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  V molitvi ležeč na tleh 

 
»Slavite Gospoda, našega Boga; 

vrzite se na podnožje njegovih nog, kajti on je svet« (Ps 99,5). 

 

K obredu mašniške-

ga posvečenja že 

več stoletij spada 

to, da  bodoči 

duhovnik med 

petjem litanij vseh 

svetnikov leži na 

tleh, z obrazom 

obrnjen k tlom. S to 

držo ponazarja, da 

se ima človek, ki 

tako moli, za 

majhnega pred 

Božjim veličastvom, ki se mu je v skrivnostnem osebnem trenutku 

razodelo kakor blisk in ga kakor blisk položilo na tla. V tem stanju 

popolne predanosti izreče svoj da ter vsrka vase grešnost bratov in 

sestra, da bi jim posredoval Boga in svetlobo odrešenosti. S to držo 

začne svojo duhovniško pot. 
 

Z enako držo so mnogi duhovniki in škofje tudi končali svoje služenje. 

Škof Ulrik je leta 973 dal po tleh posuti pepel v obliki križa, ga 

blagosloviti, nato pa je legel nanj in v času jutranjih hvalnic umrl. 

Frančišek Asiški se je dal prenesti na ravnino nad Assisijem, kjer je 



ležeč razširil roke v znamenje križa in pojoč umrl. V uboštvu umiranja 

sta hotela Ulrik in Frančišek slediti zgledu Jezusovega uboštva na križu 

in v trenutkih smrti izkazati najglobljo predanost Bogu. 
 

Ležati na tleh je redka molitvena drža, toda ena najbolj ljubečih in 

zaupljivih. Nekateri molijo ležeč na tleh, s pogledom uprtim v 

zvezdnato ali pa zgodnje jutranje nebo. Še bolj redki molijo ležeč, z 

obrazom na zemlji, gledajoč navznoter, v tisto, kar vidijo z duhom. 

Kljub redkosti je ležanje na tleh brezčasna molitvena drža. Ko je Bog 

na gori Sinaj Mojzesu izročil kamniti plošči z zapovedmi, je ta v 

občutju skrajne svetosti »hitro pokleknil in se priklonil do tal« (2 Mz 

34,8). V bližini Boga je uporabil molitveno držo ležanja. Ko se je angel 

pred stoletjem prikazal fatimskim pastirčkom in jim pokazal, kako naj 

molijo, je prav tako pokleknil, ter se s čelom dotaknil tal, pastirčki pa 

so ga v tej drži posnemali. 
 

Molitveno držo ležanja ljudje največkrat uporabijo v stanju skrajne 

stiske ali hvale, na romanjih ali obisku najsvetejših krajev. Mnogi 

menihi jo ohranjajo in tako molijo vsak dan; pa tudi duhovniki, ki se je 

poslužijo ob velikih cerkvenih praznikih (na Veliki petek). Pomaga 

nam, da se prek take molitve močneje povežemo z Bogom in 

molitve ne doživimo samo z »glavo«, temveč s srcem in z vsem 

telesom. 
 

 

Obvestila za mesec julij 
 

Priprava na sv. krst je v ponedeljek, 26.6., ob 20h. Krstna nedelja je 2. 

julija ob 10h.  
 

Od 26. junija do 6. julija bom odsoten, zato se v nujnih zadevah 

obrnite na duhovnika, g. Mira Šlibarja, tel.: 031 613 378 ali g. Simona 

Kvaternika, tel.: 051 616 949. 
 

Na prvi petek v mesecu juliju, 7.7., bom obiskal starejše in bolne na 

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

usmiljenja. Zvečer po maši oblikuje molitev pred Najsvetejšim soseska 

Dragomer.  
 

Na prvo soboto, 8.7., zvečer, je pred sv. mašo molitev rožnega 

venca, po maši pa litanije Matere Božje. To je liturgično prva sobota 

v mesecu. 
 

 



 

 

Zlata maša gospoda Marjana Peklaja: 
 

Na zlato mašo se bomo pripravljali z tridnevnico, ki jo bomo začeli v 

četrtek, 6.7. Sveto mašo zjutraj ob 8h bo daroval naš rojak, g. Simon 

Kvaternik. Drugi dan tridnevne priprave je na prvi petek in tretji dan 

na prvo soboto, 8.7., ko bo sveto mašo ob 19h daroval naš rojak g. 

Gregor Kunej.  
 

Slovesnost zlate maše, ob somaševanju domačih duhovnikov bomo 

obhajali v nedeljo, 9. julija, ob 10h na Brezovici.  
 

Ob tej priložnosti vabim narodne noše in vsa društva, ki delujejo v 

naši župniji k skupnemu praznovanju. Gospodinje tudi naprošam za 

pecivo in ostale dobrote, da se po sv. maši skupaj zadržimo in 

poveselimo z zlatomašnikom pred cerkvijo. Pecivo lahko prinesete v 

soboto po maši ali na dan svete maše v župnišče. 
 

 

Krištofova nedelja in 30 let MIVA v Sloveniji je 23.7.2017. Po vseh sv. 

mašah bo blagoslov vozil. Vaš dar ob blagoslovu vozil je namenjen 

za nakup prometnih sredstev našim misijonarjem. Hvala. 
 

Počitniško letovanje za ministrante in OPZ v Strunjanu bo od nedelje, 

30.7., do četrtka, 3.8.  
 

 

Obvestila za mlade 
 

Višarski dnevi za mlade so v dveh delih: od petka, 28.7., do nedelje, 

30.7. Ti dnevi so namenjeni prav srednješolcem. Od četrtka, 3.8., do 

nedelje, 6.8., pa za mlade od 20. do 35. leta starosti.  
 

Romanje v Assisi za mlade bo od 5. do 11. 8. 2017. Skupna priprava 

na romanje bo v soboto, 22. 7. 2017 od 10h do 13h v Ljubljani.  

Več na: https://www.kapucini.si/romanje-v-assisi-za-mlade-2017/  
 

Kaprije – počitnice za mlade in družine.  

Več na: https://skam.si/dogodki/mednarodna-srecanja/kaprije/  

Salezijanci v Želimljem že vrsto let organizirajo duhovne vaje za 

osnovnošolce in srednješolce. Skozi celotno leto se zvrsti 10 terminov, 

ki si namenjeni različnim starostnim skupinam. Več na: 

http://www.donbosko.si/duhovne-vaje-zelimlje  

https://www.kapucini.si/romanje-v-assisi-za-mlade-2017/
https://skam.si/dogodki/mednarodna-srecanja/kaprije/
http://www.donbosko.si/duhovne-vaje-zelimlje


GODOVI in SVETE MAŠE od 26.6.2017 do 2.7.2017 

26.6. pon sv. Vigilij, škof BR 19 + Mira Plesničar 

27.6. tor sv. Ema Krška, kn.  BR 19 + Anton in Marija Kavčnik 

28.6. sre Irenej, škof BR 19 + Rozi Geršak, obl. 

++ družina Erjavec, Pleško in 

Filipič 

29.6. čet sv. Peter in Pavel, 

apostola 
BR 19 + Jože Gregorič, župnik 

+ Jožef Tomšič, duhovnik 

+ Pavla Jakomin, obl. in  

+ Ludvik Jakomin 

30.6. pet sv. rimski mučenci BR 19 + brat in ++ starši Mlinar 

1.7. sob sv. Estera, sp. žena 
čiščenje ob 8h Brezovica: 

Tržaška c. od Drobtinške 

do Lukovice (parne) 

BR 1630 poroka 

BR 19 ++ Artačevi 

+ Ivan Kršmanec, 30. dan 

2.7. ned 13. nedelja med letom 

Izseljenska nedelja 
branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 

 
branje Božje besede VG: 

Polona in Boris Greif  

 

branje Božje besede BR: 

Andrej in Ana Kodba  

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Karel Petrovčič 

VG 830 + Ana Kozina 

+ Milan Majer 

++ Šimnovi 

za zdravje 

BR  10 + Damjana Šircar 

+ Olga Marija Trček 

+ Anton Japelj, 30. dan 

+ Anton Šebenik, obl. 

Čiščenje cerkve, 1.7., ob 8h: Tržaška c. od Drobtinške do Lukovice (parne). 
 

Ostala obvestila 
 

Nedelja Slovencev po svetu je 2. julija, ko se spominjamo naših 

rojakov po svetu in njihovega pričevanja za slovenstvo sredi tujine. 
 

Romanje v Lurd za starejše, bolnike in invalide z vlakom ali letalom, 

od 16. do 21. julija. Pojasnila in prijave sprejema lurški kaplan Miro 

Šlibar (Ul. Emila Adamiča 60, Dobrova) po tel.: 031-613-378 ali e-pošti: 

miro.slibar@rkc.si.  
 

Romanje treh Slovenij na Svete Višarje je 6. avgusta. Na Višarjah bo 

ob 10:30 predavanje prof. dr. Andreja Finka z naslovom »Upanje v 

večno Slovenijo«, ob 12:00 sveta maša, po maši pred cerkvijo kratek 

kulturni program s skupino Zarja in kvartetom klarinetov. 

mailto:miro.slibar@rkc.si


GODOVI in SVETE MAŠE od 3.7.2017 do 9.7.2017 

3.7. pon sv. Tomaž, apostol BR 19 v zahvalo za zdravje 

+ Bernarda Rauh, obl. 

4.7. tor sv. Urh, škof BR 19 ++ Zorovi 

++ starši Jovanovič 

5.7. sre sv. Ciril in Metod, 

slovanska apostola  

BR 19 + Mojca Šuštar in  

+ Dušan Strelec 

za žive in ++ Žitko in Rotar 

+ Ciril in Marija Rus ter  

+ Frančiška Rus 

6.7. čet sv. Marija Goretti BR   8 + Emilija Kosednar 

7.7. pet sv. Vilibald, škof 
prvi petek 

BR 19 + Amalija Urbančič 

8.7. sob sv. Gregor Grassi 
prva sobota 
čiščenje: Tržaška c. od 

Lukovice do črpalke OMV 

BR 1730 poroka 

BR 19 + Marija in Anton Kavčnik 

+ Stane Nagode 

9.7. ned 14. nedelja med letom 

sv. Avguštin, muč. 
 

 

branje Božje besede LG: 

Marta in Albert Prodan 
 

 

branje Božje besede VG: 

Miha in Matej Marinko 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Vili in Hajdi Kosednar 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Lojze Bergant, obl. in  

++ starši Bergant 

LG   830 po namenu (prosto) 

VG  830 za duhovnike in nove 

duhovne poklice  

+ Ana Kozina 

+ Ciril Opeka 

BR  10 ++ Tomaž in starši Brank,  

++ starši, sestri in brata Kramar 

++ Pergar in Jakič 

+ Stane Teropšič 

+ Olga Trček 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, 8.7., ob 8h: Tržaška c. od Lukovice do črpalke OMV. 

 

Napovednik… 
 

 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.). 

 Vpis k verouku, petek, 1.9., in sobota, 2.9., začetek verouka: 4.9. 

 Župnijsko romanje, sobota, 9.9. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 10.7.2017 do 16.7.2017 

10.7. pon sv. Amalija, red. BR 19 v čast Svetemu Duhu 

+ Ani Pezdir, obl. 

11.7. tor sv. Benedikt, opat BR 19 + Ludvik in Niko Jakomin, obl. 

12.7. sre sv. Mohor in Fortunat BR 19 v priprošnjo za uspešno 

zdravljenje 

+ Ana Artač 

+ Ana Međimurec, 30. dan 

13.7. čet sv. Henrik, kralj BR   8  + Marija Nartnik 

14.7. pet sv. Kamil de Lellis, duh. BR 19 za družino Jožeta in Dragice Žakelj 

+ Miroslav Lončar 

15.7. sob sv. Bonaventura, šk. 
čiščenje cerkve: Tržaška c. 

od črpalke OMV do trg. 

Mercator in Malovaška ul. 

BR19 + Tomaž Rupnik, obl. 

++ oče in sin Kršmanc in 

++ starši Vehar 

16.7. ned  15. nedelja med letom 

sv. Karmelska Mati Božja 
branje Božje besede LG: 

Dolores Gosar in Irena Jarc 
 

branje Božje besede VG: 

Gašper in Matic Dolenc 
 

 

 

branje Božje besede BR: 

Andrej in Martina Jerina 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Miklič, obl. 

LG  830 + Slavka Kovačič, obl. ter  

+Jože in Angela Kovačič 

VG 830 + Tatjana Óblak, obl. 

+ Marija Nartnik 

+ Franc in Frančiška Ambrožič 

BR  10 za žive in ++ Sedej in Raztresen 

++ žrtve medvojnega in 

povojnega nasilja 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 15.7., ob 8h: Tržaška c. od črpalke OMV do trg. 

Mercator in Malovaška ul. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici za avgust, september in oktober 
 

sobota, 5.8.     – Podpeška c. (neparne) 

sobota, 12.8.   – Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za grabnom 

sobota, 19.8.   – Na Lazih, Brezovica 

sobota, 26.8.   – Cesta na postajo 

sobota, 9.9.     – Ulica Jožeta Kopitarja 

sobota, 16.9.   – Ulica Ivana Selana 

sobota, 23.9.   – Založnikova ul., Cesta v Log 

sobota, 30.9.   – Vrhniška cesta 

sobota, 7.10.   – Dolina, Pot na Plešivico, Pot na mah, V Jami 

sobota,14.10.  – Pod gradom  

sobota, 21.10. – Pot na Tičnico, Partizanska ulica 

sobota, 28.10. – Na Pobočju 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 17.7.2017 do 23.7.2017 

17.7. pon sv. Aleksij, spokornik BR 19 za dušno in telesno zdravje (K) 

18.7. tor sv. Elij, mučenec BR 19 po namenu (K) 

19.7. sre sv. Arsenij Veliki, muč. BR 19 po namenu darovalca 

20.7. čet sv. Marjeta Antiohijska BR  8 + Ivanka Brolih 

21.7. pet sv. Lovrenc, duhovnik -  ni svete maše 

22.7. sob sv. Marija Magdalena BR 19 + Ivana Artač 

23.7. ned  

 

16. nedelja med letom 
 

branje Božje besede LG: 

Rok in Jerneja Meglen 
 

branje Božje besede VG: 

Ana in Tine Stegel  

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Majda Kvaternik, Irena Celarc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ Skalarjevi 

LG   10 + Stanislav Štrukelj, 30. dan 

VG  830 + Jožefa Kozina 

+ Milka, obl. in + France Čuden 

ter + Frančiška Mrak 

+ Ivanka in Vinko Gregorc 

BR  10 + Ivanka, obl. in + Teodor Pikec 

+ Anton Japelj 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 22.7., ob 8h: Poštna ulica  
 

GODOVI in SVETE MAŠE od 24.7.2017 do 30.7.2017 

24.7. pon sv. Krištof, mučenec - ni svete maše 

25.7. tor sv. Jakob starejši, ap. - ni svete maše 

26.7. sre sv. Joahim in Ana, 

starša Device Marije  

BR 19 + Ana Jesenovec 

+ Ana Seliškar 

+ Ivan in Jožefa Jarc 

27.7. čet sv. Gorazd in Kliment BR   8 v čast Sveti Družini 

28.7. pet sv. Viktor I., papež  - ni svete maše 

29.7. sob sv. Marta, sp. žena  

čiščenje: Tržaška c. od 

poka do št. 505 (neparne) 

BR 19 + Marija Erjavec ter + Alojz in  

++ starši Erjavec 

30.7. ned 17. nedelja med letom 
 

branje Božje besede LG: 

Dragica in Miha Jalševac  
 
 

branje Božje besede VG: 

Lenart in Jakob Jesih 

 
 

branje Božje besede BR:  

Robi in Mojca Novak 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 po namenu (prosto) 

VG  830 za družino Stanovnik in Iskra 

+ Marija Nartnik 

++ starši Marinko in Ivanka Roblek 

BR  10 + Amalija Urbančič 

+ Ivan Kršmanec 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, 29.7., ob 8h: Tržaška c. od poka do št. 505 (neparne) 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

V juniju so prejeli zakrament svetega krsta 
 

☼  Tristan Božič, Dragomer 

☼  Martin Šteblaj, Brezovica 

☼  Izak Novak, Vnanje Gorice 
 

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

krščenih deset otrok. 
 

 

 

V juniju so od nas odšli v večnost 
 

†  Anton Japelj (80), Jevčeva pot 3, Brezovica, (Brezovica) 

†  Ivan Kršmanec (86), Pot ob Snežaku 3, Dragomer, (Dragomer) 

†  Ana Međimurec (76), Ob gozdu 9, Dragomer, (Dragomer) 

†  Stanislav Štrukelj (74), Pot na Ferjanko 5, Log pri Brezovici, (Log) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih petindvajset naših župljanov. Lansko 

leto je bilo v tem času pokopanih enaintrideset naših župljanov.  
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: v poletnem času – julij in avgust – 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
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

