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Mesec maj – Marijin mesec 
 

Začetki šmarnične pobožnosti gotovo segajo že pred leto 1815, ko je 

papež Pij VII. pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. S 

pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, od 

koder se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je 

nadomestila praznovanje ob poganskem »majskem drevesu« 

(Maibaum). Tudi v Sloveniji so jo z veseljem sprejeli. Prve šmarnice so 

imeli v ljubljanskem semenišču na pobudo četrtoletnika Jerneja 

Lenčka leta 1851.  

Šmarnična pobožnost se je začela 

hitro širiti. Ljudje se niso zbirali samo v 

cerkvah, ampak tudi po vaških 

kapelah. Ponekod so postavili 

šmarnične oltarčke tudi po domačih 

hišah. Kjer niso imeli vaških kapel, so 

sezidali nove, posvečene Mariji. 

Šmarnična pobožnost se je ohranila do 

današnjih dni. Ljudje so obhajali 

šmarnice tudi v času komunističnega 

totalitarizma, kljub nasilju in grožnjam. 
 

Z razmahom šmarnične pobožnosti se 

je pokazala potreba po šmarničnem 

branju in primernih pesmih. Prav v času 

razširjanja majske pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo največ 

nabožnih pesmi. Ob opisovanju Marijinega življenja in kreposti so se 

pisci največkrat dotaknili Marijinih božjih poti in splošnih verskih 

vsebin. 



Obvestila za mesec maj 
 

V ponedeljek, 1.5., je po maši v Marijinem domu srečanje molitvene 

skupine Beseda življenja. Naslov srečanja je: »Jaz sem z vami vse dni 

do konca sveta«, in nas spodbuja, naj odkrivamo Boga, ki je blizu. 
 

Šmarnice so tradicija naših prednikov in slovenska posebnost. Zaradi 

priseljevanja in vedno večje naglice pa so aktualne tudi danes. V 

maju je dan že toliko daljši, da lažje nekaj tega časa namenimo tudi 

za medsebojno druženje pod Marijinim varstvom. To je lepa 

priložnost za srečanje in spoznavanje družin, zato je prav, da k 

šmarnicam vsak povabi tudi druge iz svoje soseščine! Bog povrni 

vam, ki že leta sooblikujete potek bogoslužja in pogum vsem, ki 

boste pristopili letos na novo. Bogu hvala za mir in zdravje, da si 

lahko tudi na ta način pomagamo in skupaj gradimo boljši svet.  
 

Šmarnice bodo vsak dan zvečer, razen ob nedeljah, ob 19.00 v 

cerkvi na Brezovici med večerno mašo (razen v četrtek, ko je maša 

zjutraj), vsak večer ob 19:30 uri v cerkvi, na Gulču v Vnanjih Goricah 

in na Logu v kapeli ob 19:00. 

 

Letos je leto močno 

zaznamovano z Marijinimi 

praznovanji. Obhajamo 100 

letnico Marijinih prikazovanj 

v Fatimi, na Portugalskem.  

In pri nas na slovenskem 300 

letnico kronanja podobe 

svetogorske Matere Božje, ki 

že več kot štiristo petdeset 

let kraljuje na Skalnici na 

Sveti gori nad Novo Gorico.  
 

Z letošnjimi šmarnicami za otroke z naslovom Čudež na Skalnici nam 

želijo šmarnice približati nastanek primorske božje poti na Sveto goro 

in nas povabiti k iskrenemu češčenju Marije, da bi Njenemu varstvu 

vedno znova izročali sebe in svoje bližnje. 
 

Teden molitve za duhovne poklice obhajamo od nedelje, 30.4., do 

nedelje dobrega pastirja, 7.5. Letošnja misel je: »Gnani po Duhu za 

poslanstvo«. V tednu molitve darujmo vsaj eno sveto mašo za 

duhovne poklice. Teden molitve je priložnost, da prebudimo nove 



molivce med starši, otroki, mladimi, kakor tudi med člani ŽPS, med 

drugimi odraslimi, med starejšimi, med bolniki in trpečimi. Prav je, da 

se v tednu, ki je izrazito posvečen duhovnim poklicem, zavemo vsi 

odgovornosti za duhovne poklice. 
 

Na prvi petek v mesecu maju, 5.5., bom obiskal starejše in bolne na 

domu. Ob 15h bo na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

usmiljenja. Zvečer po maši oblikujejo molitev pred Najsvetejšim 

animatorji oratorija in mladi.  
 

Na prvo soboto, 6.5., zvečer, je pred sv. mašo molitev rožnega 

venca, po maši pa litanije Matere Božje. To je peti, zadnji, dan v 

neposredni pripravi petih prvih sobot ob 100-ti obletnici Marijinega 

prikazanja v Fatimi 13. maja 1917. 
 

 Prvo sveto obhajilo je v nedeljo, 7.5., 

ob 10h na Brezovici.  

Tridnevna duhovna priprava na 

praznik je za otroke in starše v sredo, 

četrtek in petek, pri maši ob 19h, to je 

od 3. do 5. maja. Zahvalna sv. maša je 

v ponedeljek, 8.5., ob 19h na Brezovici. 
 

Priprava na sv. krst je v sredo, 10.5., ob 18h. Krstna nedelja je v 

mesecu maju zaradi prvega svetega obhajila, na drugo nedeljo, 

14.5. ob 10h. 
 

Skavtski petek, sodelovanje skavtov pri sv. maši, je 12.5. 
 

Zakrament svete birme bomo obhajali v soboto, 13.5., 

ob 10h na Brezovici. Drugi del devetdnevnice je od 

torka, 9.5., do petka, 12.5., vsak večer ob 19h.  
En dan v času devetdnevnice nas bo obiskal 

birmovalec, g. nadškof v pokoju dr. Anton Stres in se 

bo pred sv. mašo srečal z birmanci, njihovimi starši in 

botri. Dan obiska bo objavljen kasneje. 
 

Srečanje ŽPS je v maju, 15.5., takoj po večerni sv. maši ob 19:30. 
 

Orgelska maša je v petek, 19.5., na Brezovici ob 19h. 
 

Ministrantski kviz je v soboto, 20.5., ob 9h na Rakovniku. Zato bo 

srečanje za ministrante v soboto, 9.5., prva sobota, ob 9h na 

Brezovici. 
 



V soboto, 20.5., zvečer pri sveti maši s petjem sodeluje pevski zbor iz 

Bežigrada v Ljubljani. 
 

Blagoslov motorjev in štirikolesnikov je v nedeljo, 21.5., po maši ob 

11h. Že pri maši ob 10h bomo prosili za blagoslov in varstvo v 

prometu. Naj bo to dan prošnje za pravi odnos do prometnih 

sredstev, da bodo nam in drugim vedno v veselje in zadovoljstvo. 
 

Prošnji dnevi so vsako leto tri dni 

pred praznikom Gospodovega 

vnebohoda. Nekateri ta teden v 

katerem je praznik Gospodovega 

vnebohoda imenujejo tudi križev 

teden. Ime je dobil po nošenju križa 

v prošnjih procesijah. 
 

V ponedeljek, 22.5., je prošnji dan na Logu. Procesija se začne ob 

19h pri trgovini na Logu in poteka po cesti do cerkve sv. Janeza 

Krstnika, kjer je sveta maša.  

V torek, 23.5., je prošnji dan na Brezovici. Ker je bila prošnja procesija 

na Brezovici že na belo nedeljo, je tukaj le sveta maša ob 19h.  

V sredo, 24.5., je prošnji dan v Dragomerju. Procesija se ob 19h začne 

pri križu v Dragomerju  in poteka do cerkve sv. Lovrenca, kjer je sveta 

maša. 

 
 

Gospodov vnebohod, 40. dan po Veliki noči, je 

vedno v četrtek. Letos je to 25.5. K maši zvečer ob 

19h povabljeni tudi vsi veroučenci skupaj s starši. 

Jezus se je 40 dni po vstajenju večkrat srečal z učenci 

in drugimi ljudmi. Na ta dan pa je na viden način, kot 

človek, s telesom odšel s tega sveta. 
 

Dan ljubezni je v torek, 23.5. Na ta dan bodo ob 18h 

pred Marijinim domom zapeli pevci mladinskega pevskega zbora in 

mešanega pevskega zbora Brezovica. 
 

Skavtske obljube so v nedeljo, 28.5., s sveto mašo ob 11:30. 

Kraj bo objavljen naknadno. 
 

Veroučna srečanja bodo potekala do četrtka, 1. junija. V zadnjem 

tednu maja bodo veroučenci prejeli veroučna spričevala, ki jih nazaj 

prinesejo prvo ali drugo nedeljo v juniju. Veroučna spričevala, ki se 

ne vrnejo nazaj, se kaj rada založijo doma in jih težko najdemo. 



Prošnji dnevi 
 

V starodavni škofiji južno od Lyona v Franciji sta okoli leta 400 živela 

brata Mamert in Klavdij. Bila sta plemenitega rodu; Klavdij je bil 

pesnik, Mamert pa škof. Živeli so v težkih časih. Trpeli so zaradi 

številnih preseljevanj narodov, vojn in krivoverskih prepirov. V samo 

enem letu so jih prizadeli potres, v mestih so krdela lačnih volkov 

povzročala preplah med prebivalstvom, kraljevo palačo pa je uničil 

požar. Vladala sta nenravnost in greh. Zdelo se je, da številnim 

nesrečam ni bilo konca in večina ljudi se je vdala življenju v strahu in 

životarjenju. Toda ne škof Mamert; njega je vse to spodbudilo k 

ukrepanju.  

Po požaru v palači je Mamert pred praznikom Jezusovega 

vnebohoda za vso škofijo uvedel tridnevnico molitve in posta. 

Nesrečni ljudje so se na tridnevnico množično odzvali in začeli živeti z 

več molitve, v večjem miru in zaupanju. Mamert je tudi potrpežljivo 

poslušal težave ljudi, jim po svojih močeh pomagal in jih vedno 

spodbujal k molitvi.  

Kmalu so tudi drugi škofje začeli 

ravnati po Mamertovem vzoru. Leta 

511 je peti orleanski koncil 

tridnevnico posta in molitve določil 

kot obvezno pobožnost po vsej Galiji. 

60 let pozneje je sv. Gregor iz Toursa 

zapisal: »Vse do današnjih dni 

skesanega duha in hvaležnega srca 

obhajamo to pobožnost v vseh naših cerkvah v večjo Božjo slavo.« V 

9. stoletju je papež Leon III. pobožnost tridnevnice potrdil za vso 

Cerkev. Poimenovali so jo »prošnji dnevi« in je običajno povezana z 

župnijsko procesijo in petjem litanij vseh svetnikov.  
Po uvedbi prošnjih dni in velikih spremembah v molitvi in življenju, ki 

jih je s tem dosegel, je Mamert živel še kakšnih sedem let. V veliko 

veselje mu je bilo, ko je videl, kaj je dosegel z gorečo molitvijo in 

prizadevanjem za obnovo verskega življenja. Božji blagoslov je bil 

razlit nad ljudmi, nad njihovimi domovi in polji, nad vsem njihovim 

delom. 

V naši župniji bodo letošnji prošnji dnevi tri dni pred praznikom 

Gospodovega vnebohoda, od 22. do 24. maja. Udeležimo se jih tudi 

mi in tako obudimo zaupanje v Božjo pomoč v trenutkih stiske ter se 

priporočimo za varstvo in blagoslov. 



Gospodov vnebohod 

Štirideseti dan veliki noči obhajamo Gospodov vnebohod. Kristusovo 

vstajenje in vnebohod sta eno dogajanje. K vstajenju v pravem 

pomenu besede spada tudi vnebohod, saj se je Kristusovo 

poveličanje izvršilo z vstajenjem. Ko pravimo, da je Kristus šel v 

nebesa hočemo povedati, da ni več podvržen silam narave in 

zgodovine, ne času in ne prostoru. Po svojem vnebohodu je v vseh 

časih in povsod. 

Ko v veroizpovedi molimo, da sedi na desnici Očetovi, priznavamo, 

da je deležen vse Božje moči in slave. Jezus iz Nazareta, ki je trpel 

stisko in revščino zemeljskega življenja, ki so ga ljudje izgnali iz svoje 

srede in ga je svet videl, kako trpi in umira na križu, je zdaj odet v 

Božji sijaj, v Božjo slavo in postavljen za Gospoda vseh stvari.  

Praznik Gospodovega 

vnebohoda pomeni, 

da je Kristus - s svojim 

vstajenjem bil posta-

vljen za Gospoda, 

kateremu je dana vsa 

oblast v nebesih in na 

zemlji, in z močjo 

svojega Duha že 

deluje v srcih ljudi: in 

ne prebuja v njih le 

hrepenenja po prihodnjem veku, ampak že samim tudi oživlja, 

očiščuje in krepi vse tiste velikodušne težnje, s katerimi si družina ljudi 

prizadeva, da bi napravila svoje življenje bolj človeško in si v ta 

namen podvrgla zemljo. Slavo, ki jo je Kristus že prejel od Boga, 

svojega Očeta, hoče dati tudi nam. Od tedaj naprej, ko je šel k 

Očetu, je tudi nam odprta pot k Bogu.  

Kristus ni šel v nebesa zato, da bi mi samo gledali za njim, temveč 

zato, da bi bil bolj z nami in da bi nas uspešneje vodil k Bogu. Z nami 

gre skozi čase, da bi nas privedel v večnost. Z nami hoče na zemlji 

snovati in graditi Božje kraljestvo:  kraljestvo resnice in življenja,  

kraljestvo svetosti in milosti,  kraljestvo pravičnosti, ljubezni in miru.  



Binkoštna devetdnevnica 

Dnevi med Gospodovim vnebohodom in binkoštmi so v bogoslužju 

močneje poudarjeni. Posebni mašni obrazci nam kličejo v spomin 

Kristusovo obljubo, da bo poslal Svetega Duha. Obenem nas 

opozarjajo na pomembnost priprave za sprejem Duha resnice, 

ljubezni in življenja.  

Ti dnevi so binkoštna devet-

dnevnica. Devet dni, to je tisti 

čas, ko so po pripovedovanju 

evangelista Luka apostoli prebili v 

molitvi z Jezusovimi brati (kristjani), 

galilejskimi ženami in Marijo. Iz 

tega devetdnevnega čakanja je 

nastala navada, da posebno 

nujne molitve opravljamo devet 

dni. Tako molitev imenujemo 

devetdnevnico.  

Binkoštna devetdnevnica je med 

vsemi najpomembnejša, saj je to 

molitev za to, kar je v Cerkvi 

najodličnejše: za darove Svetega 

Duha, za Svetega Duha samega. 

 

Napovednik… 
 

 Žegnanje Vnanje Gorice, nedelja, 11.6., praznik Svete Trojice. 

 Sveto Rešnje Telo in Kri, četrtek, 15.6., zapovedani praznik. 

 Maša za domovino, sobota, 24.6., Brezovica. 

 Žegnanje Log, nedelja po prazniku sv. Janeza Krstnika, 25.6. 

 Praznovanje zlate maše, nedelja, 9.7., ob 10h, Brezovica. 

 Krištofova nedelja, 23.7., 30 let MIVA v Sloveniji. 

 Počitnice na morju za OPZ in ministrante, Strunjan, od 30.7 do 3.8. 

 Žegnanje Dragomer, nedelja, 13.8., po sv. Lovrencu (10.8.). 

 Poletni oratorij, od 21. do 25. avgusta, Brezovica. 

 Žegnanje Log, Jernejeva nedelja, 27.8., po sv. Jerneju (24.8.). 

 Župnijsko romanje, sobota, 9.9. 



 

GODOVI in SVETE MAŠE od 1.5.2017 do 7.5.2017 

1.5. pon sv. Jožef Delavec BR 19 + Jožefa Čuden 

na čast in v zahvalo sv. Jožefu 

2.5. tor sv. Atanazij Veliki  BR 19 za duhovnike 

3.5. sre sv. Filip in Jakob, ap. 
čiščenje: starši prvoobhajancev 

začetek tridnevnice 

BR 19 + Janez Petrovčič 

4.5. čet sv. Florjan, mučenec BR 19 za zdravje v družini 

5.5. pet sv. Angel, mučenec 
prvi petek  

BR 19 za družino Jožeta in Dragice Žakelj 

+ Dragica Kovač 

6.5. sob sv. Dominik Savio, 

zavetnik ministrantov 
prva sobota 
 

BR 19 + Jožef Tomšič, obl. ter  

++ starši in stari starši Tomšič 

+ Frančiška in Janez Filipič 

+ Marija Kavčnik in Anton Kavčnik 

+ Olga Trček in ++ starši Trček 

+ Ani Prosen, 30. dan 

7.5. ned 4. velikonočna nedelja  

ned. dobrega pastirja 
branje Božje besede LG: 

Eva Gorup in Lara Šifrer  
 
 

branje Božje besede VG: 

Damjana in Brane Novak  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

branje Božje besede BR: 

starši prvoobhajancev 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Ana Bergant 

LG   830 + Slavko Gutnik, obl. 

+ Avguštin Armič 

VG 830 + Jakob Bogataj 

+ Ana Kozina 

za ozdravitev družinskih ran 

+ Marija Tompa in + Oblak Tatjana 

v čast sv. Jožefu za varstvo in 

blagoslov 

+ Franc Švigelj 

BR  10 za prvoobhajance 

+ Miha Mravlje in Marjeta Mravlje 

++ starši Vene 

+ Peter Kozjek in  

++ stari starši Kozjek 

+ Amalija Rotar, obl. in  

+ Albina Juha, obl., ter  

+ Frančišek  Rotar 

+ Ivana Armič 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 3.5., ob 8h in 17h:  starši prvoobhajancev 



GODOVI in SVETE MAŠE od 8.5.2017 do 14.5.2017 

8.5. pon sv. Bonifacij, papež 

začetek devetdnevnice 
BR 19 + Ana Seliškar 

9.5. tor sv. Pahomij, puščavnik BR 19 ++ starši Krmavnar in Škof 

10.5. sre sv. Job, sp.  mož  

čiščenje: starši birmancev 
BR 19 + Franc Rakovec 

+ Marjan Zibelnik (roj. dan) 

11.5. čet sv. Estela, mučenka BR 19 v priprošnjo za službo vnukoma 

12.5. pet sv. Leopold, redovnik  BR 19 + Marjan Trček 

13.5. sob sv. Fatimska Mati 

Božja 

BR 10 za birmance 

BR 17 poročna maša 

BR 19 ++ Premrl 

+ Frančiška in Ivan Remškar, obl.  

ter za srečo in zdravje 

14.5. ned 5. velikonočna nedelja  
branje Božje besede LG: 

Dragica in Miha Jalševac  
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Mojca Tratar in  

Nuša Dajčman 

 

branje Božje besede BR:  

Miha in beti Rus 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Helena Kos, roj. Kovač 

+ Zofka Jäger in družina Gradišar 

VG  830 + Angela Novak, obl. in  

+ Ivan Jamnik 

+ Ivan Rožnik 

BR  10 + Janez in Darja Rotar in  

++ Jernačovi 

+ Olga Marija Trček 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 10.5., ob 8h in ob 17h:  starši birmancev 

Fatimska Mati Božja 

V Fatimi na Portugalskem se je Marija prikazala trem otrokom, Jacinti 

(Hiacinti), Francku in Luciji 13. maja 1917 in potem še vsak mesec do 13. 

oktobra. Cerkvena oblast je začela strogo in natančno preiskovati vedenje 

otrok, sporočila, prikazni, čudeže, razpoloženje vernih in neverujočih. 

Raziskava je trajala osem let in 30. oktobra 1930 je leirijski škof Jose Coreira 

di Silva objavil Pastirski list o češčenju rožnovenske Matere božje v Fatimi. V 

njem je zapisal: »Ko sem ponižno klical na pomoč Svetega Duha, v 

zaupanju na varstvo preblažene Device, v soglasju s svojimi škofijskimi 

svetovalci izjavljam, da so videnja otrok v dolinici Iria dne 13. maja in 

vsakega trinajstega dne v mesecu do oktobra 1917 verodostojna. 

Češčenje naše ljube Gospe fatimske uradno dovoljujem.« Papež Pavel VI. je 

ob 50. obletnici prikazovanj (13. maja 1967) poromal v Fatimo in v govoru 

posebej naglasil poziv fatimske Gospe k molitvi in pokori. Papež Janez Pavel 

II. (tudi ta je obiskal Fatimo) pa pripisuje posebnemu čudežu fatimske 

Marije, da je preživel atentat 13. maja. 1981. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 15.5.2017 do 21.5.2017 

15.5. pon sv. Zofija, mučenka BR 19 ++ starši Kršmanc 

16.5. tor sv. Janez Nepomuk, 

duhovnik, muč. 

BR 19 + Janez Petrovčič 

+ Andrej Rotar 

17.5. sre sv. Jošt, puščavnik BR 17 poroka 

BR 19 + Tomaž Rupnik 

+ Ivana Armič, 30. dan 

18.5. čet sv. Janez I., papež BR   8  + Dragica Kovač 

19.5. pet sv. Urban I., papež BR 19 + Anton Štrukelj 

+ Janez in Ivan Slana 

+ Vesna Meglen 

20.5. sob sv. Bernardin, duh. 
čiščenje cerkve na Brezovici: 
Tržaška c. od št. 364 do 418 

BR19 + Ivana in Alojz Pezdir, obl. 

+ Dušan Belič, ++ starši Žvokelj, 

+ Rozi Geršak 

+ Janez in Frančiška Novak 

21.5. ned 6. velikonočna nedelja  

sv. Krištof, muč. 
 

 

 

branje Božje besede LG: 

Helena Kavčič in  

Lojzka Šarabon 

 

 

branje Božje besede VG: 

Jožica Perne in  

Peter Rožmanec 

 
 

 

 

branje Božje besede BR:  

Tomaž Kolenko in  

Gregor Žitko 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Ana Bergant 

+ Frančiška, obl. ter Jože, Ivan 

in Peter Šivic 

LG  830 v zahvalo in priprošnjo za  

srečno vožnjo 

+ Avguštin Armič 

+ Ivan in Marija Turk 

VG 830 + Ivanka in Franc Zor ter  

++ starši Marinko 

+ Ana Jesenovec 

+ Vesna Meglen 

BR  10 ++ Dolinarjevi, ++ Andrejcovi 

in ++ Rupnikovi 

+ Ladislav Trček, 10. obl. in  

+ Marjan Trček 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 20.5., ob 8h: Tržaška c. od št. 364 do 418 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Čiščenje cerkve na Brezovici v mesecu juniju: 
sobota, 3.6.   – Brežna pot, Gornja pot, Tržaška od Brežne do Starovaške 

sobota, 10.6. – Starovaška in Brezovška do Skodlarja 

sobota, 17.6. – Brezovška od Skodlarja do konca 

sobota, 24.6. – Drobtinška c. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 22.5.2017 do 28.5.2017 

22.5. pon sv. Marjeta, redovnica 
prvi  prošnji  dan - procesija 

LG 19 v priprošnjo za blagoslov pri 

delu v šoli, v službi, na polju… 

23.5. tor sv. Socerb, mučenec 
drugi  prošnji  dan 

BR 19 + Helena Trobec 

24.5. sre sv. Marija Pomočnica 
tretji  prošnji  dan - procesija 

DR 19 v priprošnjo za blagoslov pri 

delu v šoli, v službi, na polju… 

25.5. čet GOSPODOV 

VNEBOHOD 

BR  8 za zdravje 

BR 19 + Stanislava Vogel 

26.5. pet sv. Filip Neri, duh. BR 19 + Andrej in družina 

+ Marija, Jernej in Danica Pezdir 

27.5. sob sv. Avguštin 

Canterburyjski, škof 

čiščenje cerkve na Brezovici: 
Tržaška c. od št. 420 do 

Brežne poti 

BR 19 + Ivanka Jana Kršmanec, obl. 

+ Marija Kavčnik in  

+ Anton Kavčnik 

+ Franc Potokar 

28.5. ned 7. velikonočna nedelja  
branje Božje besede LG: 

Roman Logar in Branka Štrukelj 
 

branje Božje besede VG: 

Tanja Repič Slavič in  

Matevž Marinko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++Sajovcovi 

VG  8
30

 + Ivan Kozina 

+ Franc Ostanek 

+ Rudolf Heinrich, obl. in  

+ Joži Sieger 

 branje Božje besede BR:  

Edo in Mojca Zore 
BR  10 + Marko Kogovšek, obl. 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 27.5., ob 8h: Tržaška c. od št. 420 do Brežne poti  

Marija Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj 

K nastanku praznika sta pripomogla dva zgodovinska dogodka. V času 

papeža Pija V. (1566–1572) so dežele okrog sredozemskega morja ogrožali 

Turki. Zbral je 222 ladij in 40.000 vojakov, ki so se kleče izročili Marijinemu 

varstvu. Vnela se je huda bitka, v kateri so osvobodili 15.000 krščanskih 

sužnjev. Na tej osnovi je papež Pij V. Božji materi Mariji dal naziv Pomočnica 

kristjanov, ki je od tedaj tudi sestavni del litanij Matere Božje. 

Na praznik Marije Pomočnice kristjanov oz. Marije Pomagaj se spominjamo 

vrnitve papeža Pija VII. (1800–1823) iz Napoleonovega ujetništva v Rim. 

Cesar Napoleon je v okviru vojaških pohodov zasedel tudi Rim in 17. maja 

1809 razglasil ukinitev papeške države. Hkrati je ukazal, naj papeža ujamejo 

in odpeljejo v Francijo. Leta 1814 se je zgodil preobrat. Napoleon je bil 

premagan in odstavljen in leta 1815 poslan v izgnanstvo. Odstop je 

podpisal v Fontainebleauju pri Parizu, kamor je dal zapreti tudi papeža Pija 

VII. Papež se je 24. maja 1815 vrnil v Rim in odločil, da se ta dan praznuje 

praznik Marije Pomočnice kristjanov. 



 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

V aprilu je prejela zakrament svetega krsta 
 
 

☼  Ula Jesenko, Log pri Brezovici 

Letos so bil krščeni štirje otroci. V lanskem letu v tem času sta bila 

krščena dva otroka. 
 

 

 

V aprilu sta od nas odšli v večnost 
 

†  Ana Prosen (85), Tržaška cesta 446, Brezovica, (Brezovica) 

†  Ivana Armič (82), Pot na Plešivico 3, Brezovica (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih šestnajst naših župljanov. Lansko leto 

je bilo v tem času pokopanih štiriindvajset naših župljanov. Spomnimo 

se jih z molitvijo in pri sveti maši.  
 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:50. Vedno pa 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: ponedeljek pred krstom.  
 

POROKA: Za poroko se oglasite dva meseca pred poroko. Več 

informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  
http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf  
 

POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na 040 395 942, da se izbere 

ustrezen dan in ura pogreba. Običajno je pogreb s sveto mašo. 

Največ lahko naklonimo pokojnemu, da se udeležimo svete maše zanj. 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure - prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h. 
 

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  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf
mailto:jozef.poje@rkc.si
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