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Lepa, ker ljubi 
 

 

V lepoto tvojo angeli strmijo, 

nebesa, zemlja vneto te slavita. 

 

(p. Anton Nadrah) 

 

Ko so otroci iz Međugorja povedali, da 

vidijo Marijo, je ljudi takoj zanimalo, 

kako Marija izgleda. Otroci so 

povedali, da je zelo lepa. Povedali so, 

da ima ovalen obraz, jasne oči, lepa 

usta, rdeča lica in dolge lase. 

Oblečeno ima dolgo obleko, ki je 

navadno bela, ob praznikih pa zlata. 

Nad glavo ima krono iz dvanajstih zvezd. Še in še so opisovali njen 

izgled in ko se je ljudem zdelo, da vedo dovolj, so po opisu otrok 

izdelali Marijin kip. Mislili so, da so dobro opravili svoje delo, saj so pri 

izdelavi kipa upoštevali vse podrobnosti, ki so jih omenili otroci. Kip so 

pokazali otrokom, ti pa so se začeli smejati. »Marija je mnogo mnogo 

lepša,« so v en glas povedali. Noben kip, še tako dovršen in estetsko 

izdelan, se ni mogel približati lepoti Marije, kakršno so videli otroci. 

Med teologi se je vnela razprava, zakaj je Marija tako lepa. Nekateri 

so menili, da zato, ker je Bog za mater svojega sina izbral najlepše 

dekle tistega časa. Drugi so menili, da je izbral dekle povprečne 



lepote in da njena zdajšnja lepota izhaja iz tega, ker je nadnaravna, 

ker biva v poveličanem telesu in prihaja iz nebes. Tretji so menili, da 

njena lepota izhaja iz čistosti njenega življenja, iz velike vere in 

predanosti Bogu. Vsak, kdor se popolnoma in v vsem oprime Boga, 

naj bi bil lep, ker se navzame lepote Boga. Četrti pa so bili mnenja, 

da se Marija zdi otrokom tako lepa, ker so otroci tisti, ki so 

preprostega in čistega pogleda. Mnenj je bilo veliko, toda pravega 

odgovora niso poznali. 

Potem pa so se spomnili, da otroci Marijo sprašujejo različna 

vprašanja in da jim Marija na vprašanja odgovarja. Otrokom so 

naročili, naj vprašajo Marijo, zakaj je tako lepa. Vidkinja Vicka, ki je 

bila med vsemi najpogumnejša, je ob enem od videnj res zbrala 

pogum in vprašala: »Marija, zakaj si tako zelo lepa?« 

Marija pa ji je odgovorila: »Tako zelo lepa sem, ker ljubim.« 

Preprost odgovor s tako očitno resnico je mnoge presenetil. Marija, ki 

je naša Mati, nas z vsem svojim srcem ljubi tako močno, da se je 

njena ljubezen začela odražati tudi na njenem fizičnem izgledu. 

Marija ni lepa zgolj zato, ker bi bila izbrana, ker bi ji bila lepota 

podarjena ali ker prihaja iz nebes, kjer so vsi lepi. Marija je lepa, ker je 

tudi po Jezusovi smrti kljub silovitem trpljenju, ki jo je takrat prizadelo, 

svoje poslanstvo vzela zares. Po Jezusovi smrti je postala Mati vseh 

ljudi in od tedaj prav vse ljubi s svojim materinskim srcem in vso svojo 

ljubeznijo. Ta ljubezen jo še naprej plemeniti in jo dela vse lepšo. 

Marija pa ni lepa zaradi sebe, temveč zaradi nas. V vsej lepoti se 

nam je prikazala, da bi nam tudi v tem dala zgled. Kaže nam pot in 

daje spoznanje, da vsak človek, ki resnično ljubi, postaja lep ter s to 

lepoto očiščuje in navdihuje druge. Ta lepota nima povezave s 

fizičnim izgledom, številom gub na obrazu ali telesnimi 

pomanjkljivostmi. Kdor ljubi, ne more drugače, kot da v notranji in 

posledično tudi zunanji lepoti zažari na način, da to lepoto opazijo 

tudi drugi. Ljubezen in lepota sta neločljivo prepleteni. 

Naj nas letošnji Marijin praznik nagovori in prevzame s prav to lepoto, 

ki jo po zgledu Marije, ki ljubi, lahko podarimo drug drugemu. 
 
 



Slovo od gospoda Gregorja Bregarja 
 

 

Dragi župljani Brezovice,  

v teh dneh se od Vas poslavljam, zato bi se Vam rad z nekaj 

besedami zahvalil, ker ste me z odprtim srcem sprejeli. Z veliko 

hvaležnostjo sem prišel na Brezovico, kjer sem že prej eno leto bival, 

preden sem vstopil v semenišče.  

V tem letu sem prepoznal veliko Božje dobrote, ki je sijala iz Vas. 

Dragoceni so mi bili stiki z Vami. Še posebej svete maše in pogovori. 

Vesel sem vseh, ki za življenje skupnosti kaj naredite. Posebej sem 

opazil pevski zbor na Logu, živo ljudsko petje v Vnanjih Goricah in 

zbore na Brezovici. Lepo je bilo sodelovati z vsemi mežnarji in 

ključarji. Vesel sem skupine mladih, ki so povezani in je zelo lepo biti v 

njihovi družbi. Pritrkovalci znate tudi čudovito igrati na zvonove. 

Ministranti ste čudoviti! Bogu hvala za lepe iskrene družine, ki 

bogatite skupnost z novim življenjem.  

Toliko lahko rečem v spodbudo vsem tistim, ki sem jih opazil in lahko 

zato Božjo svetlobo, ki je prišla do mene, kot ogledalo odbijem nazaj 

k Vam. Mnogo je tudi bogastva, ki ga nisem opazil, pa ga bomo 

enkrat v nebesih (Bog daj!) skupaj gledali za nazaj. Naj to BOGastvo 

v Vas raste in sije navzven, da bodo tudi naši bratje, ki Boga ne 

poznajo, prišli v našo skupnost.  

V hvaležnosti se od Vas poslavljam in skupaj s svetim Pavlom pravim: 

»Mislim, da moje življenje ni omembe vredno, samo da dokončam 

svoj tek in dovršim službo, ki sem jo prejel od Gospoda Jezusa, da 

izpričam evangelij o Božji milosti.« (Apd 20,24). 

Vesel bom srečanja z Vami tudi drugod!  

 

Bog Vas žívi! 

Gregor Bregar 

 



Pozdrav novomašnika, kaplana gospoda Janeza Potiska 

 

 

Dragi župljani župnije Brezovica! 

Verjamem, da ste mnogi že kaj prebrali o meni v novomašni številki 

Družine, pa vendar se spodobi, da vas pozdravim še v tem glasilu. 

 

Po zaključeni Škofijski klasični gimnaziji in po šestih letih študija 

teologije in vzgoje v Bogoslovnem semenišču sem bil 29. junija 

letošnjega leta posvečen v duhovnika. Mnogi vidijo to kot zaključek 

neke poti, kot cilj, ki ga dosežeš; v resnici pa gre za nov začetek. In 

ta novi začetek me je doletel v prav posebnem času, skoraj sredi 

pandemije, ki nam je popolnoma spremenila življenje...  

 

Sredi teh posebnih razmer, ki so mnoge ljudi pustile v strahu in obupu, 

prihajam med vas z zaupanjem in veseljem. Z zaupanjem v Boga, ki 

nam daje vse dobro; z veseljem, ki nam ga prinaša Kristus s svojo 

zmago nad vsem slabim in z veseljem nad vsemi, ki prihajate v 

svetišča te župnije po duhovno hrano za življenje.  

 

V veselem pričakovanju začetkov naše skupne hoje po poti za 

Jezusom molim za vse in se vam tudi sam priporočam v molitev. 

 

 

                      Vaš kaplan Janko Potisek 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Obvestila za mesec avgust 
 

 
S prvim avgustom prihaja za kaplana na Brezovico novomašnik g. 

Janez Potisek, ki bo živel na Brezovici. Prihaja iz župnije Dol pri 

Ljubljani. Kot novomašnik je že zaključil študij teologije in magisterij, 

zdaj pa začenja še doktorski študij. Pri nas na Brezovici bo delal na 

vseh področjih duhovniškega dela.  

Prvo sv. mašo bo daroval v soboto zvečer, 1. avgusta, na Brezovici. V 

nedeljo, 2. avgusta, bo maševal na Logu in na Brezovici, 9. avgusta 

pa v Vnanjih Goricah.  

Želimo mu Božjega blagoslova. 

 

Četrtek, 6. avgust, prvi četrtek. Izjemoma bo obisk starejših in bolnih 

na domu v avgustu za Dragomer in Log na prvi četrtek.  

Z obiskovanjem bom začel po 9.00 uri, po sv. maši, zato bo obisk 

približno eno uro kasneje kot običajno za prvi petek. Jožef Poje, žpk. 

 

Petek, 7. avgust, prvi petek, je obisk starejših in bolnih na domu na 

Brezovici in Vnanjih Goricah. Na ta dan bo starejše obiskal gospod 

kaplan, Janez Potisek.  

 

Ob 15.00 molitev rožnega venca Božjega usmiljenja na Brezovici. Po 

večerni sveti maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure. 

 

Sobota, 8. avgust, prva sobota, molitev rožnega venca s 

premišljevanjem na fatimski način pred sveto mašo. Po maši litanije 

Matere Božje. 

 

Nedelja, 9. avgust, žegnanje v Dragomerju, sv. maša je ob 10.00 uri. 

 

Ponedeljek, 10. avgust, na god sv. Lovrenca, je sv. maša ob 19.00 uri 

v cerkvi v Dragomerju. Na Brezovici ta dan ni svete 

maše. 

 

 

V Sloveniji je približno 50 cerkva, ki so posvečene sv. 

Lovrencu. Če odštejemo cerkve, ki so posvečene Božji 

materi, je to največje število cerkva, posvečenih 

določenemu svetniku. 



  
 

 

Marijino vnebovzetje – veliki šmaren – 15. avgust 

 
 

 
 
Na praznik Marijinega vnebovzetja, v četrtek, 15. avgusta, je sv. 

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. 

 

 

23. avgust, žegnanje na Logu na Jernejevo nedeljo, sv. maša bo v 

cerkvi na Logu ob 10.00 uri.  

 

Vpis otrok k verouku 

 

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

 v sredo, 2. septembra, od 13.00 do 18.00 ure  

 v četrtek, 3. septembra, od 13.00 do 18.00 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.  

 



God sv. Janeza Marije Vianneya 

4. avgusta obhajamo god sv. Janeza 

Marije Vianneya, poznanega tudi kot 

arškega župnika, zavetnika in vzornika 

duhovnikov. 

Rodil se je leta 1786 v vasi Dardily, blizu 

Lyona. Po nov maši leta 1816 je bil dve 

leti kaplan pri svojem dobrotniku in 

župniku Balleyu, nato je bil leta 1818 

prestavljen v Ars. V župniji je najprej 

poskrbel za verski pouk otrok in odraslih 

ter se boril zoper štiri tedanje 

poglavitne razvade: nedeljsko delo, 

popivanje, preklinjanje in ples. Zaradi 

velike gorečnosti in svetosti, ki so jo ljudje začeli prepoznavati, so se 

začela množična romanja k župniku Vianneyu v Ars. Tja so ljudje 

hodili predvsem, da bi opravili sveto spoved. Vianney je imel številne 

duhovne darove, med drugim spoznavanje človekove duše, s 

katerim je lahko pomagal tudi tistim, ki so jih grehi posebej bremenili. 

Izredni napori, združeni z njegovo spokornostjo, so počasi izčrpali 

njegove moči. Umrl je 4. avgusta 1859 in takrat praznujemo njegov 

god. Na njegovem pogrebu se je zbralo več kot 300 duhovnikov in 

več kot 6000 vernikov. 

Papež Pij X. ga je leta 1905 razglasil za blaženega, papež Pij XI. Pa 

leta 1925 za svetnika. Leta 1929 je bil sv. Janez Marija Vianney 

razglašen za vzornika in zavetnika duhovnikov. 

Mesto Ars je še danes priljubljen romarski kraj, kamor romajo mnogi 

duhovniki in verniki s svojimi priprošnjami. 

 

 

Kadar je Vianneyu kdo navdušeno poročal o čudežnem  

telesnem ozdravljenju, je Vianney odvrnil:  

»To ni tako pomembno. Bolj važno je, kako je z vašo dušo.« 
 



GODOVI in SVETE MAŠE 3.8.2020 do 9.8.2020 

3.8. pon sv. Lidija, s.p. žena BR 19 + Ciril Rotar, 20. obl. 

+ Ljubica Zorić 

4.8. tor sv. Janez Vianej, 

duhovnik 

BR 19 ++ starši in Ciril Klemenc 

+ mami Matilda Plešnar  

(rojstni dan) 

5.8. sre sv. Marija Snežna BR 19 + Jožef Tomšič, duhovnik, 

 7. obl. 

6.8. čet JEZUSOVA SPREMENITEV 

NA GORI 

BR   8 + Ana Sojer 

+ Jan Ulaga, 12. obl. 

7.8. pet sv. Kajetan, duh. 
prvi petek 

BR 19 + Anton Prelesnik 

+ Vida Trček, 7. dan 

8.8. sob sv. Dominik, 

ustanovitelj 

dominikancev 

prva sobota 

BR 19 +Frančiška Sešek in Jože Sešek 

za zdravje 

+ Albina Šušteršič, 10. obl. 

+ Štefka in Lojze Slabe 

9.8. ned 19. ned. med letom 

sv. Terezija (Edith 

Stein), redovnica 

branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 
 
 
 

branje Božje besede VG: 

Darja in Manca Modic 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

Florjan Kocbek in Vid Žitko 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Marija in Ignac Marinko  
                              (Nova pot) 

LG   830 + Anton in Frančiška Kozjek 

+ Mitja Žniderič 

VG 830 + Matilda Plešnar 

+ Ivan Marinčič, 30. dan 

+ Magdalena Smrtnik, 7. obl. 

+ Stanislav Marinko 

DR  10 + Ivana in Marjan Krajnik ter  

++ Kršmanec 

+ Francelj Fišter, obl. in  

++ starši Fišter 

za žive in ++ iz družine Remškar - 

Lužarjeve 

BR  10 za žive in ++ iz družine Žitko 

+ Jože Pino Strain in  

družina Novak 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 8.8., ob 8h: Laze Dragomer. 

 

 
 



GODOVI in SVETE MAŠE od 10.8.2020 do 16.8.2020 

10.8. pon sv. Lovrenc, mučenec DR 19 + Angela in Andrej Marinko 

11.8. tor sv. Klara (Jasna), dev. BR 19 za dobrotnike v bolezni 

+ Ivan Kavčnik 

12.8. sre sv. Ivana Šantalska, 

redovnica 

BR 19 + Štefanija Orehek 

+ Miro Jakomin 

13.8. čet sv. Hipolit in Poncijan, 

mučenca 

BR  8 + Nuška Urbančič 

za dušno in telesno zdravje 

+Anton, 17. obl. in Jožica Rode 

14.8. pet sv. Maksimilijan Kolbe, 

redovnik in mučenec 

BR 19 + Jožef Lukan 

+ Tine Rebec, obl. 

15.8. sob MARININO 

VNEBOVZETJE 

Veliki šmaren 

BR  8 za žive in pokojne župljane 

+ Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

+ Marica Gorjan 

BR 19 v zahvalo 

16.8. ned 20. ned. med letom 

sv. Rok, spokornik 

 

branje Božje besede LG:  

Joža Černetič in Majda Turk 

 
 

 

branje Božje besede VG: 

Mojca Tratar in  

Nuša Dajčman 

  
 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:   

Mateja Seliškar in Petra 

Kodba 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ Hladnik in Gselman 

LG   830 + Janko Černetič, obl. 

++ Grom 

+ Avguštin in Boris Armič 

VG  830 v čast Mariji Pomagaj za 

zdravje 

+ Ana Stanovnik 

+ Marija in Viktor Brolih 

+ Ivan Marinčič 

BR  10 + Vida, Lenart in Tilen Starkež  

ter + Alojz Hočevar 

+ Marko Rode, 30. obl. 

+ Anton Požar 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 15.8., ob 9h: Dragomerška c. od 

Ljubljanske ceste do Čudnovih.  

Čiščenje cerkve na Brezovici v septembru 
 

sobota,   5. 9.  – Ob Gozdu – Pot na Poljane 

sobota, 12. 9.  – Kotna, Kratka, Mirna, Prečna pot 

sobota, 19. 9.  – Rožna, Vrtna pot, Ob Snežaku, Lepa pot 

sobota, 26. 9.  – Pot za stan 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 17.8.2020 do 23.8.2020 

17.8. pon sv. Beatrika, dev. 

Združitev prekmurskih 

Slovencev, dr. praznik 

BR 19 + Marjan Trček, obl. 

za domovino 

18.8. tor sv. Helena (Alenka), 

cesarica 

BR 19 + Janez Novak, 3. obl. 

za duše v vicah 

19.8. sre sv. Janez Eudes, duh. BR 19 + Stanislav Mohar, 4. obl. 

++ Gršak in Dobrovoljc 

20.8. čet sv. Bernard, opat BR  8 + Primož Lavtar, duhovnik, 5. obl. 

za nove duhovne poklice 

21.8. pet sv. Zdenko, škof BR  19 + Dušan Trček, obl. 

+ Ivan Kavčnik 

22.8. sob sv. Devica Marija 

Kraljica 

BR  19 v veliko zahvalo Jezusu, Devici 

Mariji in sv. Jožefu 

++ Novak in ++ Sedej 

23.8. ned 21. ned. med letom 

sv. Roza iz Lime 

 

branje Božje besede LG: 

Miran Stanovnik in Ivo Pivk 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Urška in Veronika Smrtnik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Peter in Genči Buček 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ Šivic in ++ Tomanič 

LG   10 

v cerkvi 
+ Karel Petrovčič, 43. obl. in  

++ starši Mole 

VG  830 + Pepca Celar, obl. 

+ Jožef Kozamernik 

+ Stanislav Marinko 

+ Matilda Plešnar 

+ Marija Židanek 

+ Janez Novak, duhovnik 

+ Ludvik Mocic 

BR  10 + Jože in starši Namjestnik 

+ Stanislav Čampelj, obl. 

+ Majda Remškar, obl. 

+ Jakob Remškar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 22.8., ob 8h: Dragomerška cesta od 

Čudnovih do konca.  

 
Znanje potrebuje ljubezen, da postane umevanje. 

(sv. Šarbel Makluf) 
 

 

 

 

 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 24.8.2020 do 30.8.2020 

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

za duše v vicah 

25.8. tor sv. Ludvik, kralj BR 19 v zahvalo in priprošnjo 

 + Ivan Kavčnik 

26.8. sre sv. Tarzicij, mučenec BR 19 ++ družina Pečjak 

+ Ivan Kavčnik  

27.8. čet sv. Monika, mati sv. 

Avguština 

BR  8 za vdove in vdovce v stiski 

28.8. pet sv. Avguštin, škof BR 19 v čast Svetemu Duhu za dar vere 

++ starši Kršmanc 

29.8. sob Mučeništvo sv. 

Janeza Krstnika 

BR 19 + Bernarda in Jože Kmetec in 

vsi ++ Marinčič 

+ Janez in Ivan Slana 

+ Lenart Starkež, 30. dan 

30.8. ned 22. ned. med letom 

sv. Feliks, mučenec  
 

 

branje Božje besede LG: 

Franci in Antonija Cukjati 

 
 

branje Božje besede VG:  

Irena in Jerca Modic 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Vili in Hajdi Kosednar  

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Drago Kos 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 + Ana Sojer in vsi ++ Sojer 

++ Grom 

VG  830 + Julijana Škoporc, 2. obl. ter 

Stane in Stanislav Škoporc 

+ Stanislav Marinko 

+ Marija in Anton Nartnik 

+ Ivan Armič 

BR  10 + Peter Skodlar, obl. 

++ starši, sestra in brata 

Kosednar 

+ Franc Starkež 

+ Alojz Mikuš, 14. obl. in  

++ starši Mikuš in Šenk 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 29.8., ob 8h: Ob gozdu, Pot na Polane. 

 
Milost vztrajnosti nam bo naklonil Bog, če ga bomo zaupno prosili, 

odločeni, da bomo tudi sami storili vse, kar je v naši moči.     
(J. Philippe) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

V juliju so prejeli sveti krst 
 

☼  Trin Aja    ☼  Ida 

☼  Hana    ☼  Maks 

☼  Julia 

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

bilo v tem času krščenih trinajst otrok.  
 

V juliju so od nas odšli v večnost 
 

†  Mitja Žniderič (64), Loška cesta 8, Log pri Brezovici, (Log)  

†  Ivan Marinčič (85), Podpeška c. 112, Vnanje Gorice, (Vn. Gorice) 

†  Bonaventura Primorac (mrtvorojena), Zaloška c. 230, Ljubljana, (Dragomer)  

†  Lenart Starkež (55), Ljubljanska c. 30, Dragomer, (Brezovica)  

†  Albin Trobec (86), Dolgi most 18, Ljubljana, (Brezovica) 

†  Vida Trček (87), Pot na Ferjanko 11,  Log pri Brezovici, (Brezovica) 

Letos je bilo cerkveno pokopanih sedemindvajset naših župljanov. 

Preteklo leto je bilo v tem času pokopanih triintrideset 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. 
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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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