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Cestninar in evangelist 
 

 

Vsak dan sem sedél pri mizi obilja. 

Denar se je stekal v moje roke, v moje srce. 

 

Ob njegovem svetem klicu  

sem videl svoje grabežljive roke, 

blišč lažne sreče. 

Vstal sem. 

Minljivost in beda sta me potisnila za Njim. 

 

Sedaj sedim pri drugi mizi, pri mizi Obilja. 

Vse je čisto in jasno. 

Opran v Njegovi ljubezni, še nikoli tako bogat. 

Na gostiji ljubezni. 
 

(s. Anka Kogelnik: Piščal) 

 

Živeti v grehu ni preprosto. Kdor živi v grehu, samo občasno zasluti 

bodico tega, da ne ravna prav. V glavnem je njegovo življenje 

sestavljeno iz laži in predstavljanja svojega življenja kot dobrega; 

samoprepričevanja, da je vse v redu in da mu gre bolje kot drugim, 

spopadanja z lastno vestjo ter nemočjo, da bi ravnal drugače. Za 

življenje v grehu je bistvena nemoč, ki se skriva pod lažnim 

pokrivalom uspešnosti, bogastva ali prodornosti. Grešno življenje je 

vedno zgrajeno na trpljenju drugih. 



Grešno življenje je živel človek po imenu Levi. Po poklicu je bil 

cestninar in mitničar. Kot zaupnik mitnine v službi poganskih 

Rimljanov se je prepustil načinu dela svojih kolegov. Denar, ki ga je 

pobiral, je pobiral tudi v svojo korist, bil je oderuški in krivičen. Če je 

nekoga lahko ogoljufal, je to storil, posebej pa se je znašal nad 

nemočnimi in revnimi. Za trpljenje in krivico, ki ju je s tem povzročal, 

se ni menil. 

Njegova mitnica se je nahajala v mestu Kafarnaum ob 

Genezareškem jezeru, kraju, kamor je prišel tudi Jezus. Levi je v sebi 

moral čutiti tiste ostre bodice svojega življenja in dela, ki so 

povzročile, kar slej ko prej povzročijo vsem grešnikom – da je njegovo 

oko otopelo, da se je zaradi krivde spotaknila moč in so kosti 

razpadle, vsem ljudem je postal v sramotenje. Pozabljen je bil iz srca 

drugih kakor mrtev, postal kakor izgubljena posoda. Kdor živi v 

grehu, ne izgublja samo moči duha in doživljanja, temveč tudi 

telesno moč in tisto najpomembnejše – ljubezen drugih. Nemir in 

nered greha se lahko stopnjujeta tako močno, da človek sliši 

šušljanje mnogih, grozo vsenaokrog; ko šušljajo zoper mene, 

premišljujejo, kako bi mi vzeli dušo. Greh in človekova vest lahko 

človeka strahovito preganjata (prim. Ps 31,10-14). 

V takem stanju je Jezus našel Levija, ki se je skril in ga opazoval od 

daleč. Božji pogled pa ne prezre nikogar. Jezus je Levija poklical z 

znamenitim stavkom: Hodi za menoj! (Mt 9,9) in ga v trenutku 

osvobodil ujetosti v njegovo nepošteno življenje. Pokazal mu je težjo, 

a srečnejšo, bolj rodovitno in svobodno pot. Levi mu je sledil, se 

preimenoval v Mateja, vse življenje oznanjal Jezusov nauk, napisal 

enega od evangelijev in umrl kot Jezusov mučenec v Perziji ali 

Etiopiji. 

Sveto pismo ne navaja podrobnosti njegovega spreobrnjenja, a tudi 

Matej je moral prehoditi težko pot pokore, spopadanja s krivdo in 

žalostjo zaradi svojega preteklega življenja. Nobenemu 

spokorjenemu grešniku na začetku ni lahko. Zavedanje o zmotnosti 

lastnega življenja, krivicah in trpljenju, ki ga je povzročil, z oglašajočo 

vestjo dobijo svojo moč. Človekovo spoznanje lastne bede je pod 

lučjo božanskega sonca sprva zelo žalostna in bridka izkušnja, je 



napisal pater Pij. Življenje resnično spokorjenega grešnika je sprva 

polno joka in strahu, vzrok bolečine in groze. Toda nad vsem tem je 

velika in odrešujoča moč Božje milosti, ki ponuja varnost in mir, 

zavedanje svobode, ki je ne uravnava več greh, ter možnost podariti 

drugemu nekaj res iskrenega in dobrega. Ko mine obdobje 

obžalovanja preteklih dejanj, človek lahko zaživi novo in polno 

življenje v Kristusu. V njem so obujeni poganjki, ki bodo sčasoma 

obrodili najbolj okusne sadove, kakršnih človeško oko še nikoli ni 

videlo (p. Pij). 

Sveti Beda Častitljivi je napisal, da je spreobrnjenje enega samega 

cestninarja odprlo pot pokore in odpuščanja za mnogo cestninarjev 

in grešnikov. Tudi danes se Jezus ozira po vseh grešnikih in kliče: Hodi 

za menoj! Sveti Matej nam je zgled, da je popolno spreobrnjenje 

možno ne glede na to, kako globoko je človek zabredel. Kaže pa 

nam tudi, da Jezus tudi največje grešnike lahko naredi za svoje 

pričevalce, če se ti na njegov klic odzovejo. Sveti Matej, cestninar in 

evangelist, goduje 21. septembra. 
 

Veroučna obvestila  
 

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

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

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

Pri vpisu otrok boste 

prejeli delovne, liturgične 

zvezke, učbenike in 

prispevali dar za 

katehezo. Učbeniki so po 

razredih isti kot preteklo 

leto, zato si jih lahko tudi 

izposodite od drugih 

otrok, ki jih ne potrebujejo več. Če jih ne potrebujete več, jih lahko 

ob vpisu k verouku prinesete nazaj, da se jih lahko podari tistim, ki jih 

potrebujejo. Urnik verouka je na dodatnem listu v cerkvi pri verskem 

tisku in na spletni strani župnije.  
 

Začetek verouka bo v ponedeljek, 7. septembra. Tretja nedelja v 

septembru, 13. 9., je katehetska nedelja. 
 
 



Obvestila za mesec september 
 

 

Torek, 1. september, ob 19.00 uri, prvo srečanje staršev in 

prvoobhajancev pri sv. maši na Brezovici v pripravi na prvo sveto 

obhajilo, ki bo letos jeseni, 19. septembra.  

 

Sreda, 2. september, in četrtek, 3. september, vpis otrok k verouku 

od 13.00 do 18.00 ure v župnijski pisarni. 

 

Petek, 4. september, prvi petek v mesecu. Obisk starejših in bolnih na 

domu. Ob 15h bo na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

usmiljenja. Zvečer po maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure.  

 

Sobota, 5. september, od 10.00 do 11.30, prvo srečanje ministrantov 

v novem šolskem letu. 

 

Sobota, 5. september, prva sobota, molitev rožnega venca pred 

Najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način pred sveto mašo. Po 

maši litanije Matere Božje. 

 

Ponedeljek, 7. september, po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja za mesec september je: 

»Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano 

mero vam bodo dali v naročje.« (Lk 6,38). 

 

Torek, 8. september, praznik Rojstva Device Marije ali mali šmaren. 

Pri mašah bo blagoslov mater, ki pričakujejo rojstvo svojega otroka. 

Ta dan je tudi drugo srečanje staršev in prvoobhajancev. 

 

Sobota, 12. september, ob 9.00 uri, sveta spoved za prvoobhajance 

in njihove starše v župnijski cerkvi. 

 

Sobota, 12. september, ob 10.00 uri, prvo srečanje birmancev, zdaj 

že srednješolcev, v Marijinem domu v pripravi na sv. birmo letos 

jeseni. 

 

Nedelja, 13. september, zaključek šmarnih maš na Dobrovi. Ob 

15.00 uri je molitev rožnega venca in ob 15.30 uri sveta maša. Lepo 

povabljeni na najstarejšo znano Božjo pot v Sloveniji. Peš romanje na 

Dobrovo bo ob 13.00 uri z Brezovice. 



Sreda, 16. september, četrtek, 17. september in petek 18. 

september, vedno ob 19.00, tridnevna priprava na prvo sv. obhajilo. 

 

Sobota, 19. septembra, ob 10.00 uri prvo sveto obhajilo. 

 

Ponedeljek, 21. september, ob 19.00 uri, zahvalna sv. maša za 

prvoobhajance in njihove družine. 

 

Sobota, 26. september, ob 10.00 uri, drugo srečanje birmancev v 

Marijinem domu. 

 

Nedelja, 27. septembra, ob 10.00 uri, srečanje zakonskih jubilantov 

na Brezovici. Na srečanje povabljeni vsi jubilanti, ki letos obhajate 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ali višjo obletnico sklenitve 

zakonske zveze.  

Sporočite na tel. št. (040) 395 942 (župnik) vaš letošnji jubilej skupnega 

zakonskega življenja. Bogu se zahvalimo za vsa pretekla leta in 

prosimo blagoslova in življenjske modrosti za naprej.  

 
 

Pevci  
 

»Kdor lepo poje, dvakrat moli.« Nekaterim je Bog podelil velik dar 

lepega petja. Povabljeni k pevskemu zboru, da s svojim darom 

častite Boga, obogatite sebe in tudi druge. 
 

Otroški pevski zbor (učenci OŠ od 2. do 8. razreda), ki ga vodi 

Viktorija Celarc, ima vaje ob sobotah od 10.00 do 11.30 v Marijinem 

domu. Prvo srečanje je v soboto, 5. septembra.  

 

Zbor Anima (devetošolci in mladinci animatorji), ki ga vodi Viktorija 

Celarc, ima vaje ob sobotah od 20.00 do 21.30 v Marijinem domu. 

Prvo srečanje je v soboto, 5. septembra.  

 

Mladinski pevski zbor (devetošolci, dijaki in študentje), ki ga vodi 

Gregor Žitko, ima vaje ob ponedeljkih od 20.00 do 21.30. Povabljeni 

novi pevci in pevke, prva vaja v novem šolskem letu je 7. septembra.  

 

Mešani pevski zbor Brezovica, ki ga vodi Tone Rozman, ima vaje ob 

sredah ob 20.00 v Marijinem domu. Prvo jesensko srečanje je 2. 

septembra. Lepo vabljeni novi pevci in pevke.  
 



Bralci Božje besede 
 

Vsi, ki živite z Božjo besedo in bi želeli Božjo besedo podajati tudi 

drugim, vabljeni k branju beril pri bogoslužjih. Novi bralci beril se 

lahko javite g. župniku in uvrstili vas bomo na bralni seznam. 

 
 Pritrkovalci  

 

Vaje pritrkovalcev so ob nedeljah ob 11.00 uri v prostoru Karitas. 

Povabljeni tudi novi člani.  

 

 Ministranti 
 

Prvo srečanje ministrantov v novem šolskem letu je v soboto, 5. 

septembra, od 10.00 do 11.30. Na srečanje povabljeni tudi novi 

ministranti. Dosedanji ministranti, povabite še svoje sošolce. 

 
Molitvene skupine 

 

V kapeli na Logu je vsako sredo srečanje molitvene skupine rožnega 

venca v poletnem času ob 20.00; v zimskem času ob 18.00. Ob 

četrtkih pa je ob 20.00 srečanje molitvene slavilne skupine Prenove v 

Duhu pred Najsvetejšim. Lepo povabljeni. 
 

Vsak prvi ponedeljek v mesecu je na Brezovici, po večerni maši, 

srečanje molitvene skupine Beseda življenja. 
 

 
 

 

Svete maše  
 

S prvim avgustom letos je med nami tudi g. kaplan Janez Potisek. V 

naši župniji bo opravljal prvo pastoralno delo, kot novomašnik, ob 

tem pa tudi nadaljeval študij na Teološki fakulteti.  
 

Zato bo tudi majhna sprememba pri urniku delavniških svetih maš. 

Tako bo v tem času, ko je med nami g. kaplan, na Brezovici sveta 

maša v četrtek, poleg jutranje ob 8.00 uri, tudi v četrtek zvečer ob 

19.00 uri.  
 

V Vnanjih Goricah pa bo sveta maša tudi vsako soboto zjutraj ob 

8.00 uri. Sobotna jutranja sv. maša je delavniška, a kljub temu 

povabljene k maši družine z otroki, stari starši, prijatelji. 



Duhovno razmišljanje 

 
V vsakem narodu je nekdo, ki nas vodi, uči 

in opominja. Med Slovenci je še vedno 

dobro poznan Anton Martin Slomšek, 

duhovnik in škof, ki je živel na začetku 19. 

stoletja, goduje pa 24. septembra. Bil je tudi 

učitelj, pesnik in pisatelj. Njegove pridige, 

zapisi in pesmi so nam še danes lahko v 

spodbudo in duhovno branje.  

 

Septembra bo prvo sveto obhajilo za drugo 

skupino letošnjih prvoobhajancev. To je 

nekaj misli, ki jih je Anton Martin Slomšek 

napisal v zvezi s tem zakramentom: 

 

 

»Jezus resnično biva v Najsvetejšem zakramentu, da bi nam bil 

pomoč v stiski, da bi hranil našo dušo in nas poživil za nebeško 

kraljestvo. Od njega tečejo potoki milosti. Tako kot od trte vse veje 

uživajo sok življenja, da lahko rastejo in prinašajo sadove, tako verniki 

črpamo vedno novo življenje iz tega zakramenta. 

Dve stvari sta tisti, ki ju tu na zemlji močno potrebujemo. To sta 

svetloba in hrana. V hrano prejemamo Jezusovo telo in v besedi 

Jezusovo luč. Od te luči se vname mnogo src, iz katerih izhajata 

svetloba in toplota. Tako se pretaka iz tega zakramenta skozi srca 

ljudi vedno znova novo življenje. In vsak vernik lahko po vsakem 

svetem obhajilu s svetim Pavlom pomisli: »Sedaj živim, toda ne sam, 

temveč Kristus živi v meni.«« 

 

 

Kot občestvo smo vsi lepo povabljeni 

k molitvi za naše prvoobhajance in 

njihove družine. Prosimo, da bi prvo 

sveto obhajilo prejeli v veselju in bližini 

z Jezusom, družine pa ohrani v močni 

veri in medsebojni povezanosti. 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE 31.8.2020 do 6.9.2020 

31.8. pon sv. Pavlin, škof BR 19 + Franc Rakovec, obl. 

za srečen porod in za zdravje 

1.9. tor sv. Egidij (Tilen), opat BR 19 + Anton Prelesnik 

za zdravje 

2.9. sre sv. Marjeta, devica BR 19 + Ivan Kavčnik 

+ Vida Trček, 30. dan in  

+ Igor Trček, 1. obl. 

3.9. čet sv. Gregor Veliki, 

papež in cerkveni 

učitelj 

BR   8 + Marija Kavčnik, 1. obl. 

+ Alojzij Kavčič, 7. dan 

BR 19 v zahvalo in priprošnjo  

Svetemu Duhu 

4.9. pet sv. Rozalija (Zalka) 

prvi petek 

BR 19 + Stanislav Vidmar 

v čast Srcu Jezusovemu za  

moč v trpljenju 

5.9. sob sv. Mati Terezija, 

redovnica 

prva sobota 

VG 8 + Anton in Marija Iskra 

BR 19 za srečno materinstvo (A) 

+ Marjan Oven in starši Oven 

+ Jernej Stražišar 

6.9. ned 23. ned. med letom, 

angelska 

sv. Zaharija, prerok 
 

branje Božje besede LG:  

Lojzka Šarabon in Joža 

Černetič 
 
 
 

branje Božje besede VG:  

Marta in Petra Bogataj 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Andrej in Ana Kodba 

BR   7 + Janez Pezdir, 28. obl. 

+ Marko in Marija Bergant 

LG   8
30

 za žive in pokojne župljane 

VG 830 + Jožefa Kozina 

+ Jožef Kozamernik 

+ Ivan Urbančič, 12. obl. 

+ Ivan Marinčič 

v čast Materi Božji v zahvalo 

+ Franc Švigelj 

+ Ciril Baligač 

BR  10 ++ Šivic in ++ Tomanič 

+ Filip Rotar, 10. obl. in rojstni dan 

v čast Svetemu Duhu 

+ Ljudmila Pezdir 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 5.9., ob 8h: Kotna, Kratka, Mirna, Prečna 

pot. 

 
 



GODOVI in SVETE MAŠE od 7.9.2020 do 13.9.2020 

7.9. pon sv. Regina, mučenka BR 19 ++ starši Kavčnik 

+ Damijan Čebular, 7. dan 

8.9. tor MARININO ROJSTVO 

Mali šmaren 

BR  8 + Rosita in Ruđero ter  

++ njuni starši 

BR 19 za zdravje in blagoslov v družini 

9.9. sre sv. Peter Ksaver, red. BR 19 + Gorazd Vospernik 

10.9. čet sv. Nikolaj Tolentinski 

sv. Ines, mučenka 

BR  8 za zdravje 

BR 19 + Frančiška Kotnik, 1. obl. 

+ Teodor, obl. in Ivanka Pikec 

11.9. pet sv. Helga, spokornica BR 19 v zahvalo 

12.9. sob sv. Marijino ime VG  8 ++ starši Židanek in  

+ sestra Ivanka Židanek 

BR 19 + Branko Oven, 35. obl. in  

+ Franc Oven, 18. obl. 

+ Jože Čuden, obl. in vsi  

++ Miškovi 

13.9. ned 24. ned. med letom 

katehetska nedelja 

sv. Janez Zlatousti 
 

branje Božje besede LG:  

Marinka in Janko Logar 

 

branje Božje besede VG: 

Anamarija Kermavnar in 

Peter Rožmanec 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:   

Jošt in Alenka Klemenc 

BR    7 + Ivan Kavčnik 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Matej Starkež, obl.  

+ Anita Smrtnik, obl.  

+ Stanislav Marinko 

+ Ivan Marinčič 

Bogu v zahvalo za 90 zdravih let 

+ Rok Muster, 11. obl. 

+ Francka in Franc Ambrožič 

+ Frančiška in Marija Kermavnar 

+ Viktor Lukančič in sorodniki 

BR  10 za zdravje in Božje varstvo 

+ Aleš Otrin 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 12.9., ob 8h: Rožna, Vrtna, Ob Snežaku, 

Lepa pot. 

Čiščenje cerkve na Brezovici v oktobru  
 

sobota,   3. 10.  –  Na vasi, Pod Lovrencem 

sobota, 10. 10.  –  Stara cesta 

sobota, 17. 10.  –  Na grivi 

sobota, 24. 10.  –  v Loki 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 14.9.2020 do 20.9.2020 

14.9. pon POVIŠANJE SVETEGA 

KRIŽA 

BR 19 + Andrej in Terezija Rotar 

+ Lenart Starkež 

15.9. tor sv. Žalostna Mati Božja 

Vrnitev Primorske, d.p. 

BR 19 za domovino 

16.9. sre sv. Kornelij in Ciprijan, 

mučenca 

BR 19 + Jožef Lukan 

za zdravje in blagoslov 

zdravnikov 

17.9. čet sv. Robert Bellarmino, 

škof 

BR  8 za duhovne, redovne in  

misijonske poklice 

BR  19 ++ starši Pleško, obl. (Log) 

18.9. pet sv. Jožef Kupertinski, 

duhovnik 

BR  19 + Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

za dar vere in blagoslov v družini 

19.9. sob sv. Januarij, škof in 

mučenec 

VG 8 za zdravje 

BR  10 za prvoobhajance 

BR  19 + Marko Jakomin 

20.9. ned 25. ned. med letom 

svetniški kandidati 

sv. Andrej Kim in drugi 

korejski mučenci 
 

branje Božje besede LG:  

Branka Štrukelj in  

Majda Turk 
 

 

branje Božje besede VG: 

Gašper in Mojca Dolenc 

 

 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Majda Kvaternik in  

Irena Celarc 

BR    7 + Mili in Marko Gerbec, obl. 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Stane, Tilka in sorodniki 

Plešnar ter Kavčičevi in 

Zalarjevi 

+ Jožefa Bogataj, obl. in Jakob 

Bogataj 

+ Stanislav Marinko 

+ Viktor in Marija Brolih 

v zahvalo Devici Mariji 

+ Marinka in Bogo Komelj 

BR  10 ++ starši Brank ter starši, sestre  

in brata Kramar 

+ Ignac in Danijel, 20. obl. ter 

+ Metod Trček 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 16.9., ob 16h: starši prvoobhajancev.  

 
Duh je ogenj, ki vžiga: Bog te kliče! 

Upanje je dih življenja: Zaupaj! 

Pogum je plamen v srcu: Vstani! 

(Pedro Opeka) 



GODOVI in SVETE MAŠE od 21.9.2020 do 27.9.2020 

21.9. pon sv. Matej, apostol in 

evangelist 

BR 19 za duhovno, duševno in 

telesno zdravje 

22.9. tor sv. Mavricij, muč. BR 19 + Stane, obl. in Milena Peklaj 

+ Angela in Franc Severkar 

23.9. sre sv. Pij iz Pietrelcine BR 19 + Lenart Starkež 

24.9. čet bl. Anton Martin 

Slomšek, škof 

BR  8 + Alojz Kavčič, 30. dan 

+ Raida Tenisheva 

BR 19 + Lenart Starkež 

25.9. pet sv. Sergij, menih BR 19 + Gorazd Vospernik 

26.9. sob sv. Kozma in  

sv. Damjan, 

mučenca 

VG 8 za zdravje 

BR 19 ++ Fišter in Remškar –  

Kumarjevi iz Radne 

+ Angela – Eta Blaznik, obl. 

27.9. ned 27. ned. med letom 

Slomškova nedelja 

sv. Vincencij Pavelski  
 

branje Božje besede LG:  

Albert in Marta Prodan 
 

 

branje Božje besede VG: 

Nevenka Petelin in  

Matic Dolenc  

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Robi in Mojca Novak 

BR    7 + Antonija Zor, obl.  

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Valentin in Marija Židanek, 

20. obl. 

+ Ivan Marinčič 

+ Štefanija Krašovec 

v čast blaženemu Antonu 

Martinu Slomšku 

++ starši Marinko ter Ivanka in 

Franc Zor 

+ Drago Zorc, 7. obl. 

BR  10 za domovino 

+ Marija Oblak, obl. 

+ Metka Novak 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 26.9., ob 8h: Pot za stan. 
 

Naj nam ne vzame poguma in ne bodimo 

malodušni, če naša dejanja niso tako uspešna, kakor 

smo želeli. Kaj pričakujemo? Ustvarjeni smo iz gline in 

vsaka zemlja ne obrodi sadov, ki jih pričakuje človek, 

ki jo obdeluje. Toda vselej se zavedajmo, da je nad 

nami velika Božja milost in pomoč. 

      (sv. p. Pij) 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

V avgustu je prejela sveti krst 
 

☼  Ivana 
 

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

bilo v tem času krščenih petnajst otrok. Z molitvijo prosimo zanje in za 

njihove starše in botre. 
 
 
 

V avgustu so od nas odšli v večnost 
 

†  Štefanija Krašovec (80), Podpeška c. 175, Vn. Gorice, (Vn. Gorice)  

†  Gorazd Vospernik (89), Na vasi 12, Dragomer, (Dragomer)  

†  Alojzij Kavčič (76), Podpeška c. 18, Brezovica, (Brezovica)  

†  Damijan Čebular (45), Starovaška c. 23, Brezovica, (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih enaintrideset naših župljanov. 

Preteklo leto je bilo v tem času pokopanih šestintrideset 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 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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