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                             Župnija Brezovica                       Sv. Anton Puščavnik 

 
 

Leto  2021                 od 30.8. do 26.9.             SEPTEMBER             številka  9 

odkrito
 

Kakor cimet in dišaven balzam, kakor izbrana mira izpuhtevam prijeten vonj, 
kakor galban in oniks in mastika, kakor dim kadila v šotoru. 

 

                             (Sir 24,15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko je neka jed skuhana, samo najboljši kuharji prepoznajo, iz 

česa je sestavljena in katere začimbe so v njej. Drugi pa kvaliteto jedi 

najprej prepoznajo po vonju. Vonj je prva in bistvena lastnost, ki nas k 

jedi pritegne oziroma odvrne. Z jedmi, od katerih dehti prijeten vonj, 

imamo ob hranjenju posebno veselje, pa tudi občutek, da smo po njih 

bolj prijetno siti in »napolnjeni« z najboljšim. 



Ljudje so dišave uporabljali od nekdaj. Zelo dobro so razlikovali 

med različnimi začimbami; pripravljali in uporabljali pa so tudi druge 

dišave – predvsem kadila in olja. Ni čudno, da je Bog uporabil 

prispodobo z vonjem, ko nam je želel spregovoriti o nečem, zanj 

resnično pomembnem, o čemer nas je želel poučiti. Toda, ko je 

govoril o cimetu in miri, o takrat dobro poznanih galbanu, oniksu in 

mastiki, ni govoril o kuhi, kadilih in oljih, temveč o nečem globljem. 

Govoril je o naših življenjih, našem notranjem bistvu, o »vonju« naših 

duš. 

 

Bog nam je na zanimiv in izviren način skušal razložiti resnico, ki 

jo obenem poznamo, pa vendar pogosto pozabljamo. Bog vse vidi, 

Bog vse ve, greh se delati ne sme, smo kdaj pa kdaj slišali iz ust naših 

starih staršev. Bog nam je sporočil enako: vašo jed (življenje) mi lahko 

prinašate v še tako lepi, dovršeni in na oko privlačni podobi, toda 

prepoznal jo bom po njenem vonju, ki ga pred mano ne boste mogli 

prikriti. Če bo vaše življenje pošteno in polno molitve, bo obenem tudi 

polno prijetnega vonja. Če bodo v vašem življenju laži in greh, bo vaša 

»jed« smrdeča in odvratna. Drug pred drugim to (zlahka) prikrijete; 

pred mano tega ne prikrije nihče. 

 

Tudi Jezus je ponovil isto sporočilo, vendar z mnogo manj 

privlačno prispodobo. Jezus je uporabil prispodobo groba, ki ni nežna 

in prizanesljiva, temveč trpka in realistična. Grešnikom je povedal: 

Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker ste podobni pobeljenim 

grobovom, ki se na zunaj zdijo lepi, znotraj pa so polni mrtvaških kosti 

in vsakršne nečistosti. Tako se tudi vi na zunaj kažete ljudem pravične, 

znotraj pa ste polni hinavščine in krivice (Mt 23,27). In še: Kako ste 

nespametni! Ali ni tisti, ki je naredil zunanjost, naredil tudi notranjosti? 

(Lk 11,40). Ko njegove besede poslušamo in jih vzamemo zares, si 

lahko še bolj nazorno predstavljamo, kakšno notranjost, polno gnusa 

in odpora prinaša pred Boga grešnik, ki ni iskren; ki s svojimi dejanji 

škodi bližnjemu ter laže Bogu. Tudi če je pred sosedom, sodelavcem, 

celotnim krajem, celo pred možem/ženo in otroki njegov grob na 

zunaj pobeljen, »poln rož in oskrbovan«, Bog vidi v njegovo drobovje 

in to je edini pogled, ki ga v resnici zanima. 
 



Poti do lepega življenja navzven in navznoter ni težko najti. 

Pravo smer nam kaže vsaka beseda Svetega pisma, vsak evangelij ter 

vsaka prispodoba in poduk, ki so nam jo kot zgled pustili svetniki, ki so 

živeli pred nami. Težje je v sebi najti moč za spremembo, za priznanje 

resnice sebi in drugim ter voljo za odločitev in drugačno ravnanje. Naj 

nam čas vrnitve z dopustov in potovanj, kjer smo »prevetrili« svoje moči 

in duha, pri tem pomaga. Naj nam ponovni vstop v naše delo in novo 

šolsko leto omogoči, da (če je potrebno) tudi v duhovnem življenju 

naredimo nov korak. Naj nas prav v tem opogumijo tudi besede sv. 

Avguština: Prijeten vonj je dober glas, ki si ga vsakdo pridobi z deli 

dobrega življenja. 

 

 

Novo veroučno leto 
 

 

Pred nami je novo šolsko in veroučno leto. Preteklo leto smo preživeli 

na precej neobičajen način. Verjetno je tudi pogled naprej z 

vprašanjem, kako bo. Kot župnik si želim, da bi bila mogoča čim bolj 

običajna veroučna srečanja, saj otroci in mladi potrebujejo socialno 

okolje, izkušnjo vere v skupnosti in medsebojno povezanost.  

 

V novem veroučnem letu je nekaj sprememb. Veroučne ure ob 18.00 

ni več, ker je v zimskem času takrat že zelo pozno. Tudi dve veroučni 

uri za birmance in prvoobhajance, ki sem ju imel v preteklih letih ob 

ponedeljkih, bosta zdaj ob sredah. To spremembo narekuje predvsem 

zahteva po manjši obremenitvi učilnic ob ponedeljkih, manjše 

množično srečevanje otrok različnih skupin, predvsem pa možnost bolj 

intenzivnega prezračevanja prostorov. Vse to je ključnega pomena 

za preprečevanje prenosa in širjenja okužb. Večina veroučnih skupin 

tako vstopi le enkrat na dan v posamezen prostor, razen v dvorano, ki 

ima veliko večji volumen od drugih prostorov. Brez intenzivnega 

prezračevanja tudi ostali ukrepi za varovanje zdravja nimajo 

željenega učinka. Tudi počutje otrok je boljše, če niso vse učilnice 

polno zasedene. Z novo razporeditvijo veroučnih ur bodo birmanci 

lahko v dvorani, ki je tehnično najbolje opremljena.  

 

Za vse razrede bo vpis k veroučnim uram:  

v četrtek, 2. 9. in petek 3. 9., od 14.00 do 18.00 ure.  



Ob vpisu boste lahko prejeli delovne zvezke in učbenike (ki si jih lahko 

sposodite tudi v župniji, če bodo le na voljo) ter prispevali dar za 

ogrevanje in vzdrževanje veroučnih prostorov. Priporočeni dar za 

prvega otroka je 30 EUR, za drugega 20 EUR in za tretjega 10 EUR, za 

celo veroučno leto.  

 

Liturgični zvezek, ki nas vodi skozi cerkveno leto in praznike, letos 

vsakemu veroučencu podarja župnija. Delovni zvezki in učbeniki so 

na voljo tudi v katoliških knjigarnah: Salve, Družina, Mohorjeva 

družba... Tam jih lahko kupite tudi z boni, ki ste jih prejeli letos. 

 

Gradivo za verouk: 
1. razred – ni zvezka 

2. razred – delovni zvezek: Praznujmo z Jezusom – 11€ 

3. razred – delovni zvezek: Kristjani praznujemo skupaj – 11€ 

4. razred – delovni zvezek: Pot v srečno življenje – 7€, učbenik: Pot v 

srečno življenje – 9€ 

5. razred: delovni zvezek: Znamenja na poti k Bogu – 7€, učbenik: 

Znamenja na poti k Bogu – 9€ 

6. razred: delovni zvezek: Skupaj v novi svet – 7€, učbenik: Skupaj v 

novi svet – 9€ 

7. razred: delovni zvezek: Kdo je ta? – 7€, učbenik: Kdo je ta?  – 9€ 

8. razred: delovni zvezek: V življenje – 7€, učbenik: V življenje – 9€ 

9. razred: delovni zvezek: Za tvojo duhovno rast, Delovni zvezek za 

pripravo na birmo, s špiralo, Marija Prikeržnik, Celjska Mohorjeva 

Družba – 12€ 
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Obvestila za mesec september 
 
 

Vsako nedeljo so od Velikega šmarna do Malega romarske »šmarne 

maše« na Dobrovi, ob 16.00 uri. Lepo povabljeni na romanje k Mariji v 

Leščevju. 
 

Četrtek, 2. september, in petek, 3. september, vpis otrok k verouku od 

14.00 do 18.00 ure v župnijski pisarni. 
 

Petek, 3. 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, 4. september, od 10.00 do 11.00, prvo srečanje ministrantov 

v novem šolskem letu. 
 

 

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

Najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način pred sveto mašo. Po 

maši litanije Matere Božje. 
 

Ponedeljek, 6. september, po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja za mesec september je: 

»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« (Mr 

9,35). 
 

Sreda, 8. september, praznik Rojstva Device Marije ali Mali šmaren. 

Sveta maša bo ob 8.00 in ob 19.00. Pri mašah bo blagoslov mater, ki 

pričakujejo rojstvo svojega otroka. 
 

Nedelja, 12. 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. 
 

Torek, 14. september, praznik Povišanja svetega križa. 
 

Sreda, 15. september, god Žalostne Matere Božje in državni praznik: 

vrnitev Primorske matični domovini. 
 

Četrtek, 16. september, prvo srečanje srednješolcev in mladih, ob 

20.00 v Marijinem domu. Seveda lahko pridete tudi s kakšnim 

glasbenim inštrumentom  . 



 

Sobota, 18. september, Stična mladih, letos že 40. zapored, ki bo v 

cistercijanskem samostanu v Stični. Več https://sticna.net/#  
 

Nedelja, 26. 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, 2. oktobra.  
 

Zbor Anima (devetošolci in mladina), ki ga vodi Viktorija Celarc, ima 

vaje ob sobotah od 20.00 do 21.30 v Marijinem domu. Prvo srečanje 

je v soboto, 2. oktobra.  
 

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 6. septembra.  
 

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

sredah ob 20.00 v Marijinem domu. Prvo jesensko srečanje je 1. 

septembra. Lepo vabljeni novi pevci in pevke.  

 

Mešani pevski zbor Log, ki ga vodi Henrika Gutnik ima vaje ob 

četrtkih ob 18.00 v kapeli na Logu. Lepo vabljeni novi pevci in pevke. 

Prva jesenska vaja bo v četrtek, 2. septembra 2021. 
 
 

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. 

https://sticna.net/


 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, 4. 

septembra, od 10.00 do 11.00. 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 je v kapeli na Logu ob 19.30 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. 
 

Ob četrtkih zvečer, je na Brezovici po večerni sveti maši do 20.00 ure 

tiho češčenje Najsvetejšega v cerkvi in čas za osebno molitev. 

   

Mašni nameni 
 

Z darovanjem za sveto mašo naklonite pokojnim največ, kar lahko mi, 

še živeči na Zemlji, pokojnim darujemo. Radi se spomnimo in prosímo 

tudi za žive. Sveta maša je tudi zahvala za vse, kar v življenju imamo, 

in priprošnja za naprej. V župniji sva dva duhovnika, zato sta vsak dan 

med tednom napisana vsaj dva mašna namena pri isti sv. maši ali dve 

različni sv. maši. Vsak dan, ob objavljeni uri, duhovnik daruje eno sveto 

mašo. Kadar je na isto uro oznanjenih več mašnih namenov kot je 

duhovnikov pri (so)maševanju, so ostali mašni nameni darovani 

drugod. Vedno pa se duhovnik spominja vseh namenov, ki so 

zapisani, vendar so oddani drugim duhovnikom, ki jih mašujejo 

drugod, ker sami nimajo dovolj mašnih namenov. Ker je sv. maša ena 

sama Jezusova daritev, je prav, da se udeležimo, če je le mogoče,  

sv. maše tam, kjer je oznanjeno. S tem tudi pokažemo tudi povezanost 

nas, kristjanov, povsod po svetu.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 30.8.2021 do 5.9.2021 

30.8. pon sv. Feliks, mučenec 

sv. Agil, opat 

BR 19 po namenu (M) 

+ Roman in Boris Čičmirko 

31.8. tor sv. Pavlin, škof 

sv. Jožef in Nikodem 

BR 19 + Franc Rakovec 

+ Antonija in Frančišek Čuden 

1.9. sre sv. Egidij (Tilen), op. 
Brezjanska M.B. - obl. kron. 

BR 19 + Stanko Zor 

+ Stane in ++ starši Rotar 

2.9. čet sv. Marjeta, devica 

sv. Ingrid, redovnica 

BR   8 + Marija Trček 

za telesno, duševno in  

duhovno zdravje 

BR 19 za nove duhovne in redovne 

poklice (C) 

3.9. pet 
 

sv. Gregor Veliki, pp. 

sv. Raisa, mučenka 
 

prvi petek 

BR 19 + Alojz Košir 

v zahvalo 

+ Marjeta Baškovč Peklaj 

v zahvalo za povrnjeno 

zdravje 

4.9. sob sv. Rozalija (Zalka), 

devica 

sv. Irma, devica 
 

prva sobota 

VG 8 zahvala za življenje (50 let) 

+ Jožefa Istenič 

BR 19 + Simon Drašler, 1. obl. 

+ Slobodan Brajović, 1. obl. 

+ Ivan Podboj 

5.9. ned 23. nedelja med letom 

sv. Mati Terezija 
 

branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 

 

branje Božje besede VG:  

Nuša Dajčman 

 
 

branje Božje besede BR: 

Franci in Marija Rakovec 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Janez Pezdir, 29. obl. 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 + Anton in Frančiška Brlan 

VG 830 + Bernarda Slana 

+ Ivan Urbančič, 13. obl. 

+ Jože Gosar 

+ Viktor Lukančič, 10. obl. 

BR   10 v čast Svetemu Duhu 

+ Ljudmila Pezdir 

+ Marjan Oven 

+ Peter Skodlar, obl. 
 

Čiščenje cerkve, sobota, 4.9., ob 8h: Tržaška c. od Poka do št. 505. 

 

 

 

 



 

GODOVI in SVETE MAŠE od 6.9.2021 do 12.9.2021 

6.9. pon sv. Zaharija, prerok 

sv. Magnus, opat 
BR  19 za duše v vicah, posebej za 

tiste, ki se jih nihče ne spomni 

+ Marija Kavčnik, 2. obl. in  

+ Ludvik Kavčnik, 32. obl. 

7.9. tor sv. Regina, mučenka BR 19 + Mira Avsec 

+ Marija Pezdir 

8.9. sre ROJSTVO DEVICE 

MARIJE 

BR  8 na priprošnjo Brezmadežni  

Devici Mariji za zdravje (C) 

+ Anton in Marija Iskra 

BR 19 + Marija Celarc 

9.9. čet sv. Peter Klaver, red. BR  8 + Srečko in Janja Vrčon,  

+ Terezija Jelinčič  

ter za zdravje tete (P) 

+ Karel Titan 

BR 19 + Janez in Marija Celarc 

10.9. pet sv. Nikolaj Toletinski, 

spokornik 

BR 19 v zahvalo za zdravje 

v zahvalo za 80 let življenja (D.S.) 

+ Teodor, obl. in Ivanka Pikec 

11.9. sob sv. Helga, spokornica VG  8 ++ Geršakovi in Dobrovoljčevi 

+ Angela Jesih 

BR 19 + Lenart Starkež 

+ Antonija, 1. obl. in Jože Artač 

12.9. ned 

 

24. nedelja med letom 

MARIJINO IME 
branje Božje besede LG:  

Eva Gorup in Ida Šifrer 

 

branje Božje besede VG: 

Mojca Tratar  

 

 
 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Janez in Bojana Novljan 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ starši Kršmanc 

LG   830 + Alojz Rovšek 

VG  830 + Ana Smrtnik, 7. obl. 

+ Frančiška Ambrožič, obl.  

+ Stanislav Marinko 

++ starši Židanek in  

+ sestra Ivanka 

BR  10 + Marija Armič 

++ Pleško in ++ Rešetič 
 

Čiščenje cerkve, sobota, 11.9., ob 8h: Podpeška cesta – parne in neparne št. 
________________________________________________________________________________________________ 

Vsak četrtek, ko je na Brezovici sv. maša tudi zvečer, je po sv. maši do 

20.00 ure tiho češčenje Najsvetejšega in čas za osebno molitev. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 13.9.2021 do 19.9.2021 

13.9. pon sv. Janez Zlatousti,  

škof in c. učitelj 

BR 19 + Jožef Lukan 

+ Terezija Pezdir 

14.9. tor POVIŠANJE SVETEGA 

KRIŽA 

BR 19 + Terezija in Andrej Rotar 

+ Antonija in Frančišek Čuden 

+ Jože Čuden, obl. in vsi  

++ Miškovi 

15.9. sre sv. Žalostna Mati Božja 

Vrnitev Primorske, d.p. 

BR 19 za domovino 

za žive in ++ iz družine Žvipelj 

DR 19 + Terezija Mausar, 30. dan 

+ Alojzija Vičar 

+ Marija Trček 

16.9. čet sv. Kornelij in Ciprijan 

sv. Ljudmila, kneginja  

BR   8 + Marjeta Baškovč Peklaj 

BR  19 + Marija Celarc 

17.9. pet sv. Robert Bellarmino, 

škof 

BR 19 + Frančiška Herič, god 

+ Slobodan Brajović 

18.9. sob sv. Jožef Kupertinski, 

duhovnik 

sv. Irena, mučenka 

VG  8 + Matej Starkež 

BR 19 + Branko in Franc Oven 

+ Antonija Artač 

19.9. ned 

 

 

25. nedelja med letom 

sv. Januarij, škof 
 

branje Božje besede LG:  

Marta in Albert Porodan 

 
branje Božje besede VG:  

Marija in Tadej Dolenc 

 
 

 

 
 

branje Božje besede BR: 

Tanja Grčman 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik 

LG   8
30

 + Marija Trček 

VG  830 + Ivanka in Vincencij Gregorc 

+ Marija Pezdir 

za zdravje, za družino Kudeljnak, 

za srečno vrnitev iz tujine 

+ Bogo Komelj, 40. obl. in  

+ Marinka Komelj 

+ Angela Jesih 

BR  10 + Marija Kušar 

Čiščenje cerkve, 18.9., ob 8h: Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za grabnom.  

______________________________________________________________________________ 
 

(prerok Joel) 



GODOVI in SVETE MAŠE od 20.9.2021 do 26.9.2021 

20.9. pon sv. Andrej Kim in 

drugi mučenci 

BR 19 + Janez Pezdir, 1. obl. 

+ Terezija Mausar 

21.9. tor sv. Matej, apostol in 

evangelist 

BR 19 + Terezija Pezdir 

+ Janez in Marija Celarc 

22.9. sre sv. Mavricij, muč. BR 19 + Irena Šimon 

+ Franc Severkar, obl. in  

+ Angela Severkar 

23.9. čet sv. Pij iz Pietrelcine 

Dan slovenskega 

športa, d.p.  

BR  8 za uspešno zdravljenje 

v čast Svetemu Duhu za dar vere 

BR 19 + Marija Pezdir 

24.9. pet bl. Anton Martin 

Slomšek, škof 

BR 19 + Slobodan Brajović 

+ Janez in Amalija Urbančič 

25.9. sob sv. Sergej, menih VG  8 v čast Mariji Pomagaj za zdravje 

+ Angela Jesih 

BR 19 + Angela Eta Blazník 

+ Antonija Artač 

26.9. ned 26. nedelja med letom 

Slomškova nedelja 

sv. Kozma in Damjan 
branje Božje besede LG: 

Joža Černetič in Majda Turk 

 

branje Božje besede VG: 

Maja in Stane Leben 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

David in Marko Rus 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Marko in Mili Gerbec, obl. 

LG   830 + Alojz Rovšek 

VG  830 + Drago Glavica, roj. dan in  

++ starši Glavica 

++ starša Stane in Tilka Plešnar 

ter sorodniki Plešnarjevi, 

Kavčičevi in Zalarjevi 

+ Jožefa Bogataj, obl. in  

+ Jakob Bogataj 

+ Valentin, obl. in Marija 

Židanek ter + Anton Klemen 

+ Jožefa Istenič 

BR  10 + Metka Novak 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 25.9., ob 8h: Na Lazih - Brezovica. 
 

 

(Hermann-Josef Weidinger) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

V avgustu so bili krščeni 
 

☼  Zoja    

☼  Ivan     

☼  Jaka 
 

 

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

pa v tem času šestnajst otrok.  
 
 

 

V avgustu so od nas odšli v večnost 
 

†  Marija Pezdir (66), Podpeška c. 230, Not. Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Terezija Mausar (92), Pod Lovrencem 20, Dragomer (Dragomer) 

†  Sibin Andrejić (86), Na pobočju 4, Lukovica pri Brezovici (Dragomer) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih enainštirideset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih štirideset 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: 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 040 395 942 (župnik).  

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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