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Leto  2021                   od 28.6. do 1.8.                 JULIJ                   številka  7 

      

                                  Mogočne so gore 
se v jutranjem soncu 

lepo okrasile. 

 

So glave sklonile, 

do tal pokleknile 

in tiho molile 

Gospoda vesoljstva. 

 

(p. Anton Nadrah) 
 

 

»Gospod, zjutraj poslušaj mojo besedo, zjutraj polagam predte 

molitev in čakam« (Ps 5,4), nam sporoča psalmist. Če razmislimo o 

njegovih besedah, ugotovimo, da je molitev, ki jo molimo zjutraj, 

drugačna od tiste, ki jo molimo opoldan ali zvečer.  



Jutranji čas je čas svežine misli in duha. Noč, ki je obnovila našo 

telesno moč, nas pripravi na nov dan, ko bomo zopet lahko poprijeli 

za delo ter opravljali naloge svojega poklica. Jutro, ki je najbolj svež 

del dneva, nas spodbuja, da se najbližje in najbolj zaupno odpremo 

Bogu ter mu izročimo svoj dan, svoje stiske ali skrbi. 

 

Jutranji čas je bil poseben čas molitve tako za Jezusa, ki se je v 

zgodnjih jutrih umaknil v samoto, kot tudi za njegove učence. Kasneje 

so spoznanju moči jutranje molitve sledili mnogi posvečeni redovniki, 

duhovniki in tudi laiki, ki že zgodaj zjutraj zmolijo prve hvalnice. Molitev 

vtkejo v temeljni zakon narave, v katerem vsi živimo in smo mu 

podrejeni. Vsak del dneva ima namreč svojo nalogo in svojo moč, ki 

je nezamenljiva. Če temu sledimo, lažje ohranjamo telesno moč ter 

ravnovesje in mir duha.  

 

Jutranja molitev se odvije v posebni zaupnosti in bližini. V 

dnevu, ki se »na novo rodi«, tudi mi zmoremo najti tisto preprostost in 

svežino, v moči katere vstopimo v nov dan, nove naloge, nove 

odločitve. Ko želimo nekaj novega in nekaj drugačnega, vedno 

rečemo: »Od jutri naprej bom ravnal drugače.« Vsakič znova je jutro 

tisti mejnik, ki opredeli naš dan in naše življenje.  

 

Božja beseda, ki jo preberemo zjutraj, ali preprosta molitev, ki 

jo zmolimo, nas tudi utrdita v prepričanju, da sicer delamo s svojimi 

rokami, pa vendar v moči Njega, ki nam daje primerno zdravje in 

možnosti za delo in življenje. Molitev nam da mir in zaupanje, da bo 

ob našem trudu Bog dodal tisti del, ki bo našemu delu ali težavam 

življenja zmanjkal. Če nam bo spodletelo, nam bo dal tolažbo, voljo 

in moč za naprej. Vse, kar se rojeva iz Boga, ima smisel in cilj ter slej ko 

prej uspešen zaključek, pa če smo še tako nerodni in polni napak.  

 

Z Bogom začni vsako delo, pa bo dober tek imelo, je bila 

modrost starih ljudi. Naj nam poletni meseci, ki nam ponujajo odmik 

od našega vsakdana, z lepoto narave in oddihom počitnic podarijo 

tudi (na novo odkrito) jutranjo molitev. Naj ta molitev postane in 

ostane del našega življenja ter ga napolni z blagoslovom za nas, naše 

bližnje in vse ljudi, ki jih srečujemo na svojih poteh.  

 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 28.6.2021 do 4.7.2021 

28.6. pon sv. Irenej, mučenec BR 19 + Frančiška Herič 

v zahvalo in priprošnjo 

29.6. tor sv. Peter in Pavel, 

apostola 

BR  8 + Jožef Kozamernik 

za duhovnike in redovnike 

BR 19 ++ starši in Pavla Jakomin (god) 

ter Ludvik Jakomin  

+ Jožef Tomšič, duhovnik 

+ Pavla in Jože Alič 

30.6. sre sv. prvi rimski 

mučenci 

BR 19 po namenu (V) 

+ Marija Celarc 

1.7. čet sv. Estera, sp. žena BR 8 + Roman Čičmirko 

v zahvalo za 80 let 

2.7. pet sv. Frančišek Regis 
 

prvi petek 

BR 19 + Anton Slana, 22. obl. in  

+ Marija Slana 

za rodbino Seliškar in Pezdir 

ter v zahvalo 

3.7. sob sv. Tomaž, apostol 
 

prva sobota 

VG 8 v zahvalo sv. Jožefu za 

ozdravljenje 

BR 19 + Zdravko Trček, obl. in  

+ Olga Trček 

v zahvalo za vse darove (L.J.) 

++ starši Rupnik in Pezdir 

4.7. ned 14. nedelja med letom 

sv. Ema Krška 

 

 
branje Božje besede LG: 

Ela in Pavel Remškar  

 

 

branje Božje besede VG:  

Jakob in Martin Jesih 

 

 
branje Božje besede BR: 

Jožica Gerl 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Janez Pezdir, ++ starši Pezdir 

in starši Žerovcovi 

+ Peter Lohak 

LG   830 za dušno in telesno zdravje  

naših družin 

VG 830 + Angela Jesih 

za našo domovino 

+ Ciril Opeka, za god 

v zahvalo za ozdravitev 

živi in ++ iz družine Sieger 

BR   10 za domovino 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 3.7., ob 8h: Cesta v Radno od mosta do 

konca.  

 



 

GODOVI in SVETE MAŠE od 5.7.2021 do 11.7.2021 

5.7. pon sv. Ciril in Metod, 

slovanska apostola  

BR  19 po namenu 

+ Ciril Štrumbelj 

6.7. tor sv. Marija Goretti, 

mučenka 

BR 19 + Janez Kržmanc, 3. obl. 

+ Marija Celarc 

+ Franc Drobnič, duhovnik 

+ teta Marija 

++ starši Jovanovič, obl. 

7.7. sre sv. Peter To Rot, 

mučenec 

BR 19 za zdravje in življenjski mir 

+ Anton Prelesnik 

8.7. čet sv. Gregor Grassi,  

škof 

BR  8 ++ znanci in dobrotniki ter njuni 

pokojni 

9.7. pet sv. Avguštin Rong, 

mučenec 

BR 19 za pokojne iz družin Brumat in 

Mozetič 

++ starši Kršmanc 

10.7. sob sv. Amalija,  

redovnica 

VG  8 + Ivanka Roblek (Nova pot) 

+ Jožefa Istenič 

BR 19 po namenu darovalca 

++ starši Mlinar in brat Jani 

v zahvalo in priprošnjo za zdravje 

+ Anton in Marija Rus ter  

+ Janez Drašler 

+ Antonija Artač 

11.7. ned 15. nedelja med letom 

sv. Benedikt, opat  
 

branje Božje besede LG:  

Lara in Anja Meglen 

 
 

branje Božje besede VG:  

Manca in Jerca Modic 

 

 

 

 
 

 

 

branje Božje besede BR:  

Tomaž in Mari Porenta 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

za operacijo (Sonja) 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 + Vincencij Kodelja 

+ Ivan Furjan 

VG  830 + Ivan Marinčič, 1. obl. 

+ Viktor in Marija Brolih 

+ Stanislav Marinko 

vsi ++ Šimnovi 

+ Lenka Jurčevič, 30. dan 

+ Janez 

+ Tatjana Oblak, 9. obl. in  

+ Marija Tompa 

BR  10 + Olga Todorovski 

+ Marija Kušar 

Čiščenje cerkve, sobota, 10.7., ob 8h: Remškarjeva cesta. 
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  GODOVI in SVETE MAŠE od 12.7.2021 do 18.7.2021 

12.7. pon sv. Mohor in Fortunat, 

mučenca 

BR 19 v čast Svetemu Duhu za 

razsvetljenje 

+ Mariča Gombač 

13.7. tor sv. Henrik, kralj BR 19 + Antonija Čuden in 

+ Frančišek Čuden, obl. 

14.7. sre sv. Kamil de Lellis, 

duhovnik 

BR 19 + Jožef Lukan 

+ Terezija Pezdir 

15.7. čet sv. Bonaventura, škof BR  8 + Štefanija Orehar 

+ Roman Čičmirko 

16.7. pet sv. Karmelska Mati 

Božja 

BR 19 + Marija Celarc 

za zdravje 

17.7. sob sv. Aleksij (Aleš), 

spokornik 

BR 19 + Rudolf in Bernarda Rauh 

+ Frančiška Herič 

+ Tomaž Rupnik, obl.  

+ Amalija Hočevar (r.d.) 

18.7. ned 

 

 

16. nedelja med letom 

sv. Elij, mučenec 
 

 

 

branje Božje besede LG:  

Lojzka Šarabon in  

Joža Černetič 

 
branje Božje besede VG:  

Manca in Andrej Špacapn 

 
 

 
 

 

branje Božje besede BR: 

Mateja Seliškar 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ignac Marinko in Marija 

Marinko (Nova Pot) 

v zahvalo (A) 

LG   830 za povezanost v družini 

VG  8
30

 + Francka in Franc Ambrožič 

+ Ivana Jamnik, obl. ter  

+Ivan Jamnik in Angela Novak 

v čast Materi Božji v zahvalo 

+ Drago in Štefan Glavica 

+ Angela Jesih 

BR  10 ++ starši in Metod Lenaršič 

+ Janez in Marija Celarc 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 17.7., ob 8h: Tržaška cesta od št. 364  

do Brežne poti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V poletnem času ob četrtkih ne bo redno dveh svetih maš. Kadar bo 

sveta maša v četrtek zvečer, bo po sveti maši do 20.00 ure tiho 

češčenje Najsvetejšega v cerkvi na Brezovici in čas za osebno 

molitev. Tudi 17. julija ni svete maše v Vnanjih Goricah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 19.7.2021 do 25.7.2021 

19.7. pon sv. Arsenij, 

puščavnik 

BR 19 + Lenart Starkež, 1. obl. 

+ Janez Seliškar, 30. dan 

20.7. tor sv. Marjeta 

Antohijska, mučenka 

BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj (god) 

+ Frančiška Novak, 30. dan 

21.7. sre sv. Lovrenc, duhovnik BR 19 + Albin Trobec, 1. obl.  

+ Danila Podgornik 

+ Ivanka, obl. in Teodor Pikec 

22.7. čet sv. Marija Magdalena BR 19 + Irena Šimon 

23.7. pet sv. Brigita Švedska BR 19 + Marija Trček, 30. dan  

+ Janez in Ivan Slana 

24.7. sob sv. Krištof, mučenec VG  8 priprošnja sv. Krištofu za srečno 

prevožene kilometre z motorjem 

+ Marko Sojer 

BR 19 v čast in zahvalo sv. Krištofu 

+ Antonija Artač 

+ Slobodan Brajović 

25.7. ned 17. nedelja med letom 

sv. Jakob starejši, 

apostol 
 

branje Božje besede LG: 

Dragica in Miha Jalševac 

 

 branje Božje besede VG:  

Ožbej in Matevž Marinko 

 
 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Vili in Hajdi Kosednar 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

v čast Marijinemu Srcu (MS) 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 za telesno in duševno 

ozdravljenje 

+ Ivan Furjan 

VG  830 + Stanislav Švigelj 

+ Ignac in Terezija Marinko in 

sorodniki 

+ Milka, obl., France in Milan 

Čuden ter Frančiška Mrak, obl. 

+ Ani in Franci Jesenovec 

BR  10 ++ Kosednarjevi 

+ Marija Kušar 

+ Alojz Rovšek 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 24.7., ob 8h: Brežna pot, Gornja pot, 

Tržaška cesta od Gornje poti do Starovaške. 

 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 26.7.2021 do 1.8.2021 

26.7. pon sv. Joahim in Ana, 

starši Device Marije 

BR 19 + Jožefa Jarc 

+ Tine in družina Slabe 

27.7. tor sv. Gorazd, Kliment BR 19 + Antonija Peternel 

28.7. sre sv. Viktor I., papež BR 19 za vnuka za zdravje in Božji 

blagoslov v življenju 

29.7. čet sv. Marija in Marta, sp. BR  8 + Roman Čičmirko 

30.7. pet sv. Peter Krizolog, 

škof in c. učitelj 

BR 19 + Janez in Amalija Urbančič 

+ Anton Prelesnik 

31.7. sob sv. Ignacij Lojolski, 

ustanovitelj Jezuitov 

VG 8 + Jožefa Istenič 

BR 19 + Antonija Artač 

1.8. ned 18. nedelja med letom 

sv. Alfonz M. Ligvorij 
branje Božje besede LG: 

Franci in Antonija Cukjati 
 

branje Božje besede VG:  

Meta in polona Marinko 
 

branje Božje besede BR: 

Vid Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 za Božjo pomoč na poklicni poti 

VG  830 + Stanislav Marinko 

+ Marjan Zajec, obl. 

BR  10 + Tonči Štrukelj, obl. in Ani Pezdir 

+ Marija Celarc 

Čiščenje cerkve, 31.7., ob 8h: Starovaška in Brezovška od Tržaške do konca. 

 

Obvestila za mesec julij in avgust 
 

 

Torek, 29. junij, praznik sv. Petra in Pavla, ob 9.00, mašniško 

posvečenje v ljubljanski stolnici. 
 

Petek, 2. julij, prvi petek, je 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, 3. julij, prva sobota, molitev rožnega venca s premišljevanjem 

na fatimski način pred sveto mašo. 
 

Nedelja, 25. julij, Krištofova nedelja. Po vseh svetih mašah bo 

blagoslov avtomobilov. Dar, ki ga boste ob blagoslovu darovali za 

srečno prevožene kilometre, bo namenjen za nakup vozil našim 

misijonarjem preko misijonskega delovanja MIVA. 
 

Poletni oratorij za otroke bo od 16. do 20. avgusta 2012. Prijavnice so 

že na voljo pri verskem tisku in pod zvonikom cerkve na Brezovici. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

V juniju so bili krščeni 
 

☼  Vili     ☼  Luka 

☼  Etna-Neža   ☼  Sara in Tine 

☼  Maks    ☼  Eva 

☼  Svit      ☼  Lovro 
 

Letos je bilo v naši župniji krščenih petnajst otrok. V lanskem letu pa v 

tem času trinajst otrok.  
 

V juniju so od nas odšli v večnost 
 

†  Janez Seliškar (86), Za Grabnom 74, Brezovica, (Brezovica) 

†  Frančiška Novak (89), Tržaška cesta 473, Brezovica, (Brezovica) 

†  Lenka Jurčevič (70), Pot k čuvajnici 24, Vn. Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Marija Trček (88), Ob Snežaku 1, Dragomer (Dragomer) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih dvaintrideset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih triintrideset 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).  

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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