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Praznik Karmelske 
MATERE BOŽJE  

 
Tvoje Srce, o Mati, me vabi: 

»Potopi vse misli, želje in prošnje, vse bolečine, 

svoj včeraj, svoj danes, svoj jutri; 

potopi svoje srce, svojo dušo med plamene moje ljubezni. 

Potem ti lahko utiram Sveto pot v nebo, 

kot Božja Sviloprejka odvijam svileno nit 

v večno krasoto Karmela.« 

 

 (Stanka Mihelič) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ime praznika Karmelske Matere Božje (16. 

julij) prihaja od Karmelske gore, ki se 

nahaja v Sveti deželi. Karmel (v 

hebrejskem jeziku to pomeni sadovnjak) 

je gorski hrbet med Sredozemskim 

morjem in Jezreelsko ravnino v Palestini.  



Goro poznamo že iz Svetega pisma stare zaveze. Na tej gori sta se 

pred brezbožnim kraljem Ahabom in njegovo še bolj brezbožno ženo 

Jezabelo skrivala preroka Elija in Elizej. Tu so verjetno bivali tudi njuni 

učenci. Zato so se – tako pravi izročilo – tu že v prvi krščanski dobi 

naselili možje, ki so se želeli umakniti svetu in živeti v samoti. Sveta 

Helena, mati cesarja Konstantina, je dala tu sezidati cerkev. 
 

Leta 1156 je na Karmel prišel vojak, križar 

Bertold iz Kalabrije, ki se je v hudi bitki 

zaobljubil, da bo postal samotar, če jim 

Bog nakloni zmago. Ko so zmagali, se je 

Bertold z desetimi pobožnimi možmi naselil 

v Karmelu pri votlini, v kateri je po izročilu 

nekoč bival Elija. Postavili so majhno 

svetišče v čast Božji Materi. Imenovali so se bratje Device Marije 

Karmelske. S tem je bil ustanovljen karmeličanski red. 
 

Ko so Turki ponovno osvojili Sveto deželo, so karmelski bratje leta 1240 

zapustili svoj sveti kraj in se preselili v zahodne evropske dežele – v 

Francijo, na Sicilijo in v Anglijo. Ko je bil v Angliji na čelu reda Simon 

Stock, se mu je prikazala Božja Mati, ki je v roki držala škapulir in rekla: 

»Vzemi, sin, ta škapulir svojega reda; to bo znamenje milosti, ki sem jo 

izprosila tebi in otrokom Karmelske gore: Kdor umre v tem oblačilu, se 

bo obvaroval večnega ognja. Škapulir je znamenje zveličanja, 

obramba v nevarnostih in zagotovilo miru in večne zaveze.« To se je 

zgodilo 16. julija 1251, zato vsako leto 16. julija praznujemo praznik 

Karmelske Matere Božje. 
 

O karmelskem redu radi ponavljajo izrek: »Karmel je ves marijanski.« To 

pomeni, da je ves posvečen posnemanju in češčenju Božje Matere. 

Karmelska pobožnost do Marije posebej naglaša gojitev stanovske 

čistosti. Zato je ta pobožnost stoletja rodila bogate duhovne sadove. 

Iz karmeličanskega reda je zrasla vrsta svetnikov in svetnic, med 

drugim najbolj znani: sv. Janez od Križa, sv. Terezija Avilska in sv. 

Terezija Deteta Jezusa. V Sloveniji obstajata dva karmeličanska 

samostana – v Sori in Mirni peči, kjer živi in za nas moli trideset 

karmeličank. Tudi one vsako leto slovesno obhajajo god Karmelske 

Matere Božje. Ta dan v njihov samostan posebej vabijo vse, ki bi z njimi 

želeli doživeti ta praznik, slovesno sveto mašo ter priprošnjo Mariji, ki po 

njihovi bogati duhovnosti bdi nad nami vsemi. 
 



Obvestila za mesec julij in avgust 
 

Torek, 5. julij, sveti Ciril in Metod, sozavetnika Evrope. 

 

Sobota, 16. julij, Karmelska Mati Božja. 

 

Nedelja, 24. julij, sveti Krištof, 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 22. do 26. avgusta 2022. Prijavnice so 

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

 

Nedelja, 14. avgust, ob 10.00, Žegnanje v Dragomeru, po godu sv. 

Lovrenca, 10. avgusta. 

 

Nedelja, 28. avgust, žegnanje na Logu, Jernejeva nedelja, po godu 

sv. Jerneja, 24. avgusta. 

 

V poletnem času na Logu ne bo svetih maš ob sredah zvečer. V 

poletnem času tudi 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.  

 

Če v poletnem času nista dosegljiva domača duhovnika, lahko v 

nujnih primerih pokličete g. Mirota Šlibarja, duhovnika na Dobrovi, na 

številko: 031 613 378. 

Poletni teden v Taizeju  - od 24. do 31. julija. Več informacij o poletnem 

tednu v Taizeju lahko najdete  na spletni strani Katoliške mladine. 

Poletna kampa: Prvi (1. 8. – 5. 8.) bo namenjen srednješolcem, 

drugega (8. 8. – 12. 8.) pa se lahko udeležijo birmanci. Prijave in 

informacije o vsebini ter lokaciji najdete na spletni strani Katoliške 

mladine.  
 
 

Duhovno družabne počitnice – na Pagu v juliju in Ankaranu v avgustu.  

Več na  https://pocitnice.zamlade.si/program-pocitnic/  

https://katoliskamladina.si/poletni-kampi/birmanski-kamp-2/
https://katoliskamladina.si/poletni-kampi/birmanski-kamp-2/
https://katoliskamladina.si/poletni-kampi/birmanski-kamp-2/
https://pocitnice.zamlade.si/program-pocitnic/


GODOVI in SVETE MAŠE od 4.7.2022 do 10.7.2022 

4.7. pon sv. Urh, škof BR  19 ++ Dolinarjevi, ++ Andrejcovi,  

++ Rupnikovi 

za domovino 

5.7. tor sv. Ciril in Metod, 

slovanska apostola 

BR 19 + Zdravko, obl. in Olga Trček 

++ starši Jovanovič 

+ Jožef Tomšič, duhovnik,  

obletnica nove maše 

6.7. sre sv. Marija Goretti, 

mučenka 

BR 19 + Ana Rihar, 30. dan 

+ Ivan Kavčnik 

7.7. čet sv. Peter To Rot, 

mučenec 

BR  19 + Janez Celarc 

+ Jani in ++ starši Mlinar 

8.7. pet sv. Gregor Grassi,  

škof 

BR 19 v zahvalo in priprošnjo (Slavič) 

+ Anton Kodba 

9.7. sob sv. Avguštin Rong, 

mučenec 

VG  8 zahvala za 25. let mašništva  

srebrna maša 

+ Ivan Marinčič, 2. obl. 

+ Ludvik Modic 

+ Alojzija Kramarič, 30. dan 

BR 19 + Tomaž Rupnik, obl. 

+ Marija Vreže, roj. dan 

+ Goran Golubić, 7. dan 

10.7. ned 15. nedelja med letom 

sv. Amalija, red. 
branje Božje besede LG:  

Marinka in Janko Logar 

 

branje Božje besede VG:  

Mojca Tratar 

 
 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

David in Marko Rus 

 

BR    7 + Ignac, roj. dan in  

+ Marija Marinko (Nova pot 38) 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Milena Marjeta Japelj 

+ Ludvik Klemen 

++ Ipavec in ++ Steblovnik 

+ Ciril Opeka, god 

+ Tatjana Oblak, 10. obl. in  

+ Marija Tompa 

BR  10 v priprošnjo sv. Filomeni za 

zdravje 

+ Frančišek in Anton Žitko 
 

Čiščenje cerkve, sobota, 9.7., ob 8h: Ulica Ivana Selana, Založnikova ulica, 

Cesta v Log. 
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  GODOVI in SVETE MAŠE od 11.7.2022 do 17.7.2022 

11.7. pon sv. Benedikt, opat  

 

BR 19 ++ Repič in ++ Krašnja 

+ Frančišek Čuden, 3. obl. in  

+ Antonija Čuden 

12.7. tor sv. Mohor in 

Fortunat, mučenca 

BR 19 + Ivan Miklič, 20. obl. 

+ Roman Čičmirko 

13.7. sre sv. Henrik, kralj BR 19 v zahvalo (A) 

za blagoslov otrok 

14.7. čet sv. Kamil de Lellis, 

duhovnik 

BR  8 ++ starši Turšič in sinovi  
(Laze 2, Borovnica) 

15.7. pet sv. Bonaventura, škof BR 19 ++ starši Kršmanc 

po namenu darovalca (M) 

VG  8 ++ Modic 

16.7. sob sv. Karmelska Mati 

Božja 

BR 19 ++ Slavič in ++ Kosi 

+ Franc in Amalija Hočevar 

17.7. ned 

 

 

16. nedelja med letom 

sv. Aleksij (Aleš) 
branje Božje besede LG:  

Marta in Albert Prodan 

 
branje Božje besede VG:  

Jakob in Martin Jesih 
 

 
 

 

 

branje Božje besede BR: 

Andreja Jamnik 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Viktor Kozjek 

VG  830 + Stane Zvoljenk in ++ družina 

Škufca ter brat 

v zahvalo in priprošnjo za 

zdravje 

+ Ivana Jamnik, obl. in  

+ Ivan Jamnik ter  

+ Angela Novak 

BR  10 + Rudolf in Bernarda Rauh  

+ Marija Armič, 1. obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 16.7., ob 8h: Vrhniška Cesta, Lukovica. 
 

Mučenca sveta Mohor in Fortunat sta bila zavetnika oglejskega 

patriarhata. Oglej je bil žarišče misijonskega delovanja med Slovenci 

južno od reke Drave. Sv. Mohor in Fortunat sta bila od leta 1461 do 1961 

torej natanko petsto let prva zavetnika ljubljanske škofije, odtlej pa sta 

njena drugotna patrona. Na slovenskem ozemlju (južno od Drave) je 

njima posvečenih sedem župnijskih in petindvajset podružnih cerkva. 
 

Zgodovinsko jedro o teh dveh svetih mučencih nam pove, da je bil 

Mohor nižji klerik škofa v Singidunu, današnjem Beogradu, leta 303 je 

bežal pred preganjalci v Sirmium, kjer je pred poganskim sodiščem 

pogumno pričal za Kristusa, podobno kot diakon Fortunat. 
 

 

 

 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 18.7.2022 do 24.7.2022 

18.7. pon sv. Elij, mučenec 
 

BR 19 + Danila Podgornik 

+ Ivan Kavčnik 

19.7. tor sv. Arsenij, puščavnik BR 19 + Jožef Lukan 

v priprošnjo Svetemu Duhu 

20.7. sre sv. Marjeta Antohijska, 

mučenka 

BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj, god 

+ Lojze in ++ starši Bergant 

+ Filip Pezdir, ml., 30. obl. in  

+ Marija Pezdir 

21.7. čet sv. Lovrenc,  

duhovnik 

BR  8 + Janez Celarc 

+ Ivanka Pikec, obl. in  

+ Teodor Pikec 

22.7. pet sv. Marija 

Magdalena 

BR 19 + Albin Trobec, 2. obl.  

+ Irena Šimon 

23.7. sob sv. Brigita Švedska VG  8 + Frančiška Stanovnik 

BR 19 + Lenart Starkež, 2. obl. 

+ Janez Drašler, 50. obl. 

+ Jožef Žakelj 

24.7. ned 17. nedelja med letom 

sv. Krištof, mučenec 

branje Božje besede LG: 

Antonija in Franci Cukjati 

 

 

branje Božje besede VG:  

Branka in Jani Remškar 
 

 

 
 

branje Božje besede BR: 

Klavdija Japelj 

 

BR    7 ++ Skalarjevi in Leopold, 80. obl. 

+ Ferdinand in Marija Močilnikar 

+ Marko in Mili Gerbec, obl. 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Milka, obl., France in Milan 

Čuden ter  

+ Frančiška Mrak, 20. obl.  

+ Francka in Franc Ambrožič 

+ Ivanka in Vinko Gregorc 

BR  10 v zahvalo 

+ Ana in Franc Armič ter 

+ Ivana Armič 

za blagoslov v družini  

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 23.7., ob 8h: Dolina, Pot na Plešivico, Pot 

na Mah, V Jami. 

 

Sv. Brigita Švedska je bila visokega rodu. Rodila se je leta 1302 v kraju 

Finstad pri Upsali. Pri šestnajstih letih se je poročila. Od osmih otrok, ki jih je 

rodila, je po njeni poti šla hči Katarina. Ona je tudi uresničila njeno zamisel 

o ustanovitvi samostana v Vadsteni. Brigita se je lotila vsakega dela, tudi 

takšnega, ki so ga opravljale le dekle. Odlikovala se je po dobrodelnosti. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 25.7.2022 do 31.7.2022 

25.7. pon sv. Jakob, apostol BR  ni svete maše na Brezovici 

26.7. tor sv. Joahim in Ana BR  ni svete maše na Brezovici 

27.7. sre sv. Gorazd, Kliment BR  ni svete maše na Brezovici 

28.7. čet sv. Viktor I., papež BR   ni svete maše na Brezovici 

29.7. pet sv. Marija in Marta BR  ni svete maše na Brezovici 

30.7. sob sv. Peter Krizolog, 

škof in c. učitelj 

VG  ni svete maše v Vnanjih Goricah 

BR 19 za naše duhovnike 

31.7. ned 18. nedelja med letom 

sv. Ignacij Lojolski, 

ustanovitelj Jezuitov 
branje Božje besede LG:  

Branka Štrukelj in  

Lojzka Šarabon 

 

branje Božje besede VG:  

Tanja in Marjan Marinko 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

Majda Kvaternik 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Frančiška Setnikar 

VG  830 + Ludvik Klemen 

+ Ignac Jakomin, oče 

v čast Svetemu Duhu 

+ Terezija in Ignac Marinko in  

++ sorodniki 

+ Ani in Franci Jesenovec 

+ Marija Pezdir, 1. obl. 

BR  10 + Jože Gosar, obl. ter  

+ žena Zorka in ++ sorodniki  

+ Tonči Štrukelj in Ani Pezdir 

Čiščenje cerkve, 30.7., ob 8h: Pod gradom. 
 

Apostol Jakob je bil doma iz enega od mest ob Genezareškem jezeru. 

Oče Zebedej je bil ribič, sinova Jakob in Janez sta mu pomagala. Ko je 

kmalu na začetku svojega javnega delovanja nekega dne prišel mimo 

Jezus, ju je poklical “in takoj sta pustila čoln in očeta ter šla z njim” (Mt 

4,22). Evangelist Marko pripominja, da jima je Jezus dal ime Boanerges, 

Sinova groma (Mr 3,17) zaradi njunega vihravega značaja.  
 

Ko sta Jezusa prosila, da bi v njegovem kraljestvu sedela na njegovi 

desnici in levici, jima je napovedal, da se bo to zgodilo, vendar na 

drugačen način. Skupaj s Petrom in bratom Janezom je bil Jakob priča 

Jezusovega poveličanja na gori Tabor in obuditve Jairove hčerke od 

mrtvih. Te tri je Jezus vzel s sabo v vrt Getsemani, ko je pred svojim strašnim 

trpljenjem šel molit. V dneh Jezusovega ponižanja se ni izkazal, po 

njegovem in prihodu Svetega Duha je kot prvi izmed apostolov pričeval 

za Jezusa z mučeniško smrtjo (Apd 12,2).  
 

Po starem izročilu je njegov grob od 7. stol. v Španiji, v mestu, ki se po njem 

imenuje Santiago de Compostela in je priljubljena evropska božja pot. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

V juniju so bili krščeni 
 

 

☼  Bran Merčun, Brezovica 

☼  Vita Marinko, Vnanje Gorice 

☼  Jan Staudacher, Brezovica 
 

 

Letos je bilo krščenih enajst otrok. V lanskem letu je bilo v tem času 

krščenih petnajst otrok. Z molitvijo prosímo za otroke in njihove starše. 

 
 
 

V juniju so od nas odšli v večnost 
 

 

†  Ana Rihar (81), Malovaška ul. 8, Brezovica, (Brezovica) 

†  Alojzija Kramarič (92), Nova pot 49, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Goran Golubić (40), Debevčeva pot 2, Brezovica, (Brezovica) 
 

 

Letos je bilo cerkveno pokopanih štiriindvajset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih triintrideset naših rajnih. 

Spomnimo se naših rajnih z molitvijo 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: 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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