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 Njegovi zvonovi pojo tako polno, svetlo in čisto; 

saj je v njihovo obliko ulival ljubezen in vero. 
 

(Wilhelm Müller) 

i 

Zvon ima v življenju človeka velik pomen. Njegov zvok more človeka 

iztrgati iz vsakodnevnih opravkov in ga dvigniti k Bogu. V starih časih 

so samo z zvonjenjem zvonov naznanjali nevarnost ali praznik in tudi 

danes človeku pomeni nekaj veličastnega, kar pritegne njegovo 

pozornost. 



Na starih zvonovih včasih najdemo napis: Vivos voco, mortus plango, 

fulgura frango, kar pomeni Žive kličem, mrtve objokujem, strele lomim. 

V današnjem času imajo zvonovi predvsem vlogo, da kličejo k molitvi 

in bogoslužju, pesem zvonov pa spremlja tudi naše rajne, ko jih 

polagamo k večnemu počitku. Od sedmega stoletja naprej se 

oglašajo zjutraj in zvečer ter vabijo k molitvi. Pozneje se je pridružilo 

zvonjenje opoldne. Zvonovi so bili torej več kot samo ure revnih ljudi.  

Ljudje, ki manj molijo ali sploh ne molijo, ne potrebujejo zvonov in jih 

pogosto nočejo poslušati. Vsake toliko se bere o pritožbah nad 

glasnostjo in nepotrebnostjo zvonjenja. Po drugi strani pa je mnogo 

ljudi, ki želijo ohranjati tradicijo in vlogo zvonjenja. Zvok zvona jim je 

prijeten in ob poslušanju jih spremlja zavest o bližini Boga. Tako se 

trudijo, da se zvonovi ohranjajo in vzdržujejo in zbirajo denar za nakup 

novih zvonov. Ob tem ne smemo pozabiti na dediščino pritrkovanja, 

ki se vrsto let z veliko prizadevnostjo ohranja tudi v naši župniji. 

Ta mesec bo za našo župnijo prazničen, saj bomo v Vnanjih Goricah 

blagoslovili nove zvonove.  

 

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, 1. september, prvi četrtek v mesecu, po sveti maši molitev 

pred Najsvetejšim do 20.00. Molitev v tišini pred Najsvetejšim je vsak 

četrtek na Brezovici po večerni sveti maši. 
 

Petek, 2. september, prvi petek v mesecu. Obisk starejših in bolnih na 

domu. Ob 15.00 na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

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

Sobota, 3. september, od 10.00 do 11.00, prvo srečanje ministrantov 

v novem šolskem letu. 
 

Sobota, 3. september, prva sobota, molitev rožnega venca pred 

Najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način pred sveto mašo. Po 

maši litanije Matere Božje. 



Ponedeljek, 5. september, in torek, 6. september, vpis otrok k verouku. 

V ponedeljek od 13.00 do 18.00 in v torek od 14.00 do 18.00 v župnijski 

pisarni. 
 

Ponedeljek, 5. september, po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja za mesec september je: 

»Čeprav sem od vseh svoboden, sem postal služabnik vseh, da bi jih 

čim več pridobil.« (1 Kor 9,19). 
 

Četrtek, 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, 11. september, zaključek šmarnih maš na Dobrovi. Ob 15.00 

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. 

 

Ponedeljek, 12. september, začetek verouka. 

 

Sreda, 14. september, praznik Povišanja svetega križa. 

 

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

vrnitev Primorske matični domovini. 

 

Četrtek, 15. september, prvo, uvodno srečanje delavnic molitve in 

življenja, ob 20.00 v Marijinem domu. 

 

Sobota, 17. september, Stična mladih, ki bo v cistercijanskem 

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

Nedelja, 18. september, srečanje starejših in bolnih ob 15.00 na 

Brezovici.  
 

Nedelja, 25. september, Slomškova nedelja, ob 15.00 slovesna 

blagoslovitev novih zvonov v Vnanjih Goricah in dvig zvonov. 
 

Sobota, 1. oktober, ob 20.00 otvoritev stalne razstave akademskega 

slikarja Janeza Kovačiča v dvorani Marijinega doma na Brezovici.  

 

Nedelja, 2. oktober, žegnanje na Brezovici, ob 10.00 slovesna sveta 

maša. 

https://sticna.net/


Novo veroučno leto 
 

 

Pred nami je novo šolsko in veroučno leto. V novem veroučnem letu 

bo nekaj sprememb. Veroučne ure ob 18.00 že od lani ni več, ker je v 

zimskem času že močno ponoči. Tudi dveh veroučnih ur za birmance 

in prvoobhajance in drugi razred ne bo več, ampak bo le ena skupna 

na teden, ker so ti razredi maloštevilni in v primeru dveh različnih ur 

lahko pridejo k eni uri samo trije ali štirje otroci. In če dva od njih zbolita, 

skoraj ni mogoče imeti veroučnega srečanja.  

 

Za vse razrede bo vpis k veroučnim uram:  

v ponedeljek, 5. septembra in torek, 6. septembra, in sicer v 

ponedeljek od 13.00 do 18.00 in v torek od 14.00 do 18.00 v župnijski 

pisarni. Začetek verouka je v ponedeljek, 12. septembra. 

 

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. Če imate učbenike, ki jih ne potrebujete več, jih 

lahko oddate v župnijski pisarni, da se jih lahko podari drugim otrokom. 

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

veroučencu podarja župnija. Delovni zvezki in učbeniki so na voljo tudi 

v katoliških knjigarnah: Salve, Družina, Mohorjeva družba. 

Gradivo za verouk: 
1. razred – ni zvezka 

2. razred – delovni zvezek: Praznujmo z Jezusom – 12€ 

3. razred – delovni zvezek: Kristjani praznujemo skupaj – 12€ 

4. razred – delovni zvezek: Pot v srečno življenje – 8€, učbenik: Pot v 

srečno življenje –10€ 

5. razred: delovni zvezek: Znamenja na poti k Bogu – 8€, učbenik: 

Znamenja na poti k Bogu – 10€ 

6. razred: delovni zvezek: Skupaj v novi svet – 8€, učbenik: Skupaj v 

novi svet – 10€ 

7. razred: delovni zvezek: Kdo je ta? – 8€, učbenik: Kdo je ta?  – 10€ 

8. razred: delovni zvezek: V življenje – 8€, učbenik: V življenje – 10€ 

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

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

Družba – 14€ 



 Veroučne ure v šolskem letu 2022-2023 
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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 Teja 

Jerina, ima vaje ob sobotah od 10.00 do 11.30 v Marijinem domu. Prvo 

srečanje je v soboto, 10. septembra.  
 

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

vaje ob sobotah od 19.00 do 21.00 v Marijinem domu. Prvo srečanje 

je v soboto, 1. oktobra, od 17.00 do 19.00. 
 

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 5. septembra.  
 

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

sredah ob 20.00 v Marijinem domu. Prvo jesensko srečanje je 31. 

avgusta. 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.  
 

 Pritrkovalci  

Vaje pritrkovalcev so ob nedeljah ob 11.00 v prostorih 

Karitas. Začetniška skupina ima vaje ob sobotah ob 17.00. 

Povabljeni tudi novi člani.  



Za bralce Božje besede 
 
1 

Ali je lahko bralec Božje besede nekdo, ki ni 

veren? Stopnjo vernosti je težko presojati, a 

bralec Božje besede je v prvi vrsti oznanjevalec. 

To pomeni, da najprej sam živi vero in Božjo 

besedo, ki jo potem podaja. Obstaja mnogo 

ljudi, ki so odlični bralci, tehnično in glasovno, 

vendar ne živijo po nauku evangelija in ne 

sprejemajo resničnosti ter svetosti Besede. 

Takšno branje morda zveni lepo, vendar po določenem času 

poslušalec začuti, da je prazno. Tak bralec tudi sam sčasoma vidi vse 

manj smisla, da bi oznanjal tisto, česar ne verjame. Vsak bralec je 

spodbujen, da živi čim bolj polno življenje v povezanosti z Bogom. Na 

ta način bo njegova želja in veselje ob branju večje, prebrano pa se 

bo dotaknilo poslušalcev. 

        Pripravlja A. K. 

Povabilo 

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. 

 

Ministranti 
 

Prvo srečanje ministrantov v novem šolskem letu je v soboto, 3. 

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 sveti 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. 



Novi zvonovi v Vnanjih Goricah 
 
 

Prva svetovna vojna je tudi Vnanje Gorice zaznamovala z uničenjem 

vseh štirih bronastih zvonov. Med vojnama so naši predniki naredili kar 

je bilo mogoče in nabavili železne zvonove. Seveda pa je bila ves čas 

prisotna želja po novih bronastih zvonovih.  
 

Ta želja je dobila jasno podobo leta 2017, ko je Vnanje Gorice obiskal 

kolavdator za zvonove, g. Matjaž Ambrožič, pregledal stare zvonove, 

stanje zvonika in določil melodijo in ton novih zvonov. Izbrana je bila 

melodija po napevu »Salve Regina« s toni: d1, f#1, a1, h1. Pridobljene 

so bile ponudbe treh livarjev v različici težke in srednje težke izvedbe. 

Zaradi obnove dveh cerkvenih streh, fasade in zvonika je projekt 

miroval štiri leta.  
 

18. maja 2021 je bila 

dokončno sprejeta in 

potrjena ponudba od 

livarja Grassmayr iz 

Innsbrucka za izdelavo 

štirih bronastih zvonov 

srednje težke izvedbe.  

 

Ulivanje zvonov je bilo 

20. maja 2022. Na sliki 

je vlivanje največjega 

zvona za Vnanje Gorice. 

 

Podjetje Prigo d.o.o. iz Brezovice je kot donator pripeljal zvonove v 

Vnanje Gorice 17. avgusta 2022. 
 

Novi zvonovi posnemajo iste upodobitve svetnikov, ki so bile na 

uničenih zvonovih pred prvo svetovno vojno.  

Veliki zvon, teže 1.600 kg in premerom 135 cm ter s tonom d1 ima 

upodobitev Svete Trojice in svetega Janeza Krstnika. 

Drugi zvon, teže 770 kg in premerom 107 cm ter s tonom f#1 ima 

upodobitev Svete Marije Kraljice in križanje Jezusa Kristusa. 

Tretji zvon, teže 450 kg in premerom 90 cm ter s tonom a1 ima 

upodobitev svetega Boštjana in kronanje Device Marije. 

Najmanjši zvon, teže 325 kg in premerom 80 cm ter s tonom h1 ima 

upodobitev svetega Florjana in vstajenje Jezusa Kristusa. 



Vsi štirje zvonovi imajo v 

zgornjem delu okrasni ornament 

in v spodnjem, širokem delu 

zvona drugi okrasni pas. Vrh 

zvonov, ki se imenuje krona, 

krasijo upodobitve šestih 

angelov na vsakem zvonu.  
 

Lepota zvonov ni le v tem, da so 

zvonovi glasbeni inštrument, 

ampak ker je petje zvonov v 

Božjo slavo in klic ljudem, da se ob petju zvonov naš duh od zemeljskih 

reči dviga k nebeškim. 
 

1 – jarem 

2 – krona 

3 – glava 

4 – klobuk 

5 – polje 

6 – udarni obroč 

7 – rebro 

8 – krilo 

9 – kembelj 

10 – bok 
 

Za dvig zvonov je potrebno pripraviti ustrezno razporeditev nosilnih 

tramov. Za zvonove so po meri izdelani jekleni kovani kemblji in jarmi. 

Za zvonjenje je urejen obojestranski poteg na verigo. Zvonjenje, bitje 

ure in pogon urinih kazalcev krmili računalnik s programskimi 

nastavitvami, ki določa jakost potega, nihajni kot zvona, časovni 

zamik potegov posameznih zvonov glede na zvonjenje treh ali štirih 

zvonov. Prav tako je mogoče nastavit glasnost bitja ure; dnevni ali 

nočni režim in čas bitja. 
 

V avgustu so bile na novo urejene tudi stopnice v zvoniku, novi  leseni 

podesti, stopniščna ograja in prijemala ter nova ograja na koru nad 

stopnicami.  
 

Stroški izdelave zvonov so 95.833 EUR. Stroški avtomatike, kembljev, 

bitja ure, pogon kazalcev, demontaža starih zvonov in montaža 

novih, obnovitev celotnega sistema nosilne konstrukcije, dvig in 

montaža zvonov je 37.986 EUR. Stroški stopnic in podestov 12.290 EUR. 



Molitev in življenje 

 

Povabljeni k  Delavnicam molitve in življenja, 

ki se bodo v septembru začele v župniji 

Brezovica. 
 

Uvodno SREČA-nje bo v Marijinem domu v 

četrtek, 15. septembra 2022, ob 20.00. Z nami 

bosta Alenka Brešar Iskra in Stanka Knez. 
 

Delavnice so priložnost, da najdemo pot do notranjega miru, 

preverimo svojo vero in poglobimo molitev,  ponovno odkrijemo 

zavzetost za Boga in veselje do življenja. Učimo se moliti, da bi se 

naučili živeti in doživeti izkušnjo, ki nas bo spremenila, nam pomagala, 

da se rešimo bolečih spominov, strahov in ran iz preteklosti. 
 

Na delavnicah bomo na petnajstih srečanjih v praksi spoznali različne 

načine molitve, ki nas bodo korak za korakom popeljali v globlji 

OSEBNI odnos z Bogom in se posledično osvobajali strahov in skrbi, ki 

nas oklepajo v našem vsakdanjem življenju. 
 

Vabljeni tudi tisti, ki ste na delavnicah že bili, prav tako pa ste  toplo 

vabljeni tisti, ki pridete k maši le ob večjih cerkvenih praznikih. Več o 

DMŽ na http://dmz.si/, kjer so objavljena tudi pričevanja o tem, kako 

na globoko lahko odrinete s pomočjo  Delavnic. 
 

Delavnice molitve in življenja (DMŽ), katerega ustanovitelj je španski 

kapucin p. Ignacio Larrañaga (1928–2013), je laiško združenje, ki je bilo 

leta 1997 priznano in potrjeno s strani Svetega sedeža ter je po vsem 

svetu ljudem prineslo mnogo blagoslova in milosti. Začetki DMŽ v 

Sloveniji segajo v leto 1994, ko je kapucin br. Štefan Kožuh v njih 

prepoznal Božji klic tudi za našo Cerkev. Želimo biti preprosto in 

ponižno orodje za poživitev Cerkve. Poslani smo, da preko 

premišljevanja Božje besede, temeljnih vsebin naše vere in različnih 

molitvenih načinov uvajamo ljudi za živ, oseben odnos z Bogom, da 

bi postali Gospodovi prijatelji in učenci. Naše služenje je povsem 

prostovoljno in za udeležence brezplačno. Delavnica molitve in 

življenja v župniji pripomore k (p)oživitvi duhovnega življenja in vere, 

razplamtitvi zanimanja za Božjo besedo in za branje Svetega pisma, 

pritegnitvi k živemu Bogu in življenjski spremembi.  
 

Sonja Topler, narodna koordinatorka DMŽ 
 

http://dmz.si/


Seminar za izlitje Svetega Duha 
 

Katoliška karizmatična prenova pri svetemu Jožefu na 

Poljanah v Ljubljani vabi na seminar za izlitje Svetega 

Duha. Vabljeni, da izkusite bližino in moč Boga v 

vsakdanjem življenju. 
 

Srečanja so osem zaporednih tednov, ob torkih ob 

19.45 pri sv. Jožefu v Ljubljani. Prvo srečanje je 6. 

septembra. Vstop je prost. Povabljeni.  

 
 

Stalna razstava akademskega slikarja Janeza Kovačiča 
 
 

 

Ob osebnem jubileju, osemdesetletnici 

življenja, akademski slikar Janez Kovačič 

v stalno zbirko podarja župniji Brezovica 

petindvajset slikarskih del, ki bodo na 

ogled v Marijinem domu.  
 
 

Na stopnišču bodo razstavljeni 

akvareli, med katerimi osrednje 

mesto nosi prav upodobitev 

župnijske cerkve. Le ti nas vodijo v 

dvorano, ker je stalna razstava 

slikarja Janeza Kovačiča kot dar 

župniji Brezovica.  
 

Ob vstopu v dvorano nas zajame pogled na glavno 

slikarsko delo, posnetek Kristusovega pokopa, katerega 

original je naslikal italijanski baročni slikar  Amerighi da 

Caravaggio. Avtor svoje motive utemeljuje na trdni risbi 

in jih izgrajuje kot občutljiv kolorist, ki razkošje naravo 

posnemajoče palete žlahtni z osebnimi barvnimi in 

svetlobnimi stopnjevanji, sporočilnimi barvnimi soočanji 

in občutenimi mešanji ter pri tem dosega prepričljivost, 

snovno nazornost. Med deli pa izstopa tudi upodobitev 

Križanega Kristusa. 
 

Slovesno odprtje razstave bo v soboto, 1. oktobra, ob 

20.00, na predvečer župnijskega praznika. Vabljeni. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 29.8.2022 do 4.9.2022 

29.8. pon Mučeništvo sv. 

Janeza Krstnika 

BR 19 + Franc Javornik 

+ Danica in Ivan Davanco 

ter njuni ++ sorodniki 

30.8. tor sv. Feliks, mučenec 

sv. Agil, opat 

BR 19 + Polona in Anton Grčman 

+ Viktor Kozjek 

31.8. sre sv. Pavlin, škof 

sv. Jožef in Nikodem 

BR 19 + Jožef Kogovšek 

+ Simon Drašler, 2. obl. 

+ Franc Rakovec 

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

BR   8 + Palmira in Alojzij Šalamon  

ter njuni ++ sorodniki 

BR 19 za srečen porod 

2.9. pet sv. Marjeta, devica 

prvi petek 

BR 19 + Jožef Žakelj, 1. obl. 

+ Olga Berus, 7. dan 

3.9. sob 
 

sv. Gregor Veliki, pp. 

sv. Raisa, mučenka 

prva sobota 

VG 8 ++ Gršakovi in ++ Dobrovoljc 

+ Marija Pezdir, 7. dan 

BR 19 + Alojz Smrtnik 

+ Antonija Artač, 2. obl. 

4.9. ned 23. nedelja med letom 

sv. Rozalija (Zalka), 

devica 

sv. Irma, devica 
 

branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen 

 

branje Božje besede VG:  

Manca in Andrej 

Špacapan 

 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Ana in Andrej Kodba 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ana in Jernej Bergant 

+ Marijana in Marko Bergant 

+ Janez Pezdir, 30. obl. 

LG   830 + Wolfgang Heim 

VG 830 + Julijana, 4. obl. ter +Stanislav 

In + Stane Škoporc 

+ Ivanka in Vinko Gregorc 

+ Ivan Urbančič, 14. obl. 

+ Viktor Lukančič 

na čast Mariji Pomagaj za 

zdravje in blagoslov v življenju 

BR   10 + Ljudmila Pezdir, roj. dan 

v čast Svetemu Duhu 

+ Alojzij in Marija Furlan 

+ Slobodan Brajović, 2. obl. 

v čast Svetemu duhu za 

priporočeno delo v novem 

šolskem letu 
 

Čiščenje cerkve, sobota, 3.9., ob 8h: Dragomerška od Ljubljanske do konca .  

 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 5.9.2022 do 11.9.2022 

5.9. pon sv. Mati Terezija 

 

BR  19 + Zdenka Jagarinec 

+ Marjan Oven, roj. dan ter 

+ Marija in Jože Oven 

+ Franc Tomšič, 7. dan 

6.9. tor sv. Zaharija, prerok 

sv. Magnus, opat 

BR 19 + Slavka Belič, 30. dan in  

+ Tine Belič, roj. dan 

+ Boris in Roman Čičmirko 

7.9. sre sv. Regina, mučenka BR  19 za duše v vicah 

LG 19 + Rado Prodan 

8.9. čet ROJSTVO DEVICE 

MARIJE 

BR  8 v zahvalo 

BR 19 + Marija Celarc, obl. 

+ Janez Celarc 

9.9. pet sv. Peter Klaver, red. BR 19 za duhovne, redovne in 

misijonske poklice 

+ Slavko Poje 

10.9. sob sv. Nikolaj Tolentinski, 

spokornik 

VG  8 + Bine Primc, obl. 

VG 13
30

 poročna sveta maša 

BR 19 + Teodor, obl. in Ivanka Pikec 

+ Bernarda Toplak, 30. dan 

11.9. ned 

 

24. nedelja med letom 

sv. Helga, 

spokornica  

branje Božje besede LG:  

Eva Gorup in Ida Šifrer 

 

branje Božje besede VG: 

Maja in Stane Leben 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Mateja Seliškar 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 + Janez Bozja 

VG  830 + Jože Japelj 

+ Ludvik Klemen 

+ Ana Smrtnik, 8. obl, 

+ Stane Zvoljenk 

+ Franc Švigelj, 17. obl. 

BR  10 v priprošnjo sveti Filomeni za 

zdravje 

++ Levičnik 

po namenu darovalca 
 

Čiščenje cerkve, sobota, 10.9., ob 8h: Ob gozdu, Pot na Polane . 
________________________________________________________________________________________________ 
 

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 12.9.2022 do 18.9.2022 

12.9. pon MARIJINO IME 

 

BR 19 v priprošnjo za učitelje za 

uspešno novo šolsko leto 

+ Rozi Slana 

13.9. tor sv. Janez Zlatousti,  

škof in c. učitelj 

BR 19 + Franci Urbančič 

+ Matjaž Zupančič 

14.9. sre POVIŠANJE SVETEGA 

KRIŽA 

BR 19 + Terezija in Andrej Rotar 

LG 19 + Janez Končan 

15.9. čet sv. Žalostna Mati Božja 

Vrnitev Primorske, d.p. 

BR   8 za domovino 

BR  19 + Slavka Belič 

16.9. pet sv. Kornelij in Ciprijan 

sv. Ljudmila, kneginja 

BR 19 v zahvalo 

+ Frančišek Urbančič 

17.9. sob sv. Robert 

Bellarmino, škof 

VG  8 + Marija Iskra 

BR 19 + Branko Oven, 37. obl. in  

+ Franc Oven, 20. obl. 

18.9. ned 

 

 

25. nedelja med letom 

sv. Jožef Kupertinski, 

duhovnik 

sv. Irena, mučenka 

 

branje Božje besede LG:  

Miran Stanovnik in Ivo Pivk 

 
branje Božje besede VG: 

Mojca in Lovro Suhadolnik  

 

 

branje Božje besede BR: 

Mojca in Robert Novak 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830
 + Janez Končan, 30. dan 

VG  830 + Matej Starkež, obl. 

+ Ljudmila in Peter Gregorc 

+ Bogo, obl. in Marinka Komelj 

++ iz družin Ašič – Romih in 

Opeka 

BR  10 + Marjeta Baškovč Peklaj ter 

+ Stane in Milena Peklaj 

+ Jožef Lukan 

+ Jožef Tomšič, duhovnik 

+ Anton Kodba in njegovi starši 

+ Tomaž in starša Brank ter 

++ starša, sestre in brata Brank 

BR  15 za starejše in bolne 

Čiščenje cerkve, 17.9., ob 8h:  Kotna, Kratka, Mirna, Prečna ulica .  

______________________________________________________________________________ 
 

Učenje ljubezni je izjemno preprosto:  

Naučiti se moramo zastonj dajati in zastonj prejemati. 
 

Jacques Philippe 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 19.9.2022 do 25.9.2022 

19.9. pon sv. Januarij, škof 
 

BR 19 ++ iz družine Obrstar in Peklaj 

+ Janez Pezdir, 2. obl. in  

++ starši Pezdir 

20.9. tor sv. Andrej Kim in 

drugi mučenci 

BR 19 za duhovno, duševno in telesno 

zdravje 

21.9. sre sv. Matej, apostol in 

evangelist 

BR 19 + Simon Klemen 

LG 19 + Janez Končan 

22.9. čet  sv. Mavricij, muč. BR  8 + Ivan Kavčnik 

BR 19 + Irena Šimon 

23.9. pet sv. Pij iz Pietrelcine 

Dan slovenskega 

športa, državni praz. 

BR 19 + Ivana Lenaršič 
 

+ Slavko Poje 

24.9. sob bl. Anton Martin 

Slomšek, škof 

VG  8 zahvala za devetdeset let  

življenja 

BR 13 poročna sveta maša 

BR 19 + Angela Eta Blazník, obl.  

25.9. ned 26. nedelja med letom 

Slomškova nedelja 

sv. Sergej, menih 

branje Božje besede LG: 

Joža Černetič in Majda Turk 

 

branje Božje besede BR: 

Marija in Franci Rakovec  

 

branje Božje besede VG: 

Andreja in Janko Marinko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Janez Končan 

BR  10 + Metka Novak, roj. dan 

+ Janez Celarc 

VG  15 + Frančiška Jakomin 

+ Frančiška in Vincenc 

Jesenovec ter Ivan Marinčič 

++ starša in Tilka Plešnar ter 

++ sorodniki Plešnar, Kavčič, 

Zalar 

v čast blaženemu škofu 

Antonu Martinu Slomšku za 

zdravje in blagoslov 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 24.9., ob 8h: Rožna, Vrtna, Ob Snežaku in 

Lepa pot . 
 

Zaupanje v Boga pomeni, da ne glede na to, kaj se zgodi, 

verjamemo, da je Bog ob nas in da bo, če bomo vztrajali ob 

njem, zlo spremenil v dobroto, celo tisto zlo, za katerega je sam 

dopustil, da se je zgodilo. 
 

 

Benedict J. Gröschel 



GODOVI in SVETE MAŠE od 26.9.2022 do 2.10.2022 

26.9. pon sv. Kozma in Damjan 

 

BR 19 + Ignacij Marinko (Nova pot 24) 

+ Frančišek Urbančič 

27.9. tor sv. Vincencij, 

ustanovitelj lazaristov 

BR 19 + Tomaž ter 

++ Brolih in ++ Urbas 

28.9. sre sv. Venčeslav, 

mučenec 

BR 19 + Marija Slana, obl. in  

+ Anton Slana 

LG 19 + Janez Končan 

29.9. čet sv. Mihael, Gabriel, 

Rafael, nadangeli 

BR  8 v zahvalo - A 

BR 19 + Simon Klemen 

30.9. pet sv. Hieronim, duh. in 

cerkveni učitelj 

BR 19 + Olga Berus, 30. dan 

+ Janez Celarc 

1.10. sob sv. Terezija Deteta 

Jezusa, devica 

VG  8 v čast angelom varuhom 

+ Marija Pezdir, 30. dan 

BR 19 ++ Novak in ++ Sedej 

2.10. ned 27. nedelja med letom 

rožnovenska nedelja, 

sv. angeli varuhi 
branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 
 

branje Božje besede VG:  

Manca in Irena Modic 
 

branje Božje besede BR: 

Alenka in Jošt Klemenc 

BR    7 + Ivan Kavčnik 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  8
30

 + Ivanka in Vinko Gregorc 

+ Jožefa Bogataj, obl. in  

+ Jakob Bogataj 

+ Ignacij Marinko (Nova pot 24) 

BR  10 + Franc Javornik  

+ Janez Celarc 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 1.10., ob 8h:  Pot za stan. 

Po odločitvi škofov bo od prvega septembra dalje priporočen mašni 

dar 23 €. 

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. 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. 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.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

V avgustu ni bilo svetega krsta 
 

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

dvaindvajset otrok. Z molitvijo prosímo za otroke in njihove starše. 
 

 

V juliju* in avgustu so od nas odšli v večnost 
 

†  Angelca Ropret (92), Podsvetija 1, Brezovica, (Brezovica)* 

†  Slavka Belič (96), Malovaška 16, Brezovica, (Brezovica)* 

†  Simon Klemen (47), Nova pot 41, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice)* 

†  Bernarda Toplak (95), Cesta Dolomitskega odr. 3, Log, (Brezovica) 

†  Janez Končan (80), Cesta 8. maja 7, Log, (Log) 

†  Antonija Kavčnik (89), Podpeška c. 252, Not. Gorice, (Vn. Gorice)  

†  Olga Berus (84), Na Brezno 41, Brezovica, (Brezovica) 

†  Marija Pezdir (92), Nova pot 10, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Franc Tomšič (70), Kapalniška 13, Brezovica, (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih šestintrideset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih enainštirideset 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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