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Leto  2022              od 1.8.2022 do 28.8.2022           AVGUST          številka  8 
 

     POT 
 

    

      

»Človek je večni romar, ki je stalno na poti. 

        Prihaja z Vzhoda svoje mladosti 

            in potuje na Zahod svoje starosti 

                v večno navzočnost Boga.« 

 

                

                          Kardinal Joachim Meisner, Božje sledi na naših poteh) 

 

 

 

 

                                Foto: Jožef Poje, pot na Lysá hora (1.323 m) Češka 
 

 

 

 

Avgust je mesec, ko se marsikdo odpravi na pot. Lahko gre na morje, 

v hribe ali na romanje. Lahko potuje po zgodbah, ki mu jih prinašajo 

knjige, oddaje ali zgolj lastni spomini. Na tem svetu nič ni trajno, je 

zapisal Bernard iz Clairvauxa. Nemogoče je obstati v položaju, ki smo 

ga dosegli; vedno moramo iti po poti naprej. 



Pot je simbol za življenje in tudi za vero. Oboje se razvija postopno. 

Večina velikih osebnosti iz Svetega pisma je predstavljenih, da so 

ljudje na poti. Očak Abraham, potem Izak in Jakob so bili popotniki k 

obljubi. Popotnik je bilo tudi izraelsko ljudstvo na poti v izbrano deželo. 

Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda, ga časti ter hodi po njegovih 

potih, pravi Psalm 128. Vsi, ki so živeli v povezanosti z Bogom, so se 

podali na pot in tja, kamor jih je poklical. 

Tudi Jezusovo javno delovanje je opisano kot stalno popotovanje po 

Galileji in Judeji. Obiskal je mnogo krajev in se srečal z mnogimi ljudmi, 

ki so ga pričakovali, se od njega učili in se ob njem spreminjali. Tudi ko 

je bil že Vstali, je spremljal dva učenca na poti v Emavs. S tem nam 

sporoča, da spremlja tudi svojo Cerkev na poti skozi zgodovino. 

Pot pogosto privede tudi na križpotje. Tam se mora popotnik odločiti, 

po kateri poti bo šel naprej. Kristjani prvega rodu so se imenovali 

pripadniki nove poti, ker so se odločali za Kristusa. Najbolj pa se 

zavemo, da sta življenje in vera pot, če se odrečemo vozilu in se na 

pot odpravimo peš. Ob takšni hoji spoznavamo, da cilj srečne poti ni 

skupek dogodkov. Cilj je zavedanje, da nad vsakim našim korakom 

prevladuje milost. 

Želim vam prijeten dopust - da bi se vaše poti v teh dneh čim večkrat 

srečale s tistimi, ki jih imate radi in vas vodile k oddihu v bližini Boga. 
 

 
 

Obvestila za mesec avgust 
 

Petek, 5. avgust, prvi petek, je obisk starejših in bolnih na domu na 

Brezovici, Dragomerju in Logu, ki jih obišče gospod župnik. Gospod 

kaplan bo obiskal starejše in bolne en teden kasneje, to je 12. avgusta.  

Ob 15.00 molitev rožnega venca Božjega usmiljenja na Brezovici. Po 

večerni sveti maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure. 
 

Sobota, 6. avgust, prva sobota, pred večerno sv. mašo bo molitev 

rožnega venca s premišljevanjem na fatimski način. Po maši litanije 

Matere Božje. 
 

Nedelja, 14. avgust, žegnanje v Dragomerju, sv. maša je ob 10.00 uri. 

 



Na praznik Marijinega vnebovzetja, v ponedeljek, 15. avgusta, je 

sveta maša zjutraj ob 8.00 in zvečer ob 19.00.   

Po večerni maši je procesija z Marijinim kipom. K maši in procesiji na 

Veliki šmaren še posebej povabljene narodne noše in člani vseh 

društev in skupin v občini Brezovica in Log-Dragomer, še posebej 

gasilci vseh gasilskih društev v naši župniji. 
 

 

Poletni oratorij za otroke bo od 22. do 26. avgusta 2022, vsak dan od 

9.00 do 16.00 ure.  

 

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.  

 

Po odločitvi škofov bo od prvega septembra dalje priporočen mašni 

dar 23 €. 

 

 

Vpis otrok k verouku 

 

Vpis otrok k verouku bo za vse otroke, od 1. do 9. razreda: 

• v petek, 2. septembra, od 14.00 do 18.00 ure  

• v soboto, 3. septembra, od 8.00 do 12.00 ure  

 

Urnik verouka bo objavljen na spletni strani po prazniku velikega 

šmarna, 15. avgusta. Od takrat bodo na voljo tudi prijavnice v cerkvi 

pri verskem tisku in na spletni strani.  

 

Glede urnika verouka po razredih ne bo večjih sprememb razen za 

tretji in deveti razred. Ker sta obe skupini sorazmerno majhni, bo tako 

le ena skupina tretjega razreda, prvoobhajancev, in prav tako le ena 

skupina devetega razreda, birmancev.  

 

Verouk za tretji razred (prvoobhajanci) bo v torek ob 17.00  

in za deveti razred (birmanci) v torek ob 16.00. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 1.8.2022 do 7.8.2022 

1.8. pon sv. Alfonz, škof BR 19 ni svete maše na Brezovici 

2.8. tor sv. Evzebij, škof BR 19 + Roman in Boris Čičmirko 

3.8. sre sv. Lidija, sp. žena BR 19 za blagoslov življenjske poti 

+ Frančišek Urbančič, 30. dan 

VG 17 + Simon Klemen, pogreb 

4.8. čet sv. Janez M. Vianej BR   8 ni svete maše na Brezovici 

5.8. pet sv. Marija Snežna 

 

prvi petek 

BR 19 + Jožef Tomšič, duhovnik, 9. obl. 

+ Bernarda in Rudolf Rauh 

6.8. sob Jezusova 

spremenitev na gori 
 

prva sobota 

VG 8 + Janez Marinko (Nova pot) in  

+ Ivanka Roblek 

+ Jerca in Ivan Marinko 

BR 19 ++ Fišter in ++ Remškar 

(Kumarjevi) 

+ Goran Golubić, 30. dan 

+ Jan Ulaga, 14. obl. 

++iz družine Lavrenčič in Svetec 

7.8. ned 19. nedelja med letom 

sv. Kajetan, duhovnik 
branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 

 

branje Božje besede VG:  

Damjana in Brane Novak 

 

 

 

 
 

 

branje Božje besede BR: 

Beti in Miha Rus 

BR    7 + Marija Marinko, roj. dan in  

+ Ignac Marinko (Nova pot) 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG 830 + Magdalena Smrtnik, 9. obl. 

++ starša Tilka in Stane Plešnar 

ter sorodniki Plešnar, Kavčič, 

Zalar 

+ Ivanka Gregorc, obl. in 

+ Vinko Gregorc 

+ Simon Klemen, 7. dan 

BR   10 ++ Žitko in ++ Varšek 

++ sestri Antonija in Majda 

Remškar 
 

Čiščenje cerkve, sobota, 6.8., ob 8h: Pot na Tičnico, Partizanska cesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Začel je govoriti o kesanju in jaz sem bil preplavljen z njegovo duhovno 

močjo, stokrat močnejšo od mamila. Bilo je čudovito. Strah je izginil. 

Slišal sem, kako je govoril: "Jezus je tu. Če zares želite spremeniti svoje 

življenje, je sedaj pravi trenutek za to. Kdo bi želel prejeti Jezusa?" 

Skočil sem na noge, se obrnil k fantom naše tolpe in pomignil: 

"Gremo." Sledilo mi je trideset Mau-Mauovcev, za njimi pa še drugih 

trideset iz ostalih tolp. 

(odlomek iz knjige Nicky Cruz: Teci, sinko, teci) 



 

 

 

GODOVI in SVETE MAŠE od 8.8.2022 do 14.8.2022 

8.8. pon sv. Dominik, redovnik 

 

BR  19 + Anton Prelesnik 

+ brata Ludvik in Niko Jakomin 

9.8. tor sv. Terezija (Edith 

Stein) 

BR 19 + Štefka Orehar 

+ Rozi Slana 

10.8. sre sv. Lovrenc,  

diakon in mučenec 

BR 19 + Zalka, obl. in Stane Novak 

+ Jožef Kogovšek  

11.8. čet sv. Klara, devica BR  8 v priprošnjo sv. Filomeni za 

zdravje 

+ Ivan Kavčnik 

12.8. pet sv. Ivana Šantalska, 

redovnica 

BR 19 + Tine Rebec, obl. 

+ Anton in Jožica Rode, 19. obl. 

13.8. sob sv. Hipolit in Poncijan, 

mučenca 

VG  8 + Ignacij Marinko (Nova pot 24) 

BR 19 + Nuška Urbančič 

+ Bernarda in Jože Kmetec ter  

vsi ++ Marinčič 

14.8. ned 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. nedelja med letom 

sv. Maksimilijan 

Kolbe, duhovnik, 

mučenec 

branje Božje besede LG:  

Ela in Pavel Remškar 

 

branje Božje besede VG:  

Urška in Veronika Smrtnik 

 

 

branje Božje besede BR:  

Natalija Kocjančič 

 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Janko Černetič 

VG  830 + Marjan Zajec, obl. 

+ Tilka, Stanko in Janez Marinko 

+ Ana Urbančič (90 roj. dan) 

BR  10 + Franci, France in  

+ Vera Hočevar, 1. obl. 

+ Jožef in Stanislava Škafar 

+ Olga Mlakar, roj. dan 

DR  10 + Franc, 16. obl., ++ starši Fišter 

+ Jožef Kozjan 

+ Mili in Marko Gerbec, obl. 

+ Franc Remškar in  

++ iz družine Remškar (Lužarjevi) 

+ Frančiška in Viktor Herič 

+ Terezija Mavsar, 1. obl. 

+ Andrej Kos ter ++ starši 

Lončarič in sestra Mimica 
 

 

Čiščenje cerkve, sobota, 13.8., ob 8h: Na Pobočju. 
 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 15.8.2022 do 21.8.2022 

15.8. pon  

 

 

 

 

    po  maši  je 

MARIJINO 

VNEBOVZETEJE 

Veliki šmaren 

 
procesija z Marijinim kipom 

BR  8 za žive in pokojne župljane 

+ Jožef Lukan 

BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj 

+ Janez Celarc 

+ Frančišek Urbančič 

16.8. tor sv. Rok, spokornik BR 19 + Marjan Trček 

+ Marko Rode, obl. 

17.7. sre Združitev prekmurskih 

Slovencev, dr. praznik 

BR 19 za domovino 

+ Anton Japelj 

18.8. čet sv. Helena, cesarica BR  8 + Janez Novak, duhovnik, 5. obl. 

BR  19 + Nuška Urbančič 

19.8. pet sv. Janez Eudes, duh. BR 19 + Matilda Lenarčič ter ++ starši  

in ++ stari straši 

20.8. sob sv. Bernart, opat VG  8 + Janez Novak, duhovnik 

BR 19 + Primož Lavtar, duhovnik, 7. obl.  

+ Dušan Trček, obl. 

+ Jožef Žakelj 

++ Novak in ++ Sedej 

21.8. ned 

 

 

21. nedelja med letom 

sv. Pij X., papež  

branje Božje besede LG:  

Helena Kavčič in Joža 

Černetič 
 

branje Božje besede VG: 

Edita in Slavko Jesih 

 
 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Hajdi in Vili Kosednar 

BR    7 + Ivan Kavčnik 

LG   830
 za žive in pokojne župljane 

+ Jože Žakelj, 30. dan 

VG  830 ++ Stane, Julijana in Stanislav 

Škoporc 

+ Jožefa Celar 

+ Ludvik Klemen 

+ Jože Gosar, obl. in  

++ starši Gosar 

BR  10 + Stanislav Čampelj, obl. 

++ Avšič 

+ Janez Celarc 

Čiščenje cerkve, 20.8., ob 8h: Ljubljanska cesta, Dragomer.  
 

Učite se moliti na ulicah in na deželi, ne le takrat, ko imate knjigo v roki, ampak 

ko čakate na avtobus ali se vozite z vlakom. Predvsem pa se udeležujte 

bogoslužja Cerkve in bogoslužni krog vključite v svoje življenje - njegov ritem naj 

se vseli v vaše telo in vašo dušo.  

                                           (odlomek iz knjige Thomas Merton: Luč nevidne resnice) 



GODOVI in SVETE MAŠE od 22.8.2022 do 28.8.2022 

22.8. pon sv. Devica Marija 

Kraljica 

BR 19 + Antonija Peternel 

+ Lojze Gosar, roj. dan in 

njegovi pokojni 

23.8. tor sv. Roza iz Lime, 

devica 

BR 19 + Irena Šimon, roj. dan 

+ Rozi Slana 

24.8. sre sv. Jernej, apostol BR 19 + Ivan in Ivanka Kušar 

LG 19 + Frančišek Urbančič 

25.8. čet sv. Ludvik, kralj BR  8 v čast sv. Mohorju in Fortunatu 

26.8. pet sv. Tarzicij, mučenec BR 19 + Anton Prelesnik 

+ Ignacij Marinko (Nova pot 24) 

27.8. sob sv. Monika, mati sv. 

Avguština 

VG  8 + Primož Lavtar, duhovnik 

+ Ludvik Modic 

BR 19 ++ starša Pavla in Ludvik 

Jakomin 

28.8. ned 22. nedelja med letom 

sv. Avguštin, škof 
 

branje Božje besede LG: 

Jerneja in Rok Meglen 

 

branje Božje besede VG: 

Jožica in Matija Perne 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Irena Celarc 

BR    7 + Drago Kos 

LG   10 
cerkev 

Jernejeva 

nedelja  

za žive in pokojne župljane 

+ Karel Petrovčič, 45. obl. in  

++ družina Mole 

VG  830 + Ludvik Klemen 

+ Milan Čuden, roj. dan 

+ Marija Židanek 

+ Simon Klemen, 30. dan 

BR  10 + Peter Skodlar, obl. 

++ starši in + Metod Lenaršič 

++ starši in bratje Pajk 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 27.8., ob 8h: Laze, Dragomer. 
 

Nekega dne jo je nagovoril duhovnik z dolgo belo brado. 

Najprej ji je podelil dolg blagoslov, nazadnje pa ji kot dušni 

tolažnik položil roko na glavo: 

"Gotovo so vam že kdaj govorili o Evi, pramateri človeškega 

rodu. V očeh Cerkve velja za veliko svetnico, njeno ime 

pomeni Mati vseh živih. Obrnite se nanjo in ona vam lahko 

pomaga. Čez nekaj trenutkov odhajam v daljne kraje, od 

koder se zavoljo starosti najbrž ne vrnem več. Vendar vas ne 

bom pozabil. Ko vas bodo zajeli plameni, se spomnite na 

starega misijonarja, ki bo tam daleč v puščavi molil za vas." 

(odlomek iz knjige Leon Bloy: Revna ženska) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

V juliju so bili krščeni 
 

 

☼  Voranc Nartnik Meglič, Brezovica 

☼  Klavdija Čuden, Mokronog 
 

 

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

krščenih devetnajst otrok. Z molitvijo prosímo za otroke in njihove 

starše. 
 
 
 
 

V juliju so od nas odšli v večnost 
 

 

†  Frančišek Urbančič (78), Gornja pot 14, Brezovica, (Brezovica) 

†  Frančišek Čepon (88), Tovarniška 24, Logatec, (Log) 

†  Jože Žakelj (81), Cesta Dolomitskega odreda 10, Log, (Log) 
 

 

Letos je bilo cerkveno pokopanih sedemindvajset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih osemintrideset 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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