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Oblačilo posvečenih 
 

Posvečene 

osebe s posvetitvijo 

začnejo nositi tudi 

posebno oblačilo – 

duhovniško ali 

redovniško obleko. Ta 

obleka postane 

zunanje znamenje 

njihove življenjske 

odločitve in pričuje 

svetu o poklicanosti in vrednotah, ki jih posvečena oseba 

predstavlja. Za posvečene osebe je njihova obleka tisto, kar je 

uniforma za policista ali našitki za gasilca: razločuje jih od drugih in 

kaže, kaj so, ter kakšno mesto zasedajo. Biti posvečen je v družbi in v 

Božjih očeh poseben položaj, saj gre za osebe, ki so bile izbrane in 

poklicane »pustiti vse, se odpovedati sebi in hoditi za Njim« (Mt 

16,24). Prav ta odločitev k popolni posvetitvi življenja Bogu ter 

bratom in sestram prek oblačila navzven pričuje o Božji službi in 

delovanju Jezusa po tem človeku. 

Obleči obleko posvečenih pa ima tudi globlji simbolni pomen. 

Obleči novo oblačilo v Svetem pismu pomeni postati nov človek. V 

starozavezni knjigi preroka Zaharija ukaže Božji angel služabnikom 

velikega duhovnika, naj mu slečejo umazana oblačila, in duhovniku 

reče: »Glej, odvzamem ti tvojo krivdo in te oblečem v praznično 

obleko« (Zah 3,4). Posvečene osebe Bog na poseben način obdari z 

milostmi. Kot pri krstu jih izmije grehov in jim simbolično nadene 



praznično obleko, ki predstavlja stalno navzočega Kristusa v 

njihovem življenju. Prav tako pa si »kot Božji izvoljenci, sveti in 

ljubljeni«, oblečejo »čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, 

krotkost, potrpežljivost« (Kol 3,12). Njihova poklicanost jih zavezuje k 

dostojnosti in zanje vrednemu obnašanju in delovanju. 

Oblačilo posvečenih je tudi njihov ščit. Varuje jih pred 

pričakovanji ljudi in ravnanji, ki za njihov stan ne bi bile primerne. 

Oblačilo posvečenih pa včasih prestavlja tudi tveganje. V zgodovini 

in tudi današnjem času ni malo primerov, ko so bili duhovniki 

prepoznani, napadeni ali celo umorjeni samo zaradi njihovega 

stanu. V okolju, ki je zelo sovražno do posvečenih oseb, je težko 

zdržati in ne opustiti tega zunanjega znamenja posvečenosti, toda 

duhovnik mnogokrat najbolj pričuje prav v Bogu nenaklonjenem 

okolju tudi z obleko. 

Nekateri ljudje mislijo, da je posebno oblačilo posvečenih 

znamenje njihove nečimrnosti ali celo bahavosti. Na liturgična in 

druga oblačila gledajo kot na ostanek preteklosti ali zunanji 

»pripomoček«, ki za samo liturgijo nima večjega pomena. V resnici ta 

oblačila s svojo simboliko življenju dajejo močan pečat – tako 

vernikom kot tudi posvečenim. Ko se je zgodilo prikazanje Matere 

Božje z gore Karmel, se je prikazala oblečena v redovno obleko in s 

tem izrazila pomen vseh oblačil posvečenih oseb. Oblačila 

posvečenih pa so se v stoletjih tudi spreminjala. To dokazuje muzej v 

Londonu, v katerem hranijo mašne plašče, ki so jih duhovniki 

uporabljali v preteklih stoletjih in se zelo razlikujejo od današnjih. 

Tako Janez Zlatousti kot Wilhelm Nyssen sta oblačilo 

posvečenih primerjala s svetlobo in sijajem. Prvi piše: Sije tako svetlo, 

da prekaša celo sončni žar, drugi pa, da je bogoslužno oblačilo 

enako oblačilu Sina človekovega pri bogoslužju večnosti. V oblačilu 

posvečenih je torej navsezadnje skrit tudi del tistega duhovnega sija, 

ki ga je vsebovalo Jezusovo žareče oblačilo na gori Tabor, in del tiste 

moči, ki je ozdravljala ljudi, ki so se njegovega plašča zgolj dotaknili. 

Zato oblačilo posvečenih obenem ostaja tudi skrivnost, pred katero 

ostajamo majhni, zaupljivi in spoštljivi.  

Z molitvijo podprimo naše letošnje novomašnike, da bodo 

svoje oblačilo in svoje duhovništvo nosili po zgledu Kristusove ljubezni 

in dostojanstva. 



 

Obvestila za mesec julij 
 

Ponedeljek, 29. junij, praznik sv. Petra in Pavla, apostola, ob 9.00 

posvetitev novomašnikov v ljubljanski stolnici. 
 

Petek, 3. julij, prvi petek - obisk starejših in bolnih na domu. Ob 15h je 

molitev rožnega venca Božjega usmiljenja na Brezovici. Po večerni 

sv. maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure. 
 

Sobota, 4. julij, prva sobota, molitev rožnega venca pred 

Najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način je pred sveto mašo. 
 

Nedelja, 12. julij, na Brezovici ob 10.00 sv. maša za žive in pokojne 

gasilce v naši župniji.  

 

Nedelja, 19. julij, ob 11.30 skavtske obljube in zaključek skavtskega 

leta za steg Brezovica1, Briše pri Polhovem Gradcu. 
 

Nedelja, 26. 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 

 
Kljub situaciji, v kateri smo se znašli v 

letošnjem letu, smo se odločili, da tudi 

letos oratorij Brezovica bo, in sicer v krajši 

obliki in v nekoliko manjšem številu. 

Letos bo Oratorij Brezovica potekal le tri 

dni, in sicer od 5. do 7. avgusta 2020. 

Zaradi zagotovitve čim večje varnosti 

vseh udeležencev in animatorjev smo 

letos omejili najnižjo starost udeležencev, 

in sicer bomo letos sprejemali le otroke 

od zaključenega 3. do 9. razreda. 

Ves oratorij bomo izpeljali v okolici 

Marijinega doma (na travniku, vrtu, pod 

šotorom…) in se poskušali čimbolj izogibati notranjim prostorom. 

Več informacij o poteku oratorija najdete na prijavnicah, ki so pri 

vhodu cerkve na Brezovici. Prijave potekajo do 12. julija 2020.  



 

Obisk svete maše 
 

Udeležba pri sveti maši je dovoljena samo zdravim osebam, ki 

nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane 

telesne temperature. Če se ne da zagotoviti varnostne razdalje 1,5 

m, mora obiskovalec imeti zaščitno masko oz. temu primerno zaščito 

(šal, ruta), razen, če so skupaj družinski člani istega gospodinjstva. 

Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke. V cerkvi je do 

nadaljnjega potrebno uporabljati zaščitno masko (od 24. 6. 2020). 

Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali 

družina, ki živi v istem gospodinjstvu. 

Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo na roko. Preden se 

obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, nato pa si masko 

zopet namestijo čez obraz. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti 

pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti 

roke. 

 

Zakrament svete spovedi 
 

Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni mogoče. 

Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, 

kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V 

vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi 

spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata varnostno 

razdaljo. 

 

Cerkveni pogreb 

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih 

ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti sorodnikov. Med 

pogrebom je treba upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 metra. 

Molitev za zdravje v času epidemije 

Verniki in duhovniki smo vabljeni, da ohranimo molitev za zdravje – 

lastno zdravje, zdravje naših domačih ter za zdravje v naši državi in 

po vsem svetu. Posebej priporočamo zdravstvene delavce in vse, ki 

skrbijo za bolne: 



 

Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 

Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.  

 

Izkušnja poklicanosti 2020 v Škofji Loki pri bratih kapucinih 

 

Od 1. do 20. julija 2020 bo v kapucinskem samostanu v Škofji Loki 

potekal tritedenski program Izkušnja poklicanosti. 

Namenjen je fantom, ki so dopolnili najmanj 17 let in bi radi bolj jasno 

spoznali namen in pomen svojega življenja, kakšna naj bo njihova 

življenjska pot oziroma kam jih kliče Gospod.  

Program je sestavljen iz bratske molitve, tematskih srečanj, 

pogovorov v skupini, fizičnega dela, osebnih pogovorov, izletov, 

romanja, puščave in še kaj bi se našlo. Udeležence zelo zaznamuje 

svoboda od sveta, saj se odločijo živeti brez mobitela, računalnika in 

drugih naprav, ki zapolnijo tišino, v kateri želi spregovoriti Gospod na 

srce. 

Več podrobnosti:  

br. Jože Smukavec, 041 860 350, joze.smukavec@rkc.si  

mailto:joze.smukavec@rkc.si


Sveta Marija Goretti 

 

Marija Goretti se je rodila 16. oktobra 1890. Ko 

je bila stara devet let, so se preselili v okolico 

mesta Nettuno, kjer je oče vzel v zakup precej 

zemlje. Skupaj z vdovcem Serenellijem in 

njegovim sinom Aleksandrom so stanovali v isti 

hiši. Kot prvorojenka je pri 12 letih prevzela skrb 

za gospodinjstvo. Bila je srčna in dobra. V trdih 

življenjskih okoliščinah je zgodaj dozorela. 

Sosedje so govorili, da je 'angelski otrok' in so 

jo drugim postavljali za zgled. 

Oče Serenelli se je vdajal pijači, njegov sin Aleksander pa je bil 

mladostnik, ki ni znal obvladovati svojih čustev in nagonov. Ko je dan 

za dnem opazoval ljubko malo gospodinjo, se je vnemalo njegovo 
poželenje. Dvakrat jo je skušal pripraviti do tega, da se mu vda, 

Marija pa ga je odločno zavrnila. 

5. julija 1902 je Aleksander opoldne prišel domov in našel Marijo 

samo. Odvlekel jo je v sobo. Ker se mu je upirala, jo je večkrat 

zabodel z nožem. Sosedje so slišali Marijine krike in napadalca 

pregnali. Ranjeno deklico so peljali v bolnišnico, kjer je naslednji dan 

umrla. Serenellija so obsodili na trideset let ječe. Marija Goretti mu je 

izprosila milost iskrenega kesanja. Od leta 1939 je živel kot tretjerednik 

v kapucinskem samostanu v Macerati, kjer je 6. maja 1970 umrl. V 

pismu, ki ga je zapustil, je zapisal: »Ko se oziram nazaj, moram 

priznati, da sem v mladosti ubral napačno pot, ki me je pripeljala v 

nesrečo. Tako sem potem zagrešil tisti zločin. Še vedno mi v ušesih 

odmevajo Marijine besede odpuščanja.« 

24. junija 1950 je bila Marija Goretti razglašena za svetnico. Ob 

Marijini materi je bil tudi Aleksander Serenelli, ki je mater prosil 

odpuščanja. »V življenju skromne deklice,« je v nagovoru ob tej 

slovesnosti dejal papež, »ki smo jo obdali z najvišjo častjo, moremo 

videti zgled, ki ni vreden samo nebes, ampak ga mora občudovati 

in častiti tudi naš čas.« Marija Goretti goduje 6. julija, posvečena pa ji 

je cerkev v Bistrici pri Tržiču. 



GODOVI in SVETE MAŠE 29.6.2020 do 5.7.2020 

29.6. pon sv. Peter in Pavel, 

apostola 

BR 16 Stanislav Vidmar, pogreb 

BR 19 + brat Jani in ++ starši Mlinar 

+ Jožef Tomšič, duhovnik 

+ Anton Šebenik, obl. 

30.6. tor sv. prvi rimski 

mučenci 

BR 19 za zdravje na duhu, duši in 

telesu 

v zahvalo za 50 let življenja 

1.7. sre sv. Estera, s.p. žena BR 19 + Ana Sojer 

2.7. čet sv. Frančišek Regis BR   8 + Ivan Kavčnik 

3.7. pet sv. Tomaž, apostol 
prvi petek 

BR 19 za nove duhovne poklice 

+ Jožef Kozamernik 

4.7. sob sv. Urh, škof 
prva sobota 

BR 19 + Zdravko Trček, obl. in  

+ Olga Trček 

+ Franc Starkež 

++ družina Mozetič 

++ Novak in ++ Sedej 

5.7. ned 14. ned. med letom 

Izseljenska nedelja 

sv. Ciril in Metod, ap 

branje Božje besede LG: 

Eva Gorup in Ida Šifrer 
 
 

branje Božje besede VG: 

Marta in Drago Stanovnik 

 
 

 

 

 

 
 

 

branje Božje besede BR:  

Franci in Marija Rakovec 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Lojze Bergant, 10. obl. in  

++ starši Bergant 

LG   830 ++ iz družine Steržaj 

VG 8
30

 + Milan Majer 

+ Stanislav Marinko 

+ Angela Novak ter Ivan in 

Ivanka Jamnik 

+ Ciril Opeka, za god; ter  

++ starši Opeka in Ašič 

na priprošnjo blaženega Alojzija 

Grozdeta za zdravje Anice 

BR  10 ++ Jože in starši Namjestnik 

za domovino 

za družino Čamernik 

za žive in ++ Paščinski 

+ Jožef Tomsič, duhovnik  
(50 let od nove maše) 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 4.7., ob 8h: Dolina, Pot na Plešivico,  

Pot na mah, V Jami.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 6.7.2020 do 12.7.2020 

6.7. pon sv. Marija Goretti, muč BR 19 ++ starši Pezdir, Gregorka in 

Rupnik 

+Stanislav Vidmar, 7. dan 

7.7. tor sv. Vilibald, škof BR 19 ++ starši Juvančič, 15. obl. 

8.7. sre sv. Gregor Grassi BR 19 v zahvalo  

+ Alojz Maček in za ++ družine 

Maček in Kovačič 

9.7. čet sv. Hadrijan III., papež BR  8 + Anton Prelesnik 

10.7. pet sv. Amalija, red. BR 19 + Alojzij in Frančiška Veselič 

11.7. sob sv. Benedikt, opat BR 19 + Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

+ Anton Požar, 30. dan 

+ Srečko Malavašič, obl. 

12.7. ned 15. ned. med letom 

sv. Mohor in Fortunat 

 

 

branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen 
 

 

branje Božje besede VG: 

 Edita in Slavko Jesih 
 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Miha in Beti Rus 

 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Frančišek Čuden, 1. obl. 

+ Ignac in Marija Marinko  

(Nova pot) 

LG   830 za Svetega Duha v družini 

VG  830 ++ Gajštrovi 

+ Matilda Plešnar, 30. dan 

za ++ Šimnove 

BR  10 za žive in pokojne gasilce ter  

+ Matija Ramuta 

++ Vogel 

za zdravje in blagoslov v družini 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 11.7., ob 8h: Pod Gradom.  
 

Čiščenje cerkve na Brezovici v avgustu 
 

sobota,   8. 8.  – Laze Dragomer 

sobota, 15. 8.  – Dragomerška c. od Ljubljanske ceste do Čudnovih 

sobota, 22. 8.  – Dragomerška cesta od Čudnovih do konca 

sobota, 29. 8.  – Ob gozdu, Pot na Polane 
 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 13.7.2020 do 19.7.2020 

13.7. pon sv. Henrik, kralj BR 19 za zdravje (B) 

14.7. tor sv. Kamil, škof BR 19 + Ivan Kavčnik 

15.7. sre sv. Bonaventura, škof BR 19 + Boris Čičmirko 

16.7. čet sv. Karmelska Mati 

Božja 

BR  8 + Štefanija Orehek 

17.7. pet sv. Aleksij, spokornik BR  19 + Jožef Lukan 

18.7. sob sv. Elij, mučenec BR  19 + Tomaž Rupnik, obl. 

19.7. ned 16. ned. med letom 

sv. Arsenij, puščavnik 

branje Božje besede LG: 

Marta in Albert Prodan 
 

branje Božje besede VG: 

Rebeka in Andraž Remškar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Metod in Mojca Žitko  

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 v zahvalo in priprošnjo (R) 

VG  830 za rodbino Marinko in Modic 

+ Ivanka in Vincencij Gregorc 

+ Jerica in Ivan Marinko 

+ Stanislav Marinko 

+ Ivana Jamnik, 3. obl. ter  

+ Ivan Jamnik in Angela Novak 

BR  10 + Marija in Filip Pezdir 

+ Frančiška Sešek 

v zahvalo in priprošnjo 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 18.7., ob 8h: Pot na Tičnico,  

Partizanska cesta .  

 

Novi vzkliki v Lavretanskih litanijah 

 

Kongregacija za bogoslužje je 20. junija objavila 

pismo, da je papež Frančišek v Lavretanske litanije 

dodal tri nove vzklike: 

Mati usmiljenja, prosi za nas! 

Mati upanja, prosi za nas! 

Tolažba beguncev, prosi za nas! 
 

Prvi vzklik bo umeščen za »Mati Cerkve«, drugi za »Mati milosti 

Božje«, tretji pa za »Pribežališče grešnikov«. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 20.7.2020 do 26.7.2020 

20.7. pon sv. Marjeta Antiohijska, 

mučenka  

BR 19 + Anton Požar 

21.7. tor sv. Danijel, prerok BR 19 + Ivanka, obl. in Teodor Pikec 

+ Danila Podgornik 

22.7. sre sv. Marija Magdalena 

svetopisemska žena 

BR 19 + Silvo Puc in ++ starši in Majda 

23.7. čet sv. Brigita Švedska BR  8 v čast Svetemu Duhu za milost 

vere 

24.7. pet sv. Krištof, muč. BR 19 + Janez in Ivan Slana 

25.7. sob sv. Jakob Starejši, 

apostol 

BR 19 ++ Čamernik iz Lukovice 

26.7. ned 17. ned. med letom 

sv. Joahim in sv. Ana, 

starši Device Marije  
branje Božje besede LG: 

Dragica in Miha Jalševac 
 

branje Božje besede VG: 

Urška in Veronika Smrtnik 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR 

Jožica Gerl in Lucija Žitko:  

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Frančiška Trček, 40. obl.  

ter bratje in seste 

LG   830 + Ana Sojer ter vsi ++ Sojer 

VG  830 + Milka, obl. in France Čuden 

ter + Frančiška Mrak, obl. in  

+ Marija Japelj 

+ Terezija in Ignac Marinko  

ter ostali sorodniki 

+ Ani in Franci Jesenovec  

BR  10 + Anica, Julijana, Ivanka, Marija  

in Amalija ter ++ sestre Romih 

++ Tomaž in starši Brank ter  

++ starši, sestre in brata Kramar 

++ Slana, Markovcevi 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 25.7., ob 8h: Na pobočju. 

 

Če se boste počutili žalostne, storite kakor galebi, ki gnezdijo 

na jamborih ladij. Dvignite se z zemlje, z mislijo in srcem se 

povzdignite k Bogu, kajti on je edini, ki vas bo mogel potolažiti 

in vam dati moč, da boste zmogli premagati žalost, težavo ali 

preizkušnjo. 

(sv. p. Pij) 



GODOVI in SVETE MAŠE od 27.7.2020 do 2.8.2020 

27.7. pon sv. Gorazd, Kliment  BR 19 + Tilka Kuclar, 1. obl. 

+ Stanislav Vidmar, 30. dan 

28.7. tor sv. Viktor I. papež - ni svete maše na Brezovici 

29.7. sre sv. Marta - ni svete maše na Brezovici 

30.7. čet sv. Peter Krizolog - ni svete maše na Brezovici 

31.7. pet sv. Ignacij Lojolski - ni svete maše na Brezovici 

1.8. sob sv. Alfonz Ligvorij BR 19 + Ivan Kavčnik 

po namenu (K) 

2.8. ned 18. ned. med letom 

sv. Evzebij, škof  
branje Božje besede LG: 

Ela in Pavel Remškar 
 

branje Božje besede VG: 

Marija in Tadej Dolenc 

 

branje Božje besede BR:  

Gregor Žitko in  

Klara Mravlje 

BR    7 + Ivan Kavčnik 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Ivanka, obl. in Vincenc 

Gregorc 

+ Marjan Zajec, obl. 

+ Stanislav Marinko 

BR  10 ++ starši, sestra in brata 

Kosednar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 1.8., ob 8h: Ljubljanska cesta 

Dragomer. 

 

Med počitnicami 

 

Molitev in slavljenje Boga je kot sončni 

vzhod. Vsako jutro se prebudi ista 

zemlja, ki jo osvetljuje ista zvezda. Kljub 

temu pa svetloba ni nikoli ista in nam 

vsak dan razkrije ta svet na drugačen 

način. (Jacques Murad) 

 

Med počitnicami ste lepo vabljeni k sveti maši – v naši cerkvi ali 

v kraju, kjer boste na počitnicah. Cerkev lahko tudi na kratko 

obiščemo, se v njej ustavimo in počastimo Boga s kratko 

molitvijo, prošnjo ali zahvalo. Boga lahko počastimo tudi na 

romanjih, kolesarskih izletih ali planinskih izletih, ko se ob 

pogledu na naravo spomnimo nanj. Vabljeni k molitvi in 

ohranjanju povezanosti z Bogom.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

V maju in juniju so prejeli sveti krst 
 

☼  David 

☼  Mark 

☼  Ula 

☼  Dominik 

☼  Oskar 

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

bilo v tem času krščenih enajst otrok.  
 

V juniju so od nas odšli v večnost 
 

†  Anton Požar (90), Pot na Tičnico 2, Lukovica, (Brezovica)  

†  Matilda Plešnar (84), Na Gulč 23, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Stanislav Vidmar (92), Sodnikarjeva 3, Brezovica, (Brezovica)  

Letos je bilo cerkveno pokopanih enaindvajset naših župljanov. 

Preteklo leto je bilo v tem času pokopanih šestindvajset naših rajnih. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 10.00. 

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 18.00 do 19.00. 

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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