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Petje pri bogoslužju 

 
»Veselil se bom 

v Gospodu, 
 

naj mu bo 

prijetna moja 

pesem.« 
 

(Ps 104, 34) 
 

 
 

 

 
 

 
Srečanje otroških pevskih zborov na Rakovniku leta 2019  

 

Odkar se v molitvi zatekamo k Bogu, je v našem bogoslužju prisotna 

tudi pesem. Pesmi so tesneje povezane z našimi čustvi kot govorjena 

beseda in globlje nagovarjajo človeka – tako tistega, ki poje, kot 

tistega, ki posluša. Sveti Avguštin je vedel, da se naša duša pri petju 

lažje in bolj zaupno odzove, zato je napisal: Kdor poje, dvakrat moli. 

 

V Cerkvi se je v teku stoletij nabral velik zaklad liturgične glasbe, ki 

sega vse od hvalnic do žalostink in od povsem preprostih melodij do 

najbolj kompleksnih glasbenih del. Kot imajo naša čustva in 

razpoloženja mnogo odtenkov in prehajajo druga v drugo, so se tudi 

v bogoslužju oblikovale različne glasbene oblike, s katerimi kličemo 

Boga in se povezujemo z njim. Človek je vedno iskal način, kako bi 



svoje življenje prelil v zvok. Iskal je, kako bi z glasbo Bogu še bolj 

zaupno izpovedal svoje veselje in bolečino, ljubezen in strah, upanje 

in hvaležnost.  

 

Cerkveno bogoslužje je zasnovano tako, da so k petju povabljeni vsi 

verniki. Petju so namenjeni odpevi med mašo, ljudske pesmi, petje 

litanij, križevega pota in še mnogo drugih. Toda mnogo ljudi si ne 

upa peti. Bojijo se, da nimajo dovolj posluha, čeprav za molitev in 

sodelovanje pri ljudskem petju posluh ni potreben. Lepše je, če 

cerkev zadoni v - čeprav nekoliko razglašenem, a polnem petju, kot 

če poje le peščica izbranih glasov. Skupno petje tudi ustvarja vzdušje 

povezanosti, ko pesem, molitev in s tem naše življenje skupaj 

prinašamo pred Boga. 

 

Del bogoslužja pa je 

namenjen zahtevnejšim 

skladbam. Gre za glasbena 

dela, ki zahtevajo več 

glasbenega znanja, 

nadarjenosti, vaje, pogosto 

pa tudi duhovne globine in 

zrelosti pri interpretaciji. Pri 

takih skladbah večina 

navzočih postane poslušalci. 

Pustijo se nagovoriti preko 

glasbenikov in pevcev, ki s svojimi darovi oznanjajo Boga ter 

posredujejo Božjo lepoto.  

 

V naši župniji delujejo štirje župnijski pevski zbori, ki letošnjo jesen z 

veseljem vabijo nove pevce, da se jim pridružijo. Trije se srečujejo na 

Brezovici: otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor in odrasli mešani 

pevski zbor. Drugi odrasli mešani pevski zbor pa se srečuje na Logu.  

 

Sveti Avguštin je rekel: Cantare amantis est (Petje je sposobnost 

tistega, ki ljubi). S tem nam je želel povedati, da so pesmi plemenit 

način, preko katerega se izrazi tudi ljubezen. Izrazi in podari se Bogu, 

svetu ter bratom in sestram v občestvu. S petjem tako že vnaprej 

doživimo utrinek večnega življenja, ki si ga je sveti Avguštin 

predstavljal kot donečo in neminljivo hvalnico, v katero bomo zajeti 

prav vsi. 



Veroučna obvestila  
 

Vpis otrok k verouku za prvi 

razred in v višje razrede bo v 

ponedeljek, 2. septembra, od 

13h do 19h in v torek, 3. 

septembra, od 13h do 19h.  
 

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 tistemu, ki jih potrebujejo. Urnik verouka je na 

dodatnem listu v cerkvi pri verskem tisku in na spletni strani župnije.  
 

Začetek verouka bo v ponedeljek, 9. septembra. Tretja nedelja v 

septembru, 15. 9., je katehetska nedelja. 

 

Obvestila za mesec september 
 

Ponedeljek, 2. september, po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja za mesec september je: 

»Tolažite drug drugega in drug drugega izgrajujte.« (1 Tes 5,11). 
 

Petek, 6. 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, 7. september, prva sobota, molitev rožnega venca pred 

Najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način pred sveto mašo. Po 

maši litanije Matere Božje. 

 

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

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

 

Nedelja, 8. september, zaključek šmarnih maš na Dobrovi. Ob 15.30 

uri je molitev rožnega venca in ob 16.00 uri sveta maša. Lepo 

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

Dobrovo bo ob 13.00 uri z Brezovice. 

 



Ponedeljek, 9. september, ob 19.30 srečanje ŽPS. Povabljeni že k sv. 

maši. 
 

Sobota, 21. septembra, - Stična mladih - 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 lahko preberete 

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

 

Nedelja, 22. 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  
 

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, 28. 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 bo 2. 9. ob 20h.  
 

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

sredah ob 20.00 v Marijinem domu. Prvo jesensko srečanje bo 3.9. 

2019. Lepo vabljeni novi pevci in pevke! (Avdicije so vsako sredo ob 

19.45 v Marijinem domu.)  

 

Nov zbor Anima 
 

V začetku letošnjega študijskega leta v naši župniji pričenja svojo 

glasbeno pot zbor Anima pod roko zborovodkinje Viktorije Celarc. 

Zbor je namenjen pevcem od 16. leta naprej, ki radi pojejo in bi radi 

izpopolnili svojo tehniko petja ter v polnosti doživeli čar posvetne in 

cerkvene zborovske glasbe. Zbor se bo prvič sestal 5. oktobra 2019, 

ob 20.00 v Marijinem domu. Vaje pa bodo potekale vsako soboto 

od 20.00 do 21.30 ure. Lepo vabljeni! 

 

http://www.sticna.net/


 Pritrkovalci  
 

Vaje pritrkovalcev se začnejo v nedeljo, 8. septembra, in bodo vsako 

nedeljo ob 11h v prostoru Karitas. Povabljeni tudi novi člani.  
 

 Ministranti 
 

Prvo srečanje ministrantov v novem šolskem letu je v soboto, 28. 

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. 
 

 

Zahvala  
 

Zahvala ob prazniku Vnebovzetja Device Marije in ob prazniku 

ponovitve nove maše g. Gregorja Bregarja vsem ki ste obogatili 

naše skupno praznovanje: gasilcem, društvom, narodnim nošam, 

pevcem, inštrumentalistom, pritrkovalcem, vsem liturgičnim 

sodelavcem, gospodinjam… Bog vam povrni za vašo pripravljenost. 
 
 

Zahvala tudi ob letošnjem oratoriju, ki je imel naslov 

»Imam moč«: animatorjem za oblikovanje in 

vodenje, staršem za zaupanje, sponzorjem za 

pomoč in vsem, ki ste z molitvijo spremljali 

dogajanje v župniji.  

Vsak dan v oratorijskem tednu se je od ponedeljka 

do petka srečevalo več kot 150 otrok in mladih. Naj 

zgled življenjske kreposti in drže pastirja Petra Klepca, o katerem smo 

razmišljali na letošnjem oratoriju, spremlja vse otroke in mlade na poti 

njihovega življenja.  

V petih dneh smo razmišljali o moči molitve, moči odpuščanja, 

medsebojne pomoči, pravega spoznanja in o moči pri odločitvi za 

sklenitev zakonske zveze. 



Novo veroučno leto 

 

 
 

Kot v šoli je tudi pri verouku v zadnjih letih prišlo do sprememb. Vse 

manj je poučevanja, ko katehet snov razlaga pred tablo, vse več pa 

je sprotnega sodelovanja veroučencev, dela po skupinah, 

projektnega dela… Način organizacije verouka, ki je v veljavi že 

nekaj let, uporaba novih učnih pripomočkov ter tehnične opreme 

(projektorja) takšno kvalitetnejše delo omogoča. 

Tudi letos bo verouk potekal po vzoru organizacije preteklih let in po 

urniku, ki povečini ostaja tak, kot lani. Prav tako je ustaljen prometni 

režim v času verouka in staršem sem hvaležen, da ga z 

razumevanjem upoštevate. Za starše novih veroučencev naj 

ponovim, da v času verouka velja enosmerni promet – po Starovaški 

cesti mimo cerkve in Marijinega doma navzgor, za župniščem levo in 

po Brezoviški cesti navzdol. Če otroka čakate, prosim, da ga ne 

čakate na cesti, saj s tem za sabo naredite kolono, temveč parkirate 

pod Marijinim domom ali pod cerkvijo. 

Otrokom, ki prihajajo na verouk, in vam, staršem, ki jih pripeljete, sem 

hvaležen, da otroci na verouk prihajajo točno. Če otrok pri verouku 

manjka, naj prvo naslednjo uro prinese opravičilo. 

Vabim vas, da se s svojimi otroki ob začetku leta pogovorite tudi o 

njihovih talentih. Otroci, ki imajo lep glas in veselje do petja, so 

vabljeni k otroškemu pevskemu zboru, ki ima vaje ob sobotah, od 

10h do 11.30 v Marijinem domu. Veseli bomo tudi novih ministrantov, 

skavtov; morda se najde tudi nov pritrkovalec. 

Vsi pa smo povabljeni k molitvi za naše veroučence in njihove 

družine, da bi bilo novo veroučno leto uspešno, polno bogatih 

duhovnih sadov, novega znanja in novih prijateljstev. 

       Jožef Poje, župnik 



 

Mašni nameni 
 

 
 

Z darovanjem za 

sveto mašo naklonite 

svojim pokojnim 

največ kar lahko. Mi, 

še živeči na Zemlji, 

pokojnim damo in jim 

pomagamo k polnosti 

večnega življenja. 

Radi se spomnimo 

tudi živih in prosimo pri 

maši tudi za potrebe in stiske tistih, ki jih poznamo. Sveta maša je tudi 

zahvala za vse, kar v življenju imamo, in priprošnja za naprej. Vsak 

dan, ob objavljeni uri, lahko duhovnik daruje eno sveto mašo.  

 

Kadar je na isto uro oznanjenih več mašnih namenov, duhovnik tisto 

uro in na tistem kraju, kjer je oznanjeno, daruje sv. mašo po namenu, 

ki je zapisan na prvem mestu. Spominja pa se vseh ostalih namenov, 

ki so zapisani, vendar so oddani drugim duhovnikom, ki jih mašujejo 

drugod, ker sami nimajo dovolj mašnih namenov tam, kjer delujejo. 

Ker je sv. maša ena sama Jezusova daritev, je prav, da se udeležimo 

sv. maše tam, kjer je oznanjeno. S tem tudi pokažemo veliko in trdno 

vero v navzočnost Jezusa Kristusa med nami in povezanost nas 

kristjanov povsod po svetu.  

 

Darovanje za svete maše, ki jih kot župnik oddam drugim 

duhovnikom, je tudi znamenje medsebojne pomoči, saj v Sloveniji 

duhovniki živimo od darov (mašni štipendij), ki jih verniki daste nam 

ob prejemu vašega mašnega namena (mašna intencija).  

 

Kot župnik imam dolžnost, da vsako nedeljo in zapovedan praznik 

darujem za vse vas žive in tudi pokojne župljane eno sveto mašo, ki 

ni po naročilu župljanov. Ta sveta maša je največkrat v nedeljo 

zjutraj ob 7h. Kadar sem odsoten v nedeljo, jo darujem tam, kjer 

trenutno sem. To sv. mašo lahko namesto mene daruje tudi drugi 

duhovnik, ki me nadomešča. V tem primeru jaz kot župnik darujem 

za sveto mašo njemu. 

Jožef Poje, župnik 
 
 



GODOVI in SVETE MAŠE od 2.9.2019 do 8.9.2019 

2.9. pon sv. Marjeta, devica BR 19 + Jožef Vogrinec, 30. dan 

3.9. tor sv. Gregor Veliki, pp. BR 19 + Ivan Kunej 

4.9. sre sv. Rozalija, devica BR 19 v zahvalo 

5.9. čet sv. Mati Terezija, red. BR   8 + Marjan Oven 

6.9. pet sv. Zaharija, prerok  

prvi petek 
BR 19 + Terezija Rotar 

+ Jožef Smrtnik, 30. dan 

7.9. sob sv. Regina, muč.  
prva sobota 

BR 19 ++ družina Remškar (Primož)  

ter Joži in Tončka Cankar 

+ Marijana in Marko Bergant, obl. 

+ Jože Zakrajšek, 20. obl. 

8.9. ned 23. nedelja med letom, 

ROJSTVO DEVICE 

MARIJE, mali šmaren 
 

branje Božje besede LG: 

Jerneja in Rok Meglen 

 

 
branje Božje besede VG: 

Andreja in Janko Marinko 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

v zahvalo za 50 let zakona 

+ Janez Pezdir, 27. obl. 

LG   830 v zahvalo in priprošnjo (R) 

za družino Žakelj 

+ Ana in Peter Platovnjak 

VG 830 + Ana Smrtnik, 5. obl. 

+ Francka Ambrožič 

+ Marija Židanek 

+ Marija in Anton Nartnik 

na čast sv. Materi Božji  

za zdravje in blagoslov 

+ Viktor Lukančič 

+ Marjan Zajec 

++ iz družine Iskra in Poličnik 

 branje Božje besede BR:  

Robi in Mojca Novak 
BR  10 za zdravje in blagoslov 

+ Ljudmila Pezdir 

+ Darinka Brajović 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 7.9., ob 8h: Mirna pot. 

 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici za oktober 
 

sobota, 5. 10.    –  Stara cesta 

sobota, 12. 10.  –  Na Grivi 

sobota, 19. 10.  –  V Loki 

sobota, 26. 10.  –  Tržaška c. od št 348 do 362 



GODOVI in SVETE MAŠE od 9.9.2019 do 15.9.2019 

9.9. pon sv. Peter Klaver, red. BR 19 + Ivana Skubic 

10.9. tor sv. Nikolaj Toletinski BR 19 ++ Urbas in Brolih 

+ Teodor, obl. in Ivanka Pikec 

11.9. sre sv. Bonaventura, red. BR 19 + Marija Vurošič in  

+ Katarina Turk 

12.9. čet sv. Marijino ime BR  8 + Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

13.9. pet sv. Janez Zlatousti BR 19 + Nuška Urbančič 

+ Janez Pezdir, obl. 

za srečen porod 

14.9. sob POVIŠANJE 

SVETEGA KRIŽA 

BR 19 ++  Marinčič 

+ Terezija Rotar 

15.9. ned 24. nedelja med letom  
branje Božje besede LG: 

Rok Meglen in  

Miran Stanovnik 
 

branje Božje besede VG: 

Barbara in Uroš Urbanija  

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Janez in Bojana Novljan 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++ starši Pikec in  

+ Stanislav Štrukelj 

VG  830 + Bogo Komelj 

+ Janez Koller 

++ starši Kozina 

+ Ludvik Japelj 

BR  10 + Frančišek Čuden 

+ Ignac, Metod, obl. in Danijel 

Trček 

+ Franc Remškar 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 14.9., ob 8h:  Rožna pot, Vrtna pot, Ob 

Snežaku in Lepa pot.  

 

Povišanje svetega Križa 
 
 

Svetniki so govorili in pisali o veliki vrednosti in pomenu 

darovanega trpljenja ter častili sveti Križ. Sveta Favstina 

Kowalska, poljska redovnica in glasnica Božjega 

usmiljenja, je o tem napisala:  

Kako ljubeznive so hvalnice, ki prihajajo iz trpeče 

duše. Vsa nebesa občudujejo takšno dušo – posebno, 

ko se je dotakne Bog. Njemu so namenjene njene 

hrepeneče žalostinke. Njena lepota je velika, ker izvira 

od Boga. Skozi goščavo življenja stopa, obsijana z 

Božjo ljubeznijo. Zemlje se dotika le z eno nogo. 



 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 16.9.2019 do 22.9.2019 

16.9. pon sv. Kornelij, papež BR 19 za duhovno, duševno in 

telesno zdravje 

17.9. tor sv. Robert Bellarmin BR 19 + Ivan Kunej 

+ Milena Peklaj 

18.9. sre sv. Jožef Kupertinski BR 19 + Jožef Lukan 

19.9. čet sv. Januarij, škof BR  8 za duhovne in redovne poklice 

20.9. pet sv. Andrej Kim in  

korejski mučenci 

BR 19 za duše v vicah (M) 

21.9. sob sv. Matej, apostol BR 19 + Marjan Selan, 30. obl. in 

+ Branko Oven 

++ starši Oblak 

22.9. ned 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zakonski 

jubilanti 

25. nedelja med letom 

Slomškova nedelja  
branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 
 

branje Božje besede VG:  

Jožica Perne in 

Jakob Jesih 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Franci in Marija Rakovec 

 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Ivana Skubic 

VG  830 + Ludvik Modic 

+ Stane in Frančiška Plešnar ter 

++ sorodniki Plešnar, Kavčič in 

Zalar 

+ Jožefa Bogataj, 7. obl. in  

+ Jakob Bogataj 

BR  10 + Angela – Eta Blaznik, obl. 

v zahvalo 

v čast Svetemu Duhu 

+ Marija Oblak, 1. obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 21.9., ob 8h:  Pot za stan. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Upanje  

nam omogoča, da vsako jutro 

znova začnemo;  

da se odločimo za ljubezen.  

Je kot izvir, ki nenehno prenavlja 

in očiščuje srce  

ter mu onkraj utrujenosti podarja 

novo mladost ljubezni. 
 

(Jacques Philippe) 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 23.9.2019 do 29.9.2019 

23.9. pon sv. Pij iz Pietrelcine BR 19 + Matej Trpin, obl. 

24.9. tor bl. Anton Martin 

Slomšek, škof 

BR 19 + Rudolf Rauh 

25.9. sre sv. Sergej, menih BR 19 po namenu 

26.9. čet sv. Kozma in Damijan, 

mučenca 

BR  8 + Jože Gregorič, žpk. 

27.9. pet sv. Vincencij Pavelski BR 19 ++ starši in bratje Zor 

28.9. sob sv. Venčeslav, muč. BR 19 + Metka Novak 

29.9. ned 26. nedelja med letom  
branje Božje besede LG: 

Antonija in Franci Cukjati 

branje Božje besede VG: 

Nevenka Petelin in  

Peter Rožmanec 

branje Božje besede BR: 

Miha in Beti Rus 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Anton Kozjek 

VG  830 Frančiška Jakomin, mama 

BR  10 Za žive in ++ Sedej in Raztresen 

+ Franc Remškar 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 28.9., ob 8h: Na vasi, Pod Lovrencem.   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

oj najljubši svetnik je p. Pij iz Pietrelcine. Zanj sem prvič slišal, ko 

sem bral šmarnice o njem, potem pa sem ga vsak večer v molitvi 

prosil za različne stvari. S starši smo poromali v San Giovanni 

Rotondo. Obiskali smo novo veliko cerkev, ki jo obiskujejo romarji z vsega 

sveta. Prišli smo v majhen okrogel prostor, v katerem je pokopan p. Pij. 

Takoj sem šel k steklu, za katerim leži p. Pij. Opazil sem nekaj neverjetnega. 

Ena njegova roka ni strohnela, ampak je bila čisto brezhibna. Brezhibna 

pa ni bila samo roka; tudi glava je bila čisto v redu. Celo brada ni nič 

zgnila. Starši so mi kupili rožni venec in z njim sem se dotaknil stekla. 

O p. Piju vem tudi to, da je veliko spovedoval, dokler mu tega niso 

prepovedali, ker je bil šibkega zdravja. Bil je zelo suh in včasih je imel zelo 

visoko vročino – 48 stopinj. Tega ni mogel pojasniti noben zdravnik. Tudi ko 

je dobil rane, se mu niso zagnojile in ko so mu zdravniki pregledovali rane, 

ga je to zelo bolelo. To so bile Kristusove rane, kot jih je imel Jezus, ko so 

ga pribili na križ. P. Pij je živel samo v samostanu, ampak vseeno so ga 

videli tudi zunaj samostana. To je bilo zaradi njegove sposobnosti 

bilokacije. P. Pij je umrl petdeset let po tem, ko je dobil Kristusove rane in 

vnaprej je vedel, kdaj bo umrl - leta 1968, ko je bil star 81 let.  

K p. Piju se priporočam z molitvijo, se po njegovem zgledu čemu 

odpovem (npr. sladkarijam), ali pa samo rečem »Pater Pij, prosi zame.« 

Odkar se mu priporočam, sem čisto zares bolj srečen, boljši človek, tudi v 

molitvi. 

   (napisal J. K., učenec 6. razreda OŠ) 
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          Dragomer                                       Log                                      Vnanje Gorice 
        sv. Lovrenc                         sv. Janez Krstnik                             Sveti Duh 
 
 

 

 

 

 

 

 

V avgustu sta bila krščena 
 

☼  Bernard 

☼  Nik 
 

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

tem času dvajset otrok. Z molitvijo prosímo za njihove starše in botre, da 

bodo zmogli izpolniti obljubo dobre verske vzgoje. 
 

 

 

 

 

 

V avgustu so od nas odšli v večnost 
 

†  Janez Koller (76), Na Brce 15, Vnanje Gorice, (Lj. - Vič) 

†  Jožef Smrtnik (81), Na pobočju 2, Lukovica, (Log) 

†  Angela Pleško (89), Šinkovcova, Vnanje Gorice 77, (Dobrova) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih šestintrideset pokojnih. Preteklo leto je 

bilo v tem času pokopanih dvaintrideset naših rajnih. Spomnimo se jih v 

molitvi in pri sveti maši.  
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: ponedeljek od 18h do 18:45 in 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 10h. 

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, 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  
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