripravil na zavzeto 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 duhovni spremljevalec krščenca ali birmanca. To pomeni, 

da mu je zgled v veri in da zanj moli.  
 



GODOVI in SVETE MAŠE od 25.5.2020 do 31.5.2020 

25.5. pon sv. Gregor  VII., pp. BR 19 ++ Tine in družina Slabe 

26.5. tor sv. Filip Neri, duh. BR 19 ++ starši Kršmanc 

27.5. sre bl. Alojzij Grozde, 

dijak in mučenec 

BR 19 + Marija in Rudi Kerec 

28.5. čet sv. Anton Julijan BR  8 za duše v vicah 

29.5. pet sv. Maksim Emonski BR 19 ++Jernej, Marija in Danica Pezdir 

30.5. sob sv. Kancijan in 

oglejski mučenci 

BR 19 + Alojzij Lenaršič, 6. obl. in  

+ Frančiška Lenaršič 

+ Ivan in Ivana Kršmanec, obl. 

+ Stanislav Rigler 

31.5. ned BINKOŠTI 

Obiskanje svete 

Device Marije 

BR    7 po namenu darovalca (A.N.) 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Ivan Kozina, obl. 

+ Henrich Rudolf Sieger, 11. obl. 

++ iz družine Rožmanec 

+ Marija Tahirovič, 1. obl. 

BR  10 + Angela Hozjan 

+ Anton Rozman 
 

 
Če ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je 

primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki: 

            1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo. 

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje. 

3) Preberemo evangelij dneva. 

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na 

to, kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas). 

5) Zmolimo veroizpoved. 

6) Sledi duhovno obhajilo. 

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem 

se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. 

Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo 

dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k 

meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.        

            (Kratek premor, da se v duhu povežemo z Jezusom.) 

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to 

duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi 

pomagaj, da ostanem v Tebi.                                                                                                                   

                                                             Molitev končamo z znamenjem križa. 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
 

V aprilu ni bilo svetega krsta 
 
 

Letos je bilo v naši župniji krščenih pet otrok. V lanskem letu pa so bili 

v tem času krščeni štirje otroci. Z molitvijo prosímo za starše in botre 

novokrščencev, da bodo zmogli izpolniti obljubo dobre verske 

vzgoje. 
 

 
 
 
 

Ob koncu marca in v aprilu so od nas odšli v večnost 
 
 

†  Jožef Debevec (83), Gorjupova ul. 33, Lj. Vič, (Brezovica)  

†  Matija Ramuta (33), v Radno 23, Brezovica, (Brezovica) 

†  Janez Juvančič (82), Ul. Ivana Selana 38, Brezovica, (Brezovica) 

†  Ciril Baligač (78), Ob Curnovcu 12, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 
 

 

Letos je bilo cerkveno pokopanih petnajst naših župljanov. Preteklo 

leto je bilo v tem času pokopanih osemnajst naših rajnih. 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: zaradi trenutni razmer je župnijska pisarna zaprta. Za 

nujne stvari pokličite po telefonu: Jožef Poje, župnik, 040 395 942 ali 

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

KRST: Krstna nedelja bo takoj ko bo to mogoče.  

POROKA: Za poroko je ednina možna priprava na sv. zakon v e-

obliki. 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, da se izbere 

ustrezen dan in ura pogreba v ožjem družinskem krogu.  
 

ŽUPNIJSKA KARITAS: zaradi trenutni razmer ni uradnih ur. 

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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