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Obisk milostnega kipa fatimske Matere Božje 

Na obisk fatimske Matere Božje smo se v 

naši župniji pripravljali z obhajanjem petih 

prvi sobot v mesecu. Zadnja priprava na 

sprejem Marije pa bo v tridnevnici pred 

njenim prihodom v našo župnijo v četrtek, 7. 

julija. V letu 2016 bomo poleg jubileja 

usmiljenja v Cerkvi na Slovenskem 

praznovali še prihod milostnega kipa Marije 

Romarice iz Fatime. Dva dosedanja prihoda 

v Slovenijo, leta 1997 in 2008, sta prinesla 

zelo dobre dušnopastirske sadove. Po 

naročilu slovenskih škofov naj se ob obisku 

milostnega kipa Marije romarice vsa župnija 

izroči (posveti) Marijinemu brezmadežnemu 

Srcu in po njem presvetemu Jezusovemu 

Srcu. Seveda ni dovolj, da posvetilno 

molitev le izpovemo. Potrebna je: osebna 

odločitev, molitvena in umska priprava. 

Molitvena priprava je s tem, da se udeležujemo prvosobotne 

pobožnosti in molimo pripravljalno molitev. Umska priprava pa pomeni, 

da vsaj nekaj vemo o posvetitvi in da smo pripravljeni v skladu z njo tudi 

živeti. Posvetitev pomeni obnovitev krstnih obljub in novo odločitev za 

življenje v poglobljenem prijateljstvu z Jezusom in Marijo. Duhovna 

priprava zajema tudi sveto spoved. Tako bo v času tridnevne priprave 

vsak dan pred sv. mašo priložnost za sveto spoved in molitev rožnega 

venca. Spovedati se je možno že več dni prej ali več dni pozneje, ob 

prejemu zadostilnega sv. obhajila pa je seveda treba biti v posvečujoči 

milosti (brez smrtnega greha). 



obvestila 

Mesec junij je zaznamovan s posvečenjem novomašnikov. Letos je v 

Sloveniji deset novomašnikov škofijskih duhovnikov in pet novomašnikov 

iz redovnih skupnosti. Spomnimo se z molitvijo v priprošnji za njihovo 

vero, zvestobo in vztrajnost na začeti poti.  Koper: Janez J. Arnež, 16. 3. 

1963, Gradno; Celje: Gregor Majcen, 8. 8. 1989, Nova Cerkev; Ljubljana: 

Bernard Rožman, 29. 6. 1991, Predoslje; Simon Virant, 25. 7. 1980, 

Sodražica; Maribor: Robi Sekavčnik, 16. 7. 1989, Ravne na Koroškem; 

Murska Sobota: Matjaž Muršič Klenar, 13. 3. 1992, Gornja Radgona; 

Novo mesto: Matej Gnidovec, 3. 11. 1991, Žužemberk, Boštjan Gorišek, 

20. 10. 1987, Ajdovec, Štefan Hosta, 10. 4. 1991, Šentjernej, Roman 

Ivanetič, 26. 12. 1987, Semič; iz redovnih skupnosti: Boštjan Horvat, 16. 4. 

1977, Beltinci, Boštjan Kotar, 14. 2. 1979, Gabrovka, Mitja Franc, 21. 1. 

1988, Črenšovci, Anton Borovnjak, 25. 12. 1988, Murska Sobota, Jernej 

Šuštar, 4. 4. 1978, Dobrepolje 

Od nedelje, 26.6., do četrtka, 30.6., so počitniški dnevi za ministrante, 

otroški in mladinski pevski zbor v Strunjanu. Zato v tem času ne bo 

uradnih ur kot običajno.  

V času poletnih mesecev julija in avgusta se z duhovnikom lahko 

srečate vsak dan po sveti maši. Kadarkoli pa lahko pokličete na telefon: 

040 395 942. 

 

Na prvi petek, 1.7., bom obiskal starejše in bolne na domu. Ob uri 

Jezusove smrti, ob 15h, bo v cerkvi na Brezovici rožni venec Božjega 

usmiljenja. Po maši bo molitev pred najsvetejšim do 20:30 ure, ki jo 

oblikujejo žene; molitev vodi ga. Mojca Maffi. Lepo povabljeni 
 

Na prvo soboto, 2.7., bo molitev rožnega venca s premišljevanjem pred 

sveto mašo ob 18:15. To je zadnja prva sobota pred prihodom kipa 

fatimske Matere Božje v našo župnijo. 
 

Prva nedelja v juliju, 3.7., je krstna nedelja. Vaš dar pri sv. maši na prvo 

nedeljo v juliju bo namenjen za dokončanje del na koru. Dokončno se 

ureja še električna razsvetljava, pohodni tlak in zaključna mizarska dela. 
 

Na prvo nedeljo v juliju bo sveta maša za vse žrtve medvojnega in 

povojnega nasilja. Veliko naših župljanov je bilo umorjenih prav ob 

začetku poletja leta 1945 leta. 
 

Srečanje Besede življenja bo v ponedeljek, 4.7. po sveti maši v 

Marijinem domu. 



 

Tridnevna priprava na obisk kipa fatimske 

Matere Božje bo od ponedeljka, 4.7., do 

srede, 6.7., vsak večer pri sveti maši v cerkvi 

na Brezovici. 

Marijin kip bomo sprejeli  v naši župniji v 

četrtek, 7. julija. Ob 7.30 bo sprejem na 

parkirišču nasproti pokopališča, od koder 

bomo v procesiji odšli v cerkev. Ob 8h bo 

sveta maša, po maši pa litanije Matere Božje 

in posvetitev njenemu varstvu in njeni 

priprošnji. Po maši bomo Marijo pospremili do parkirišča, kjer bo njen 

odhod v naslednjo župnijo. Lepo povabljeni! 

V naši dekaniji bo obisk Marije romarice iz Fatime od 5. do 8. julija. Če 

bo kdo zadržan 7. julija, ko bo Marija na Brezovici, se lahko udeleži 

romarskih dogodkov tudi v drugih župnijah naše dekanije. Razpored 

dogodkov v dekaniji Vič - Rakovnik: 

5. julij 19.00 sprejem na Viču 

20.00 sveta maša na Viču in nato celonočno češčenje 

6. julij 5.00 sveta maša na Viču in odhod na Rakovnik 

7.00 sprejem na Rakovniku, sv. maša, celodnevno češčenje 

18.30 sveta maša na Rakovniku, celonočno češčenje 

7. julij 7.00 odhod iz Rakovnika 

7.30 sprejem na Brezovici 

8.00 sveta maša na Brezovici in odhod v Polhov Gradec 

11.00 sv. maša v Polhovem Gradcu in odhod na Bokalce 

14.00 sveta maša v domu na Bokalcih 

16.00 sprejem na Dobrovi 

18.00 sveta maša na Dobrovi in odhod na Ig 

20.00 sveta maša na Igu in odhod na Kurešček 

22.00 Sprejem na Kureščku in celonočno češčenje 

8. julij 14.00 sveta maša na Kureščku in odhod v Tomišelj 

15.30 sveta maša v Tomišlju in odhod v naslednjo dekanijo 
 

V nedeljo, 10. julija, bo ob 10h prvo sveto obhajilo za enega otroka, ki je 

bil zaradi bolezni v času rednega svetega obhajila v bolnišnici. Z 

molitvijo se spomnimo njega in njegovih staršev. 
 

 

 

 

V nedeljo, 24.julija, goduje sveti Krištof, zavetnik za srečno vožnjo. Ta dan 

je Krištofova nedelja. Po vsaki sveti maši bo blagoslov vozil. Vaš dar pri 

blagoslovu je namenjen za nakup vozil našim misijonarjem po svetu 

preko mednarodnega združenja MIVA. Priporočimo se sv. Krištofu za 

varne, srečne in prave poti v našem življenju. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 27.6.2016 do 3.7.2016 

27.6. pon sv. Ema Krška. kn. BR 19 v čast Sv. Duhu za dar vere 

28.6. tor sv. Irenej, šk. in muč.  BR 19 + Rozi Geršak, 3. obl. 

++ družina Erjavec in Filipič 

29.6. sre sv. Peter in Pavel,  

apostola 

BR 19 + Jože Gregorič, župnik 

+ Jožef Tomšič, duhovnik 

+ Pavla Jakomin, obl. in 

+ Ludvik Jakomin 

30.6. čet prvi rimski mučenci BR   8 + Tine in ++ iz družine Slabe 

1.7. pet sv. Estera, 

svetopisemska žena  

prvi petek 

BR 15 molitev rožnega venca 

Božjega usmiljenja 

BR 19 + Rajko Trček 

+ Slavka Sešek, 30. dan 

2.7. sob sv. Frančišek Regis 

prva sobota  

Čiščenje cerkve, Brezovica: 

Tržaška c. od št. 420 do 

430 

BR 1530 poročna sv. maša 

BR 19 + Franc in Ivana Marinko, obl. 

 + Damjana Šercer, 8. obl. 

 + Vlado Mederal, 7. dan 

3.7. ned 14. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Tomaž, apostol  + Lojze, obl. in starši Bergant  

 prva nedelja v  v zahvalo 

 mesecu LG  830 + Pavla Prah 

 nedelja Slovencev VG 830 + Ignac Jakomin 

 po svetu  + Ivanka Rihar, 30. dan 

   + Ludvik Modic 

   + Ciril Opeka 

 krstna nedelja BR 10 za vse žrtve medvojnega in 

povojnega nasilja iz naše 

župnije 

   za nove duhovne poklice 

   za vse pokojne brezovške 

duhovnike  

   + Albina in Ivan Marinko  

ter ++ stari starši Rotar in vsi 

dobrotniki 

   + Bernarda Rauh, obl. 
 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 4.7.2016 do 10.7.2016 

4.7. pon sv. Urh, škof BR 19 ++ starši Jovanovič, obl. 

+ Anton Šebenik, obl. 

5.7. tor sv. Ciril in Metod BR 19 + Ciril in Marija Rus 

6.7. sre sv. Marija Goretti, muč BR 19 v čast fatimski Materi Božji 

za blagoslov naše župnije 

7.7. čet sv. Vilibald, škof 

sprejem Marije romarice 

BR   8 v zahvalo za zdravje 

v čast Mariji romarici za zdravje 

8.7. pet sv. Gregor Grassi, šk. BR 19 + Ludvik in Niko Jakomin, obl. 

+ Cvetko Gubanec, 30. dan 

9.7. sob sv. Avguštin, muč. BR 10 za skavte 

BR 19 + Tomaž in starši Brank ter 

starši, sestri in brata Kramar 

 + Zvone Cigrovski, obl. 

   + Ani Pezdir, obl. 

10.7. ned 15. ned. med letom 

sv. Amalija, red. 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

++ starši Mihael in Frančiška 

Urbančič 

+ Ivan Miklič 

LG  830 po namenu (prosto) 

  VG 830 + Ivan Kozina 

   + Marija Židanek 

   + Franc Ostanek, 30. dan 

   + Alojzij Kuclar 

   + Angela in Jože Lenaršič, obl. 

in ++ Šinkovcovi 

 prvo sveto obhajilo BR  10 + Frančišek Žitko in sorodniki 

   + Franc Tomšič 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 9.7.: Tržaška c. od št. 432 do Brežne poti 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Sveta brata Ciril in Metod – slovanska apostola in sozavetnka Evrope. 

Bila sta rodna brata, po rodu Grka, doma iz Soluna. Ciril je v Carigradu obiskoval 

visoko šolo, postal duhovnik in šel k bratu Metodu v samostan na goro Olimp. Knez 

Rastislav je poslal v Carigrad k cesarju poslance, naj mu pošlje misijonarjev. Cesar je 

poslal Cirila in Metoda. Ciril je izumil slovanske črke, glagolico; prevedla sta Sveto 

pismo in obredne knjige v slovanski jezik, s seboj vzela relikvije sv. Klementa. Po treh 

letih sta odšla v Rim. Potovala sta skozi naše kraje. Ciril je v Rimu leta 869 umrl. Metod  

je bil posvečen za škofa in se je z duhovniki vrnil v Panonijo in na Moravsko. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 11.7.2016 do 17.7.2016 

11.7. pon sv. Benedikt, opat BR 19 za dušno in telesno zdravje 

12.7. tor sv. Mohor in Fortunat BR 19 v zahvalo za zdravje in sv. 

Antonu za uslišane prošnje 

13.7. sre sv. Henrik, kralj BR 19 + Hedvika Vidmar 

+ Helena Naglič, 30. dan 

14.7. čet sv. Kamil de Lellis BR   8 po namenu (prosto) 

15.7. pet sv. Bonaventura, šk. BR 19 + Slavka Sešek 

16.7. sob sv. Karmelska MB BR 19 + Bogomir in Ivana Pleško 

17.7. ned 16. ned. med letom  

sv. Aleksij (Aleš) 

spokornik 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ iz družine maček in 

Kovačič 

LG  830 po namenu (prosto) 

  VG 830
 + Franc in Francka Ambrožič 

   + Tatjana Oblak, obl. 

   + Marija Tompa 

   + Ivanka Rihar 

   + Drago Zorc, 3. obl. 

  BR  10 + Vida in Tilen Starkež ter  

+ Alojzij Hočevar 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota,  16.7.: Brežna pot, Tržaška c. od Brežne do Gornje poti 
 

znamenja pri bogoslužju – števila 
 

1 - število polnosti in nerazdeljivosti, simbolizira monoteizem vero v enega 

Boga, simbolizira tudi združenost Cerkve v eno je simbol individualnosti in 

univerzalnosti, simbol polnosti 

3 - simbolizira Sveto Trojico (Oče, Sin in Sveti Duh), simbol vseobsežnosti in 

dopolnitve 

4 - v Svetem pismu imamo 4 evangelije, ki so jih napisali 4 evangelisti 

(Matej, Marko, Luka,  Janez), 4 črke JHVH, ki v hebrejščini označujejo ime 

Boga 

7 - je število popolnosti, harmonije, zaključenega ciklusa (Bog ustvari zemljo 

v 7 dneh), 7 zakramentov, 7 darov Sv. Duha  

10 - Božjih zapovedi, Egiptovskih nadlog, predstavlja celotno Cerkev 

12 - Izraelovih rodov, Jezusovih apostolov 

40  - let v puščavi za izraelsko ljudstvo, število dni Jezusovega posta, 40 dni 

je na gori Sinaj preživel Mojzes preden je prejel Božje zapovedi, 40 dni 

nastajanja vesoljnega potopa – dežja, 40 let kraljevine Salomona in Davida 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 18.7.2016 do 24.7.2016 

18.7. pon sv. Elij, mučenec BR 19 + Stanislav Čuden, 30. dan 

19.7. tor sv. Arsenij, puščavnik BR 19 ++ Drobnič in Korošec 

20.7. sre sv. Marjeta Antiohijska BR 19 + Helena Naglič 

21.7. čet sv. Danijel, prerok BR   8 + Ivanka, obl. in Teodor Pikec 

22.7. pet sv. Marija Magdalena BR 19 + Rudolf in Štefanija  

Tekavčič, obl. 

+ Marija Lenarčič in družina 

Pezdir (Podpeška 95) 

23.7. sob sv. Brigita Švedska BR 19 + Ivan in Janez Slana 

24.7. ned 17. ned. med letom 

sv. Krištof, muč. 

Krištofova nedelja 

blagoslov vozil po sv. 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

++ Skalarjevi in ++ Malnski 

za srečno vožnjo 

LG  830 po namenu (prosto) 

 maši – darovanje za  VG  830 + Jožefa Kozina 

 misijonska vozila  + Ivanka in Vinko Gregorc 

 MIVA  + Milka Čuden, obl. in  

+ France Čuden ter  

+ Frančiška Mrak, obl. 

   + Nace Pezdir, obl.  

  BR  10 ++ družina Brodnjak in Zor 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 23.7.: Gornja pot, Tržaška cesta od Gornje poti 

do Starovaške cesta 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Sveti Krištof – zavetnik voznikov in šoferjev. Grško ime Hristoforos pomeni Kristonosec. 

Častimo ga kot mučenca. Zgodovinsko pa sta izpričana samo njegovo ime in 
mučeništvo (verjetno za cesarja Dioklecijana). Svetnika upodabljajo z velikim 

drevesom v roki. Po legendi je namreč ozelenela njegova palica in zrasla v drevo, 

ko jo je zasadil v tla. Simbolično to pomeni rast evangelija, ki ga je oznanjal na otoku 

Samosu, kjer je tudi umrl mučeniške smrti. Pri nas so ga največkrat upodabljali kot 

velikana, ki na rami nosi božje Dete čez reko. Ko ga je nekoč nesel čez deročo 

vodo, je čutil, da postaja čedalje težje in ga je komaj prinesel na drugi breg. Krištof 

je nejevoljen dejal: »Težak si mi, kot bi nosil cel svet.« Bil je Kristus, ki mu je odgovoril: 

»Ne nosiš samo sveta, marveč tudi tistega, ki je svet ustvaril.« Nato je velikana 

potlačil pod vodo, ga tako krstil in mu dal ime Krištof. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Seznam čiščenja cerkve na Brezovici:   

sobota, 30.7.  Starovaška, Brezoviška – od Tržaške do Skodlarja  

sobota,   6.8.  Brezoviška – od Skodlarja do konca 

sobota, 13.8. Drobtinška cesta 

sobota, 20.8.  Tržaška c. od Drobtinške c., parne, Lukovica  

sobota, 27.8. Tržaška c. od Lukovice do črpalke OMV 



 
 
 
 
 
 
 

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

molitveni skupini 
 

V sredo je na Logu v kapeli srečanje Molitvene skupine ob 18:00.           

V četrtek je na Logu v kapeli ob 20:15 srečanje skupine Prenova v Duhu.  
 

poletni oratorij 
 

Oratorij 2016 bo na Brezovici od ponedeljka 15.8. do petka 18.8. 2016. Na voljo so 

prijavnice v cerkvi ali na spletni strani župnije.  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: v času poletnih mesecev, julij in avgust, lahko dobite 

župnika po sveti maši. Za pogovor ali pripravo dokumentov 

pokličite po telefonu 040 395 942 ali sporočite na e-pošto. 
  

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu. Sv. krst je med mašo, ki je 

ob 10h. Priprava na krst je v ponedeljek pred prvo nedeljo v mesecu zvečer po 

maši ob 20h. Že pred pripravo na krst se oglasite osebno v župnišču. Če otrok ni 

iz naše župnije potrebujete dovoljenje za krst v drugi župniji, ki ga izda domači 

župnik.  

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

Če ženin ali nevesta ni iz naše župnije, prinese krstni in samski list 

iz župnije krsta, kjer je bil/a krščen/a. Če pa oba prihajata iz 

drugih župnij pa poleg krstnih in samskih listov prineseta še 

odpustnico iz župnije bivanja. Vsak par prinese tudi potrdilo o opravljenem 

tečaju oz. šoli za zakon. Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015 
 

POGREB: Za pogreb se oglasite čimprej, da se lahko določi ustrezen 

dan in ura pogreba, preden se dogovorite s pogrebnim zavodom. 

Običajno je pogreb s sveto mašo. Največ lahko namenimo 

pokojniku s sveto mašo za sedmi in trideseti dan po pogrebu. 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h. 
 

BOLNIŠKI DUHOVNIK: Za obisk bolnika v UKC Ljubljana ali OI Ljubljana pokličite 

bolniškega duhovnika na telefon 041 613 378 in se dogovorite za pogovor, 

sveto obhajilo, spoved ali bolniško maziljenje vaših domačih, če so v bolnišnici. 

To dejanje je izraz ljubezni in odgovornosti do naših najbližjih.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

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 2420 0900 4477 143 (za nove orgle) in SI56 1914 0501 0054 787 (račun župnije) 
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