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ZAHVALA 

 

Dragi brezovški župljani! 

 

Skoraj štiri leta sem ob nedeljah in praznikih prihajal na 

Brezovico. Rad sem prihajal k vam. Ko sem zagledal zvonik 

farne cerkve, sem rekel: »Pozdravljen, moj krstni zavetnik, sv. 

Anton Puščavnik!« Redno smo se srečevali pri svetih mašah v 

župnijski cerkvi in na podružnicah v Vnanjih Goricah in na Logu 

ter nekajkrat v Dragomerju. 

 

Gospod nadškof msgr. Stanislav Zore me je imenoval za 

duhovnega pomočnika na Bledu. Vedno se vas bom rad in 

hvaležno spominjal – zlasti pri Marji Pomagaj na Brezjah. 

 

Koliko lepega smo doživeli v tem obdobju. Bogu hvala za vse 

prejete dobrote. Bog povrni tudi vam, dragi in spoštovani 

verniki, za vse dobrote in molitve. Posebej se zahvaljujem 

gospodu župniku Jožefu Pojetu za lepo bratsko sodelovanje. 

»Duhovništvo je ljubezen Jezusovega Srca« (sv. Janez M. 

Vianney). 

 

Odhajam s hvaležnostjo in najboljšimi željami vam vsem: Bog 

vas živi po Marijini priprošnji. 

Anton Štrukelj  
 



GOSPODOV DAN 
 

 
Nad hišami iz temnih lin  

mogočno pojejo zvonovi; 

pač ne done vsak dan tako, 

strme poslušajo domovi, 

kot da vklesan je v bron svečan 

Gospodov dan. 
 

(Elizabeta Kremžar) 

 

 

Na začetku Svetega pisma v poglavju o stvarjenju sveta beremo: 

Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi 

dan od vsega dela, ki ga je opravil. In Bog je blagoslovil sedmi dan 

in ga posvetil. (1Mz 2,2-3) Bog nas je s tem poučil o razmerju med 

delom in počitkom in nam dal zgled, kako naj tudi mi ravnamo v 

našem življenju. Šest dni dela in sedmi dan, ki je namenjen oddihu, je 

»pravilo«, ki ga je Bog položil v naravo stvarstva in s tem tudi v 

človeka. Obveznost dela in nujnost počitka tako ne zajema samo 

človekovih telesnih moči, temveč vpliva tudi na njegovo doživljanje, 

čustva in njegovo duhovnost. Človek, ki sprejme ta ritem in ga 

upošteva, lažje ohranja svoje ravnovesje in s tem zdravje, pa tudi 

zadovoljstvo, občutek izpolnjenosti in povezanost z Bogom. 

 

Sedmi oziroma Gospodov dan pa se od drugih ne razlikuje samo po 

ne-delu, temveč je to dan, za katerega Bog predvsem želi, da bi bil 

posvečen Njemu. Zato nas na ta dan svečano in z mogočnim 

petjem zvonov kliče v cerkev, kjer nas želi sprejeti, se z nami povezati 

in nam zopet dati doživeti svojo bližino. Na vsak Gospodov dan nam 

pripravi »gostijo« svoje besede, pesmi, evharistije in vsakovrstne 

duhovne hrane. Želi, da bi ga slavili, on pa bi nas obilno napolnil s 

svojimi milostmi. Želi, da bi se z drugimi ljudmi srečali v občestvu in 

vse to doživeli skupaj. »V Gospodovo hišo pojdemo veseli,« pojemo 

kot odgovor na psalm. Bog želi, da obisk Njegove hiše ne bi bila 

prisila ali obveznost, temveč dan praznovanja in veselja zaradi 

srečanja Božjega in človeškega srca, ki imata ta dan novo možnost, 

da se zbližata. 



Meseca julija, ko bomo drug za drugim za dlje časa odložili svoje 

delo ter odšli na počitnice in dopust, nas Bog še posebej vabi, naj v 

ta čas povabimo in sprejmemo tudi Njega. Želi, da ga poiščemo v 

lepoti narave, kamor bomo odšli na oddih, v veličini katedral ali 

majhnih cerkva, ki jih bomo »srečali« na svojih poteh. Želi, da ga 

sprejmemo na romanjih ali v povsem samotnih počitniških hišah. 

Gospodov dan nas kliče vedno znova, da bi nas dosegel z obilnostjo 

svojih darov in se podaril vsakemu človeku. 

 
 

Obvestila za mesec julij 
 

 

Ponedeljek, 1. julij, ob 20.00 uri, priprava staršev in botrov na sveti 

krst, ki je v nedeljo, 7. julija, ob 10.00. 

 

Petek, 5. julij, prvi petek, je obisk starejših in bolnih na domu. Ob 15h 

molitev rožnega venca Božjega usmiljenja na Brezovici. Po večerni 

sv. maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure. 
 

Sobota, 6. julij, prva sobota, molitev rožnega venca s 

premišljevanjem na fatimski način pred sveto mašo. Po maši litanije 

Matere Božje. 
 

Nedelja, 7. julij, krstna nedelja na Brezovici ob 10.00 uri in tudi 

izseljenska nedelja. 

 

Nedelja, 21. 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. 

 

Nedelja, 28. julij, do torka, 30. julij, so zahvalne počitnice na morju v 

Sečovljah za otroški pevski zbor in ministrante. 

 

Poletni oratorij 

 

Na Brezovici bo poletni oratorij od ponedeljka, 19. 

avgusta, do petka, 23. avgusta. Naslov oratorija je: 

Imaš moč. Zgodba govori o Petru Klepcu in o 

vrednotah za življenje. Prijavnico oddajte do nedelje, 

11. avgusta, da se lahko oratorij dobro pripravi. 



GODOVI in SVETE MAŠE 1.7.2019 do 7.7.2019 

1.7. pon sv. Estera, s.p. žena BR 19 v zahvalo za življenje 

2.7. tor sv. Frančišek Regis BR 19 + Anton Slana, 20. obl. 

+ Ivan Kunej 

3.7. sre sv. Tomaž, apostol BR 19 + Bernarda Rauh, 10. obl. 

++ starši Jovanović, 3. obl. 

+ Anton Šebenik, ob obl. smrti 

+ Nuška Urbančič, 7. dan 

4.7. čet sv. Urh, škof BR   8 + Anton Klemenc 

Bogu v zahvalo za življenje 

5.7. pet sv. Ciril in Metod, ap 

prvi petek 

BR 19 za zdravje in blagoslov v družini 

+ Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

6.7. sob sv. Marija Goretti, muč 
prva sobota 

BR 19 ++ iz družine Japelj (Brce 8) 

+ Ivan Brumat, 30. dan 

+ Ciril in Marija Rus 

7.7. ned 14. ned. med letom 

Izseljenska nedelja 

sv. Vilibald, škof 
branje Božje besede LG: 

Branka Štrukelj in  

Irena Saksida 
 
 

branje Božje besede VG: 

Edita in Slavko Jesih 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Klara Mravlje in  

Karmen Rus 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Lojze in ++ starši Bergant 

+ Marija Marinko (Nova pot) 

LG   830 ++ družina Mole 

VG 830 ++ Gajštrovi in ++ Kušar 

+ Jožefa Kozina 

+ Ivan Čuden 

+ Mihaela Zdešar, 30. dan 

+ Ciril Opeka in ++ Opeka 

BR  10 ++ Tomaž in starša Brank ter 

starša, sestri in brat Kramar 

+ Franc Remškar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 6.7., ob 8h: Pod Gradom. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici za avgust in september 

sobota, 3. 8.      – Laze Dragomer 

sobota, 10. 8.    – Dragomerška cesta od Ljubljanske ceste do Čudnovih 

sobota, 17. 8.    – Dragomerška cesta od Čudnovih do konca 

sobota, 24. 8.    – Ob gozdu, Pot na Polane 

sobota, 31. 8.    – Kotna ulica in Kratka pot 

sobota, 7. 9.      – Mirna pot 

sobota, 14. 9.    – Rožna, Vrtna, Ob Snežaku, Lepa pot 

sobota, 21. 9.    – Pot za stan 

sobota, 28. 9.    – Na vasi, Pod Lovrencem 



GODOVI in SVETE MAŠE od 8.7.2019 do 14.7.2019 

8.7. pon sv. Gregor Grassi BR 19 za zdravje in blagoslov 

9.7. tor sv. Avguštin z. Rong - ni svete maše na Brezovici 

10.7. sre sv. Amalija, red. BR 19 + Jožef Lukan 

+ Ani Pezdir, obl. 

11.7. čet sv. Benedikt, opat - ni svete maše na Brezovici 

12.7. pet sv. Mohor in Fortunat  - ni svete maše na Brezovici 

13.7. sob sv. Henrik, kralj BR 19 + Tomaž Rupnik, 3. obl. 

++ Mozetič in ++ Brumat 

+ Frančiška Nagode 

+ Srečko Malavašič, 2. obl. in  

+ Franc Kršmanc, obl. 

14.7. ned 15. ned. med letom 

sv. Kamil, škof 
branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 
 

branje Božje besede VG: 

Darja Modic in  

Matija Perne  
 

branje Božje besede BR: 

Florjan Kocbek in Vid Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Pepca Jarc 

VG  830 + Tatjana Oblak, 7. obl. 

+ Franc Smrtnik 

BR  10 + Dane Vogel 

+ Ana Modic, obl. 

+ Metka Novak 

+ Terezija Rotar, 30. dan 

+ Franc Remškar 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 13.7., ob 8h: Pot na Tičnico, Partizanska cesta.   

 

 

 

 

 

 

Glasbeni center LIBERTA 
 

 

 

Ideja za ustanovitev glasbenega centra je zorela nekaj let, v letu 2018/2019 

pa se je po skrbnem načrtovanju realizirala in tako smo v Vnanjih Goricah 

pričeli z delovanjem Glasbenega centra LIBERTA.  

V prvi vrsti gre za glasbeno poučevanje otrok in odraslih na različnih 

glasbenih področjih, za prvi zgodnji kontakt z glasbo, koncertno dejavnost in 

nenazadnje za druženje ob tako čudoviti umetnosti, kot je to glasba. Za 

visoko strokovno delo znotraj centra skrbi pet akademskih glasbenikov in 

diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Glavno poslanstvo Glasbenega 

centra LIBERTA je približati glasbo vsem in vsakomur ter pomagati pri njegovi 

želji po glasbenem ustvarjanju in delovanju, tako na ljubiteljski kot tudi na 

visoko profesionalni ravni.  
 

Poučujemo naslednje inštrumente: klavir, violina, viola, violončelo, 

kontrabas, kitara, bas kitara in flavta. Jeseni pa bomo začeli tudi s 

poučevanjem baleta.  

Za vse informacije lahko pokličite na 031 471-690. Vabljeni k vpisu! 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 15.7.2019 do 21.7.2019 

15.7. pon sv. Bonaventura, škof - ni svete maše na Brezovici 

16.7. tor sv. Karmelska Mati 

Božja 

BR 19 + Mojca Rutar ter  

++ Remškar in ++ Samsa 

+ Stanko in Danica Smuk 

+ Ivan Kunej 

17.7. sre sv. Aleksij, spokornik - ni svete maše na Brezovici 

18.7. čet sv. Elij, mučenec - ni svete maše na Brezovici 

19.7. pet sv. Arsenij, puščavnik BR  19 + Ana Novak 

+ Nuška Urbančič, 30. dan 

+ Rudolf Rauh 

20.7. sob sv. Marjeta Antiohijska, 

mučenka 

BR 19 + Anton Prelesnik 

v čast Srcu Jezusovemu v 

zahvalo 

+ Stanislav Barlič, 30. dan 

21.7. ned 16. ned. med letom 

Krištofova nedelja 

sv. Lovrenc, duh. 
branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen  
 

branje Božje besede VG: 

Branka in Jani Remškar 
 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Mateja Seliškar  

BR    7 ++Skalarjevi 

+ Danila Podgornik 

LG  830 + Ivan Čuden 

VG  830 + Milka, 15. obl. in France Čuden,  

+ Frančiška Mrak, 18. obl. in  

+ Angela Novak 

+ Ivanka in Vincencij Gregorc 

+ Ivanka Jamnik, 2. obl. ter   

+ Ivan Jamnik in Angela Novak 

++ starši Kozina 

BR  10 + Tomaž Borštnar 

++ starši, sestra in brata 

Kosednar 

+ Ivanka, obl. in Teodor Pikec 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 20.7., ob 8h:  Na pobočju. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Največ kar lahko nekomu podarim je moje 

lastno veselje nad življenjem, moj lasten 

notranji mir, moja lastna tišina in samota, moj 

lasten občutek, da mi je dobro. 
 

(Henri J. M. Nouwen) 



GODOVI in SVETE MAŠE od 22.7.2019 do 28.7.2019 

22.7. pon sv. Marija Magdalena 

svetopisemska žena 

BR 19 + Karel, 60. obl. ter  

+ Marica in Slivo Puc 

23.7. tor sv. Brigita Švedska - ni svete maše na Brezovici 

24.7. sre sv. Krištof, mučenec - ni svete maše na Brezovici 

25.7. čet sv. Jakob Starejši, ap. - ni svete maše na Brezovici 

26.7. pet sv. Joahim in sv. Ana, 

starši Device Marije 

BR 19 + Ana Novak 

+ Janez in Ivan Slana 

+ Ana in ++ starši Dolinar ter  

++ Zdešar 

+ Franc Lapajne, obl. in  

++ Kozamernik 

27.7. sob sv. Srce Marijino BR 19 + Milena Peklaj 

28.7. ned 17. ned. med letom 

sv. rimski mučenci 
branje Božje besede LG: 

Marta in Albert Prodan 
 

branje Božje besede VG: 

Irena Modic in  

Marta Bogataj 

 
branje Božje besede BR:  

Peter in Genči Buček 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Rudolf Rauh 

VG  830 + Ani in Franci Jesenovec 

+ Ignac Jakomin, oče 

+ Ludvik Japelj 

+ Terezija in Ignac Marinko ter 

++ sorodniki 

BR  10 + Vida in Tilen Starkež ter  

+ Alojzij Hočevar 

+ Jože in ++ starši Namjesnik 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 27.7., ob 8h: Ljubljanska cesta Dragomer.  
 

 

 

Romanje 
 

 

 

Romar potuje v kraj, kjer je Bog nekdaj posebno 

razločno govoril. Na takem kraju so, v podobi 

rečeno, nebesa odprta. Tukaj se meje odpirajo 

lažje in pogosteje kakor drugje. Odpadajo 

omejitve duše in telesa, dogajajo se čudeži. 

»Tukaj sem prejel čudovito pomoč,« bere romar 

na starih zahvalnih podobah. Ta izraz hvaležnosti ga pripravi, da se sam 

popolnoma izroči Bogu. Za pomoč in priprošnjo prosi tudi svetnike, ki jim je 

tisti sveti kraj posebno izročen. Prosi zlasti Marijo, ki jo imenujemo Pomoč 

kristjanov in Tolažnico žalostnih. Mnoge prošnje ostanejo v svoji konkretnosti 

neuslišane. Toda bistvena prošnja, da se človek spravi z Bogom in zato tudi s 

samim seboj in s svetom, je na romarski poti in njenem cilju razločnejša. 

Molitev v ta namen se potem tudi izpolni.                                      (Egon Kapellari) 



 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

V juniju so prejeli sveti krst 
 
 

☼  Urban 

☼  Anja  

☼  Lucija 
Letos je bilo v naši župniji krščenih enajst otrok. V lanskem letu pa v tem 

času devetnajst otrok. Z molitvijo prosímo za starše in botre, da bodo 

zmogli izpolniti obljubo dobre verske vzgoje. 
 
 

V juniju so od nas odšli v večnost 
 

†  Mihaela Zdešar (74), Podpeška c. 219, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Ivan Brumat (84), Na Brezno 50, Brezovica (Brezovica) 

†  Stanislav Barlič (88), Pot terencev 12, Brezovica, (Brezovica)  

†  Terezija Rotar (89), Na Lazih 1, Brezovica (Brezovica) 

†  Nuška Urbančič (72), Gornja pot 14, Brezovica, (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih šestindvajset naših župljanov. Preteklo 

leto je bilo v tem času pokopanih tudi osemindvajset 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: Krstna nedelja je prva v mesecu, med sv. mašo, ki je ob 10h. 

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

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), da se 

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