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  Cerkev 

 
 Božja hiša, dom občestva, 

kraj molitve in daritve, 
hiša sprave, hiša petja, Božje 

l judstvo v njej praznuje. 

Jezus Kristus tu kraljuje, v 
tabernaklju on stanuje, 

razsvetljuje, navdihuje s 

svetim Duhom naša srca. 
Hiša Božja nas spominja: mi 

vsi Božje smo svetišče, 

prav zato bodimo sveti, s 
Svetim Duhom vsi prežeti. 

Bogu hvala za svetišče, naše skupnosti središče.   (p. Anton Nadrah) 
 
September je mesec, ko se vračamo domov. Nekateri dobesedno – 

iz počitniških hiš, obmorskih šotorov in oddaljenih krajev, drugi pa le 
»domov« v rutino vsakdanjega dela in novega šolskega leta. Lepo je 
priti spet v  domačo hišo, v  domač kraj in med znane ljudi. Lepo pa je 

priti tudi domov v svojo cerkev, se zazreti v  podobo Antona 

Puščavnika nad oltarjem, sesti v  cerkv i v  »svojo« klop in se znova 
vključiti v  domače občestvo.  

 

Priti domov pomeni priti tja, kjer se počutimo najbolj varni, najbolj 
sproščeni in najbolj sprejeti. Vse to so po Kristusovem odhodu iskali 

prv i kristjani in ko so se združevali z namenom evharistije, so si nadeli 

ime Cerkev.  



Skupnost Cerkve ustvarjamo 

ljudje. Cerkev smo vsi tisti, ki 
se zbiramo pri evharistiji in 

Cerkvenih praznikih, krstih, 

pogrebih in drugih 
zakramentih, molitvenih urah, 

češčenju, oratoriju, petju in 

pritrkavanju, predavanjih, 
srečanjih in župnijskih 

skupinah, čiščenju in 

okraševanju prostora, pa tudi 
tisti posamezni molivci, ki zunaj bogoslužja prihajajo, da bi počastili v  

podobi kruha navzočega Kristusa. Tudi letošnjo jesen domača 

cerkev na znan, pa vendar nov način odpira vrata vsem stalnim 
vernikom, sodelavcem in obiskovalcem ter se posebej veseli vseh 

novih – novih krščencev, otrok, ki bodo prv ič začeli obiskovati 

verouk, novih pevcev in bralcev beril in vseh, ki so se poleti na novo 
preselili v  naš kraj.  

 

V cerkev vstópimo, da bi gradili sebe, našli prostor za molitev in 

bližino Boga. Cerkev predstavlja duhovno počivališče na naših 

poteh, kjer prejmemo popotnico v besedi in zakramentu. Cerkev pa 
nam daje tudi veliko in bogato možnost za živ ljenje v občestvu, kjer 

svoje darove lahko delimo z drugimi ter se srečujemo v prijateljstvu in 

veselju. 
 

 

Zahvala  
 

Zahvala ob prazniku Vnebovzetja Device Marije, vsem ki ste 

obogatili naše skupno praznovanje: gasilcem, društvom, narodnim 
nošam, vsem liturgičnim sodelavcem, gospodinjam… Bog vam 

povrni za vašo pripravljenost. 

Zahvala tudi ob letošnjem oratoriju: 
animatorjem za oblikovanje in vodenje, 

staršem za zaupanje, sponzorjem za pomoč 

in vsem, ki ste z molitv ijo spremljali dogajanje 
v župniji. Vsak dan se je v  oratorijskem tednu, 

od ponedeljka do petka, srečevalo okrog 

150 otrok in mladih. Naj Dotik nebes, kakor je 
bil naslov letošnjega oratorija, spremlja vse 

otroke in mlade na poti njihovega živ ljenja. 



Obvestila za mesec september 
 

Srečanje župnijske Karitas Brezovica je v  četrtek, 31.8., ob 19h. 
 

Vpis otrok k verouku za prv i razred in v  v išje razrede je v  petek, 1.9., 

od 15h do 19h in v  soboto, 2.9., od 8h do 13h in od 17h do 19h. Urnik 
verouka je pri verskem tisku in na spletni strani župnije. 

Pri vpisu otroka boste lahko dobili potrebne učbenike, delovne 

zvezke,  liturgične zvezke in prispevali dar za katehezo. Učbenike si 
lahko sposodite tudi od starejših otrok, pozorni bodite le na naslov 

učbenika, št. učbenika je lahko še iz obdobja osemletke.  
 

Začetek verouka je v  ponedeljek, 4. septembra. Druga nedelja v 

septembru, 10.9., bo katehetska nedelja. Pri maši se bomo še 
posebej priporočili Svetemu Duhu in prosili za modrost.  
 

Priprava na sv. krst je v  ponedeljek, 28. avgusta., ob 20h. Krstna 

nedelja je 3. septembra ob 10h.  
 

Na prvi petek v  mesecu septembru, 1.9., bom obiskal starejše in 

bolne na domu. Ob 15h bo na Brezovici molitev rožnega venca 
Božjega usmiljenja. Po maši pa molitev pred Najsvetejšim do 20:30.  
 

Na prvo soboto, 2.9., je zvečer pred sv. mašo molitev rožnega 

venca, po maši pa litanije Matere Božje.  
 

V ponedeljek, 4. septembra., je po večerni sv . maši srečanje 

molitvene skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja za mesec 
september je: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in 

vzame svoj križ ter hodi za menoj« (Mt 16,24). 
 

Župnijsko romanje na Kozjansko je v  soboto, 9. septembra. Odhod iz 

Brezovice je ob 7h in povratek okoli 20h. 
 

Zaključek šmarnih maš na Dobrovi je v  nedeljo, 10. septembra, ob 
15:30 uri. Lepo povabljeni na najstarejšo znano božjo pot v  Sloveniji. 
Peš romanje na Dobrovo bo ob 13h z Brezovice. 
 

Stična mladih je v  soboto, 16. septembra. 

Začetek dogajanja v Stični ob 9h do sklepa 

ob 18h. Vsak udeleženec prejme zapestnico 
Stične mladih, plastenko vode, pester nabor 

kvalitetnih delavnic, koncert Stična benda, 

celodnevno izkušnjo druženja. Več si lahko 



preberete na spletni strani »Stična mladih«: http://www.sticna.net/  
 

Srečanje starejših na Brezovici je v  nedeljo, 17.9. ob 15h. Pred sveto 

mašo bo priložnost za zakrament svete spovedi in tudi med sveto 
mašo. Po homiliji bo obhajanje zakramenta sv. bolniškega maziljenja. 

Po sveti maši bo za vse pripravljena tudi družabna pogostitev v 

Marijinem domu.  
Gospodinje naprošam, če lahko pripravite pecivo ali druge domače 

dobrote. Pecivo lahko prinesete v župnišče že po maši v  soboto 

zvečer ali pa naslednji dan, v  nedeljo. Hvala. 
 

Žegnanje na Brezovici bo na prvo nedeljo v  oktobru 
– rožnovenska nedelja, 1. oktobra, ob 10h.  
 

Ob tej priložnosti gospodinje naprošam za pecivo in 

domače dobrote, da se po sv. maši tudi nekaj časa 
zadržimo ob praznovanju župnijskega praznika. 
 

Priprava staršev in botrov na krst v  mesecu oktobru 
bo v ponedeljek, 25. septembra ob 20h. Krstna 

nedelja je prva nedelja v oktobru, 1. oktobra, ki je 

tudi žegnanjska nedelja za župnijo Brezovica.  
 

 

Srečanje zakonskih jubilantov bo v nedeljo, 8. oktobra ob 10:00 na 

Brezovici. Na srečanje povabljeni vsi jubilanti, ki letos obhajate 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ali v išjo obletnico sklenitve 

zakonske zveze.  
 

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

zakonskega živ ljenja. Bogu se zahvalimo za vsa pretekla leta in 
prosimo blagoslova in živ ljenjske modrosti za naprej.  

 

V času od 11.9. do 24.9. se za nujne stvari obrnite na g. Mirota 
Šlibarja, tel.: (031) 613 378. 
 
 

Pritrkovalci  
 

Pritrkovalci na Brezovici  imajo redne vaje vsako soboto 
ob 9:30 v Marijinem domu (soba Karitas). Tisti, ki bi želeli 

hoditi na pritrkovalski krožek, pridite osebno v soboto na 

srečanje ali pa se prijav ite na e-pošto: 
pritrkovalci.brezovica@gmail.com 
 

 

http://www.sticna.net/
mailto:pritrkovalci.brezovica@gmail.com


 

Pevci  
 

Vse, ki bi radi prepevali v pevskem zboru, vabimo, 

da se nam pridružite:  
 

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

ki ga vodi Viktorija Celarc, ima vaje ob sobotah ob 

10:00 v Marijinem domu. 
 

Mladinski pevski zbor (učenci 9. razreda, dijaki in študentje), ki ga vodi 

Gregor Žitko, ima vaje ob ponedeljkih od 20:00 do 21:30. Prvo srečanje 

bo v ponedeljek, 4. septembra. Mladi, lepo povabljeni. 
 

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

sredah ob 20.00 v Marijinem domu. 
 
 

Molitvene skupine 
 

Vsako sredo je na Logu (v kapeli) srečanje molitvene skupine ob 19:00; 

oziroma v zimskem času ob 18:00. V četrtek pa je na Logu v kapeli ob 

20:00 srečanje molitvene skupine Prenova v Duhu. Lepo povabljeni. 
 

Vsak prv i ponedeljek v  mesecu je na Brezovici, po večerni maši, 

srečanje molitvene skupine Beseda življenja. 
 
 

Blagoslov Ižancovega znamenja na Novi poti v Vnanjih Goricah 
 

 

S skupnimi močmi smo obnovili 120 let staro Ižancevo znamenje na 
Novi poti v  Vnanjih goricah, ki je bilo potrebno temeljite obnove. 

Kamen  je na novo pobrušen, napis na njem je obnovljen. Les za križ 

je bil dotrajan, zato je narejen nov lesen križ, prav tako pa je bilo 
kupljeno novo razpelo. Staro razpelo je bilo obnovljeno že pred leti in 

je sedaj v  prostorih neokatehumenskih skupnostih na Brezovici.  
 

Znamenje je bilo postavljeno leta 1897. S kakšnim namenom je bilo 

postavljeno, ni znano. Na znamenju je zapis: * Hvaljen bodi Jezus 
Kristus * in črke: AM z letnico 1897. 

V tistem času je bilo v  Vnanjih goricah okoli osemdeset hiš in okoli 

petsto duš. Vaščani so bili globoko verni, kar se kaže tudi po 
znamenjih, ki jih je v  Vnanjih Goricah kar šest. 
 

Blagoslov znamenja bo v nedeljo, 1. oktobra, ob 15.00 uri. Vsi lepo 

povabljeni. Hvala tudi vsem, ki ste se prizadevali, da je znamenje 

obnovljeno in ponovno postavljeno. 
 



Zunanja lepota pomeni notranjo lepoto, ki bi jo človek moral imeti. 
 

Leta 1586 se je španskim priseljencem, ki so živeli v  Limi (Peru) 

rodil deseti otrok - deklica, ki so jo imenovali I sabel Maria de Oliva. 
Ko je deklica odraščala, je bila tako zelo lepa, da so jo začeli klicati 

Roza (šp. Rosa) in to ime ji je ostalo.  

Deklica je že od mladih let zelo veliko molila in se trikrat na 
teden popolnoma odpovedala hrani. Neprenehoma je iskala 

priložnosti za drobne žrtve v trpljenju ter se odpovedovala igračam, 

novim oblekam in sploh vsakemu imetju.  
  Oče se z njeno pobožnostjo nikakor ni mogel sprijazniti. Roza 

mu je skušala povedati, da se ne želi poročiti, toda oče je ni poslušal. 

Takrat je Roza vse osupnila, ko si je nekega dne ostrigla svoje dolge 
lase, obraz pa natrla s pekočim poprom ter ga iznakazila. S tem je 

dokončno pokazala, da ne želi biti zunanje priv lačna za snubce, 

temveč notranje lepa za Boga.  
Pobožnost svete Roze, ki se tudi današnjemu človeku zdi 

nenavadna, nekaterim celo pretirana, je lažje razumeti ob branju 

njenih pisem, kjer jo je iskreno pojasnila. Enemu od zdravnikov tistega 
časa je napisala: O da bi vsi ljudje vedeli, česa je vredna Božja 

milost, kako lepa je, kako plemenita in dragocena. Brez dvoma bi se 

z vso prizadevnostjo trudili, da bi našli in si zagotovili težave in 
trpljenja. Vsi prebivalci zemlje bi naravnost iskali trpljenje namesto 

sreče … Nihče več se ne bi pritoževal nad križem in napori, ki jih je 

slučajno kje srečal, če bi vedel, kako dragoceno se vse to plačuje in 
vrača ljudem.« Sveta Roza nam je s svojim živ ljenjem in s svojo 

modrostjo izpričala, kako se vsako naše trpljenje - veliko ali povsem 

majhno - obilno vrača kot Božja milost. Vrača se nam, našim bližnjim 
in vsemu človeštvu. V drugem pismu je zapisala: Naj se vsi zavedajo, 

da pot do izredne milosti vodi samo skozi hudo trpljenje. Naj se ljudje 

ne dajo z ničemer premotiti. Ene same stopnice vodijo v nebesa. 
Brez križa ni poti v raj.   

Ko je umrla (1617), so morali pokop 

nekajkrat preložiti; tako veliko ljudi jo je 
želelo še zadnjič v ideti. Postala je zavetnica 

Južne Amerike, v  Limi pa so ji postavili 

največji spomenik, kar jih premore Peru. 
Goduje 23. avgusta. Najpogosteje jo 

upodabljajo s trnjev im vencem na glav i, v  

roki pa drži rožo,  na kateri je Jezusov obraz. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 28.8.2017 do 3.9.2017 
28.8. pon sv. Avguštin, škof BR 19 + Štefan Novak, obl. 

29.8. tor Mučeništvo svetega 

Janeza Krstnika 

BR 19 + Janez in Ivan Slana 

30.8. sre sv. Feliks, mučenec BR 19 + Franc Rakovec, obl. 

31.8. čet sv. Jožef in Nikodem BR   8  za ++ botre in sorodnike  

1.9. pet sv. Egidij, Tilen, opat 

prvi petek 

BR 19 ++ iz družine Lončar 

2.9. sob sv. Marjeta, devica 

prva sobota 
čiščenje ob 8h Brezovica:  

Sodnikarjeva, Jevčeva, Podsvet ija 

BR16 poročna maša 

BR19 + Marko in Marija Bergant 

3.9. ned  22. nedelja med letom, 

angelska nedelja 
branje Božje besede LG: 

Helena Kavčič in Lojzka Šarbon 
 

branje Božje besede VG: 

 Slavko in Edita Jesih 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

branje Božje besede BR:  

Edo in Mojca Zore 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Janez Pezdir, obl. 

LG  8
30

 + Peter in Ana Platovnjak, obl. 

VG 8
30

 ++ rodbina Šebenik in 

Židanek 

+ Ivana Jamnik 

+ Jožefa Kozina 

+ Ivan Urbančič, 9. obl. 

za zdravje 

+ Viktor Lukančič, 6. obl. 

BR  10 + Peter Skodlar, obl. 

+ Ivana Armič 

+ Olga Marija Trček 

+ Ivan Kršmanec 

+ Aleksander Šimenc, 1. obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 2.9., ob 8h: Sodnikarjeva, Jevčeva, Podsvetija 
 

Mučeništvo sv. Janeza Krstnika – 29. avgust 

Resnica, za katero je Janez Krstnik dal življenje, je bila moralnega reda. 

Herod Antipa, četrtni oblastnik v Galileji in Pereji, je vzel k sebi Herodiado, 

ženo svojega polbrata, ki je bila hkrati njegova nečakinja. Vsem, ki so imeli 

malo čuta za spodobnost, se je gnusilo, da se je Herod oženil z bratovo 

ženo, ko je ta še živel. Janez Krstnik pa je, zvest svoji preroški službi, 

neustrašno povedal: »Ni ti je dovoljeno imeti!« Evangelist Luka pa piše, da 

ga je grajal tudi zaradi vseh drugih hudobij. Herod ni imel ne poguma ne 

moči, da bi se spreobrnil, raje je Božjega glasnika utišal: dal ga je vreči v 

ječo Maherunt ob Mrtvem morju. Herodiadina hčerka Saloma je po 

materinem naročilu je zahtevala glavo Janeza Krstnika.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 4.9.2017 do 10.9.2017 
4.9. pon sv. Rozalija, devica BR 19 za zdravje in blagoslov v družini (Ž) 

5.9. tor sv. Mati Terezija, 

redovna ustanoviteljica 

BR 19 + Metod Obretan 

+ Anton Žniderič, obl. 

6.9. sre sv. Zaharija, prerok BR 19 ++Remškar–Lužarjevi, Dragomer 

+ Dragutin Kos, 7. dan 

7.9. čet sv. Regina, mučenka BR   8 za duševno in telesno zdravje 

8.9. pet ROJSTVO DEVICE 

MARIJE-mali šmaren 

čiščenje ob 8h Brezovica: 

Ulica Jožeta Kopitarja 

BR 19 + Marjan Trček 

++ starši, bratje in sestre Logar 

++ Cvetrežnik in Kralj 

9.9. sob sv. Peter Klaver, red. 

 

romanje ++ iz družine Iskra in Poličnik 

BR 19 v zahvalo za vse 

za zdravje (C) 

 

10.9. ned 

23. nedelja med letom 
branje Božje besede LG: 
Roman Logar in Branka 
Št rukelj 

 
branje Božje besede VG:  

Darja Modic in Matija Perne 

 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Metod in Mojca Žitko  

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG   8
30

 ++ Gromovi 

VG 8
30

 + Francka Ambrožič 

+ Rado Švigelj 

+ Marija Nartnik 

+ Ana Smrtnik, obl. 

+ Marija Židanek 

v čast Svetemu Duhu v zahvalo 

+ Marjan Zajec 

BR  10 + Amalija Urbančič 

+ Anton Japelj 

+ Teodor Pikec, obl. in  

+ Ivanka Pikec 

Čiščenje cerkve, petek, 8.9., ob 8h: Ulica Jožeta Kopitarja 
 

Rojstvo Device Marije – 8. september 
 

Praznik Marijinega rojstva je prešel v rimsko bogoslužje v drugi polovici 7. 
stoletja. To je velja tudi za Slovence. Že iz tistih časov sta slovenski imeni 'veliki' in 

'mali šmaren' za praznika Marijinega vnebovzetja in Marijinega rojstva. Med 
tema dvema praznikoma še danes naše verno ljudstvo rado hodi na božja 

pota v Marijina svetišča. Praznik Marijinega rojstva je praznik veselja: na svet 

prihaja tista, ki naj postane Odrešenikova in naša mati. Marijino rojstvo je prvo 
vidno dejanje drame odrešenja. Vsebino tega praznika povzema odpev  k 

Zaharijevemu hvalospevu v bogoslužni molitvi hvalnic: »Tvoje rojstvo, božja mati 
in Devica, je razveselilo vesoljni svet; kajti iz tebe je izšlo sonce pravice, Kristus, 

naš Bog«. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 11.9.2017 do 17.9.2017 
11.9. pon sv. Helga, spokornica - ni svete maše 

12.9. tor Marijino ime - ni svete maše 

13.9. sre sv. Janez Zlatousti  BR 19 + Janez Pezdir 

14.9. čet POVIŠANJE SVETEGA 

KRIŽA 

BR  8 + Janez Novak, duhovnik,  

v zahvalo za vse dobro 

15.9. pet Žalostna Mati Božja - ni svete maše 

16.9. sob sv. Kornelij in Ciprijan  

čiščenje ob 8h, Brezovica: 
Ulica Ivana Selana 

BR 19 + Srečko Malavašič 

za žive in ++ iz družine Celarc  

in Pezdir 

17.9. ned 24. nedelja med letom 
 
branje Božje besede LG: 
Severin in Mojca Maffi  
 

 

branje Božje besede VG:  

Irena Modic in Marta 

Bogataj 

 

 

 
 

 

branje Božje besede BR:  

Jožica Gerl in Lucija Žitko 

 

 

 

 

pred in med sv. mašo: 

sv. spoved in 

sv. bolniško maziljenje 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Jože, obl. in starši Čuden 

LG   8
30

 za Božje varstvo in blagoslov 

VG  8
30

 + Ivanka in Jože Rupnik ter 

+ Angelca Šebenik 

+ Ljudmila in Petra Gregorc 

+ Marija Nartnik 

++ Ignacij, Zofija in starša Marinko 

ter + Marija Dolinar 

BR  10 + France Zakrajšek 

za hčerko za blagoslov v 

življenju 

+ Ljudmila Pezdir 

v zahvalo za 50 let skupnega 

življenja 

BR  15 za starejše in bolne 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, 16.9., ob 8h: Ulica Ivana Selana. 

Povišanje svetega Križa – 14. september 
 

Skoraj tri sto let po Jezusovi odrešilni smrti je bil njegov  grob na Kalvariji zasut 

in sveti križ zakopan v zemljo. Ko je cesar Konstantin leta 312 premagal 

Maksencija in je dal kristjanom svobodo, je cesarjeva mati Helena prišla v 

Jeruzalem, da bi počastila tiste svete kraje, kjer je Odrešenik trpel in umrl. 

Velela je kopati tam, kjer bi moral biti Gospodov grob in križ. Res so oboje 

našli. Konstantin je dal nad Gospodovim grobom sezidati veličastno cerkev, 

ki so jo posvetili 14. septembra leta 335. Tega dne so relikvijo svetega križa 

prvič izpostavili v slovesno češčenje. Od tedaj so vsako leto ta dan 

praznovali povišanje svetega križa v Jeruzalemu. Nam je praznik opomin, 

da pobožno počastimo podobo svetega križa.  



  GODOVI in SVETE MAŠE od 18.9.2017 do 24.9.2017 
18.9. pon sv. Jožef Kupertinski - ni svete maše 

19.9. tor sv. Januarij, škof - ni svete maše 

20.9. sre sv. Andrej Kim, muč. BR 19 ++ iz družine Peklaj in Obrstar 

21.9. čet sv. Matej, apostol in 

evangelist 

BR   8  ++ starši Logar in sorodniki 

Bradeško 

22.9. pet sv. Mavricij, mučenec - ni svete maše 

23.9. sob sv. Pij iz Pietrelcine, 

redovnik 

čiščenje ob 8h Brezovica:  
Založnikova ul., Cesta v Log 

BR19 + Marija Vurušič in starši Turk 

+ Anton Prelesnik 

+ Ivan Kršmanec 

+ Matej Trpin 

24.9. ned  25. nedelja med letom, 

Slomškova nedelja 
branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen 
 

branje Božje besede VG:  

Branka in Jani Remškar 
 

 

 

 
 
 

branje Božje besede BR:  

Klara Geč Mravlje in  

Karmen Rus 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG  8
30

 + Avguštin Pikec 

+ Stanislav Štrukelj 

VG 8
30

 + Angela in Ivana Vrbančič 

+ Marija Nartnik 

+ Stane Plesničar in ++ Plesničarjevi,  

+ Ana in Alojz Zalar ter  

++ Kavčičevi 

+ Ivana Jamnik 

+ Jožefa Bogataj, 5. obl. 

+ Terezija in Ignac Marinko ter  

++ sorodniki 

+ Jerca in Andrej Japelj ter  

+ Zvonka in Stane Zvoljenk 

+ Drago Zorc 

+ Frančiška Debevec 

BR  10 + Angela – Eta Blaznik, obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 23.9., ob 8h: Založnikova ul., Cesta v Log 
 
 
 

sv. Matej, apostol in evangelist – 21. september 
Matej je bil eden od dvanajstih Jezusovih apostolov, po poklicu pa je bil carinik. 
Imenujemo ga tudi Matej Evangelist, ker velja za pisca Evangelija po Mateju. 

Ime Matej pomeni Dar Gospoda. Domnevno je Matej ista oseba kot cestninar 
Levi, ki se tudi večkrat pojavi v evangelijih. V seznamu apostolov je naveden kot 

Matej Alfejev sin, kar pomeni, da je bil brat apostola Jakoba Mlajšega. Čas in 

kraj Matejevega rojstva je neznan, isto pa velja tudi za čas in kraj njegove smrti. 
Po enem od izročil je umrl mučeniške smrti v Etiopiji, po drugem izročilu pa naj bi 

umrl v Hieropolisu v Partiji.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Kristus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Apostol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Carinska_slu%C5%BEba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evangelij_po_Mateju
https://sl.wikipedia.org/wiki/Matej
https://sl.wikipedia.org/wiki/Apostol_Jakob_Mlaj%C5%A1i


   GODOVI in SVETE MAŠE od 25.9.2017 do 1.10.2017 
25.9. pon sv. Sergij, menih BR 19 ++ Štefka in Lojze Slabe 

26.9. tor sv. Kozma in Damjan BR 19 v zahvalo za zdravje 

27.9. sre sv. Vincencij, lazarist BR 19 + Antonija, obl. in Valentin Zor 

+ Dragutin Kos, 30. dan 

28.9. čet sv. Venčeslav, muč. BR  8 ++ Frančiška in Leopold Blazník 

29.9. pet sv. nadangeli: Mihael, 

Gabriel in Rafael 

BR 19 + Miha Mravlje 

30.9. sob sv. Hieronim, duh.  

čiščenje Brezovica: Vrhniška c. 

BR 19 ++ starši Vurušič in starši Turk 

1.10. ned  

 

26. nedelja med letom, 

roženvenska nedelja 
branje Božje besede LG: 

Rok Meglen in Miran Stanovnik 
 

branje Božje besede VG: 

Brane in Damjana Novak  
 

branje Božje besede BR: 

Florjan Kocbek in Vid Žitko 

 

žegnanje na Brezovici 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   8
30

 ++ Gromovi 

VG  8
30

 + Frana Karba 

+ Ana Jesenovec 

+ Frančiška Jakomin 

BR  10 + Ivanka in Rado Urbančič, obl. 

+ Anton Prelesnik 

+ Olga Marija Trček 

+ Zdravko Trček ter  

živi in ++ Trček 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 30.9., ob 8h: Vrhniška cesta 
 
 
 

Sv. nadangeli: Mihael, Gabriel in Rafael – 29. september 

Mihael pomeni 'kdo kakor Bog?'. Že po imenu je Mihael postavljen v bojno 

nasprotje s satanom v raju, ki hoče prvega človeka zapeljati v odpad od 

Boga. Prvikrat ime Mihael navaja prerok Daniel, ki Mihaela označuje kot 

'velikega kneza'. V Novi zavezi ga vidimo knjigi Razodetja, ko v boju s 

satanom in njegovimi angeli doseže sijajno zmago. Na to se nanaša molitev  

k nadangelu Mihaelu kot zavetniku vesoljne Cerkve v boju zoper 

zalezovanje hudih duhov. 

Gabriel pomeni 'Božji mož' ali 'Božji poslanec'. V Stari zavezi je omenjen le v 

Danielovi knjigi, v Novi zavezi pa Gabriel oznani rojstvo Janeza Krstnika in 

Jezusovo rojstvo. Najprej in najbolj pogosto so ga upodabljali v zvezi z 

Gospodovim oznanjenjem Mariji. Pri oznanilu rojstva Janeza Krstnika 

duhovniku Zahariju se angel predstavi: »Jaz sem Gabriel, ki stojim pred 

Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico.« 

Rafael pomeni 'Božje zdravilo' ali 'Bog je ozdravil'. Spremljal je mladega Tobija, 
na potovanju v daljno deželo, da je njegovo bodočo ženo Saro rešil mučenja 

hudobnega duha in da je po vrnitvi ozdravil starega Tobija. Zato velja 
nadangel Rafael v krščanskem izročilu za angela, ki pomaga človeku dosegati 

zdravje, pa tudi kot tistega, ki spremlja ljudi na potovanjih. 



 
 
 
 
 
 

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

 

V avgustu je prejel zakrament svetega krsta 

☼  Luka Tadej Plevel, Log pri Brezovici  

Letos je bilo krščenih osemnajst otrok, v  lanskem letu, do avgusta pa 

petnajst otrok. 
 

 

V avgustu so od nas odšli v večnost 

†  Alojzija Gorenc (86), Cesta v Hrastje 7, Log pri Brezovici, (Brezovica) 
†  Anton Požar (58), Pot na Tičnico 2, Lukovica, (Brezovica) 

†  Dragotin Kos (69), Stara cesta 32, Dragomer, (Dragomer) 

Letos je bilo cerkveno pokopanih triintrideset naših župljanov, lansko 
leto v tem času pa enainštirideset.  
 

Čiščenje cerkve na Brezovici za oktober in november 
sobota, 7.10.   – Dolina, Pot na Plešiv ico, Pot na mah, V Jami  

sobota, 14.10. – Pod gradom 
sobota, 21.10. – Pot na Tičnico, Partizanska ulica 

sobota, 28.10. – Na Pobočju 

sobota, 4.11.   – Ljubljanska cesta 

sobota, 11.11. – Laze, Dragomer 
sobota, 18.11. – Dragomerška od Ljubljanske do Čudnovih 

sobota, 25.11. – Ob gozdu, Pot na Polane do št. 14 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek od 17h do 18:30. In vsak delavnik po sveti 

maši. Za pogovor ali pripravo dokumentov pokličite po telefonu ali 

sporočite na e-pošto. 
 

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu, med sv. mašo, ki je ob 10h. 

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

informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  
http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf  
 

POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na 040 395 942, da se izbere 

ustrezen dan in ura pogreba. Običajno je pogreb s sveto mašo.  
 

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

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  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

