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Molitev pravičnega 

 
»Bil sem mlad, tudi postaral sem se, 
vendar nisem videl, da bi bil pravični 

zapuščen in bi njegov zarod prosil kruha«  
 

(Ps 37,25). 
 
 

Tomaž More, ki je živel v 16. stoletju, je 

bil prodoren pravnik, literat in 

humanist. Bil je tako moralen, njegove 

sodbe pa tako razumne, da ga je 

kralj Henrik VIII. imenoval za svojega 

prvega in najožjega svetovalca. Ni 

bilo stvari, v kateri ga ne bi vprašal za 

mnenje in Morova prisotnost na 

angleškem dvoru je bila 

nepogrešljiva. 

 

Tudi zasebno je bil More človek globoke vere, ki se je dosledno držal 

evangeljskih načel. S svojo družino in osebjem (skupaj jih je bilo več 

kot sto) je živel vsakodnevno in predano molitveno življenje. Brali so 

Sveto pismo in se o njem pogovarjali, se postili in obiskovali bližnjo 

cerkev. Poleg tega se je še sam umikal v poglobljeno molitev, pod 

oblačilom pa nosil spokorniško srajco. Vsak dan je pri svojem delu in 

zasebnem življenju živel v globoki povezanosti in predanosti Kristusu.  

 



Leta 1528 je Anglijo napadla epidemija mrzlice. Šlo je za hitro in zelo 

nalezljivo bolezen, pri kateri je večina bolnikov v nekaj dneh umrla. 

Takrat je zbolela tudi Morova najstarejša hči Margaret, ki je bila 

njegov najljubši otrok. Margaret je bila edina od njegovih otrok, ki je 

bila tako izobražena, da je bila očetova enakovredna sogovornica; 

edina je vedela, da nosi spokorniško srajco. Bila sta najtesneje 

povezana. Ko je zbolela in ji je grozilo, da bo umrla, je Mora to zelo 

prizadelo. 

 

Takrat se je More umaknil v zasebno kapelo 

na posestvu in molil kot  še nikoli v življenju. 

Vse svoje molitve, vso svojo dotedanjo 

spokornost in predanost Bogu je zastavil za 

življenje ljubljene hčere. Biografinja Marie-

Claire Phélippeau piše: Margaret je že 

medlela na postelji, tako da so zdravniki in 

vsi navzoči obupali nad njeno ozdravitvijo in 

jo imeli za izgubljeno. Toda ne njen oče. 

Izjemno prizadet je, neutrudno in skrajno 

poglobljeno, moleč k Bogu, skušal dobiti 

zdravilo zanjo. 

 

Tedaj mu je na lepem prišlo na misel, da bi bil klistir edino, kar bi ji 

lahko pomagalo. V misli, ki je tako nenadno šla skozenj, je vstal in to 

povedal zdravnikom. Ti so takoj priznali, da je to res najboljša pomoč, 

in se močno čudili, da se tega niso spomnili že prej. Klistir so ji dali 

med spanjem, saj je ni bilo nikakor moč prebuditi. In tudi potem, ko 

je bila zdeva opravljena in je bila povsem budna, so bila na njej 

vidna jasna Božja znamenja (gotovi znaki smrti), a je v nasprotju z 

vsemi pričakovanji ozdravela in se nazadnje povrnila v popolno 

zdravje. To so pripisali gorečim molitvam njenega očeta, ki je oznanil 

svojo zaobljubo – da se ne bo nikoli več mešal v posvetne stvari, če 

se bo Bog njene hčere tokrat usmilil. 

 

V Svetem pismu na mnogih mestih beremo, koliko pripomore goreča 

molitev pravičnega, kako Bog uslišuje nedolžne in kako se molitev 

iskrenega pred Njim dviga kot vonj kadila. Bog ima poseben posluh 

za ljudi, ki ga iskreno ljubijo in živijo življenje polno kreposti. Za vse te 

velja, da Bog svoje uho nagne k njim, ko ga kličejo ob dnevih stiske 

in jih reši, ko so slabotni. 



 

Božja pomoč se v takih skrajnih in težkih trenutkih pokaže na različne 

načine. Največkrat se Bog ljudi dotakne tako, da jim podari ali vrne 

notranjo moč, tolažbo, (za)upanje in vero. Božji dotik pa gre včasih 

celo tako daleč, da v življenja ljudi poseže v nenavadnih prebliskih 

misli ali spoznanj, konkretnih rešitev ali hipnih drugačnih razpletih 

okoliščin. More ni bil mistik, vse življenje pa je bil tako zvest in 

pravičen Božji služabnik, da ga je Bog v trenutku velike stiske nagradil 

s povsem konkretno rešitvijo. V svoji uglašenosti Nanj jo je bil More 

zmožen slišati in ji zaupati. 

 

Naj nas v mescu molitve rožnega venca nagovori iskrena preprostost 

tega velikega in obenem ponižnega moža. Naj nam navdihne voljo 

in moč, da ga posnemamo v enaki veri, gorečnosti in predani 

molitvi. 
 

 

Obvestila za mesec oktober 
 

Mesec oktober je zaznamovan z molitvijo 

rožnega venca. Molimo ga pred sveto 

mašo. Povabim vas k molitvi tudi doma, 

morda k molitvi ene desetke rožnega 

venca skupaj z domačimi, ali pa vsaj molitvi 

enega očenaša in zdrave Marije vsak večer 

ob zaključku dneva. 
 

V ponedeljek, 1. oktobra, je po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja za mesec oktober je: »Če 

se daste voditi Duhu, niste pod postavo« (Gal 5,18). 
 

Priprava staršev in botrov na sveti krst je v ponedeljek, 1. oktobra, ob 

19:30. Krstna nedelja je 7. oktobra. 
 

Glasbeni večer z Bogom – še posebej za mlade, 

birmance, dijake in študente bo v četrtek, 4. 

oktobra ob 19:00 uri v cerkvi na Brezovici. Malce 

poseben glasbeni večer slavljenja bodo oblikovali 

fantje in dekleta glasbene skupine Abend. Lepo 

povabljeni mladi in mladi po srcu.  

                        Pusti vsakdanjik, vzemi si čas in pridi! 



Priprava odraslih na zakramente – katehumenat: odrasli, ki bi radi 

prejeli zakrament svetega krsta in svete birme, ste lepo povabljeni k 

pripravi na zakramente, ki bosta na dveh krajih: v župniji Ljubljana 

Vič in Ljubljana Rakovnik. Prvo srečanje na Viču je v četrtek, 4. 

oktobra, ob 19:00 uri v Antonovem domu in na Rakovniku v torek, 2. 

oktobra, ob 20:00 uri v župnišču (župnijska pisarna).  

 

Prvi skavtski dan je v petek, 5. oktobra. Pri sveti maši sodelujejo 

skavti, ob začetku novega skavtskega leta. 

 

Na prvi petek v mesecu oktobru, 5. oktobra, bom obiskal starejše in 

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

Božjega usmiljenja. Zvečer po maši je molitev pred Najsvetejšim do 

20:30 ure. Med molitvijo bo priložnost za sveto spoved. 
 

Diakonsko posvečenje je v soboto, 6. oktobra, ob 15:00 uri v 

Šentvidu nad Ljubljano. V diakona bo posvečen tudi g. Gregor 

Bregar, ki je pred vstopom v bogoslovje živel v naši župniji. Lepo 

vabljeni, da z molitvijo spremljamo nove diakone na poti 

duhovniškega poslanstva. 
 

Ta dan je tudi prva sobota. Pred sv. mašo bo molitev rožnega venca 

pred Najsvetejšim, po maši pa litanije Matere Božje.  
 

V oktobru se začnejo tudi srečanja za srednješolce – mladinska 

srečanja. Mladinska srečanja bodo ob sobotah, ob 20.00 uri. Prvo 

srečanje bo 13. oktobra v Marijinem domu.  
 

Srečanje animatorjev je na prvo soboto v oktobru, 6.10., ob 9:00 uri v 

Marijinem domu. Povabljeni tudi novi animatorji iz 9. razreda.  
 

Teden za življenje je od 7. do 14. oktobra z naslovom: »Studencev 

močnih, čistih sem željan« (F. Balantič). Več lahko preberete na: 

https://gibanjezazivljenje.si/teden-za-zivljenje-2018/program/  
 

Žegnanje na Brezovici je v nedeljo, 7. oktobra. Da bi se lahko po sv. 

maši zadržali pri cerkvi ob praznovanju, prosim gospodinje tudi za 

pecivo in druge dobrote. Hvala. 
 

Srečanje ŽPS je v ponedeljek, 8. oktobra, ob 20:00 v Marijinem domu. 
 

Recital Krst pri Savici je v torek, 9. oktobra, ob 19:45 v Antonovem 

domu na Viču.  
 

https://gibanjezazivljenje.si/teden-za-zivljenje-2018/program/


Srečanje ministrantov je na drugo soboto v oktobru, 13.10., ob 10.00 

uri na Brezovici. Povabljeni novi ministranti!  
 

Orgelska maša bo tretji petek v mesecu oktobru, 19.10., ob 19:00 na 

Brezovici. 
 

Festival sodobne krščanske glasbe s slavljenjem, Ritem srca, je v 

četrtek, 11. oktobra, ob 19.30, v telovadnici Osnovne šole Alojzija 

Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani. Cena vstopnice je 5 €. Lahko jih 

rezervirate prek spleta, kupite na Radiu Ognjišče, v prodajalnah 

založbe Ognjišče in eno uro pred festivalom. "Glasbeno ogrevanje" 

se začne ob 18. uri v avli osnovne šole, kjer bo skupina Svetnik 

predstavila novo zgoščenko. Mladi, pridite in slavite Boga s pesmijo 

in svojo prisotnostjo! Več na:  http://ritemsrca.ognjisce.si/  
 

Mladinski pevski zbor vabi na koncert črnske duhovne - gospel 

glasbe, ki bo v soboto, 20.10. po večerni maši (19.45) v župnijski 

cerkvi na Brezovici. Koncert je glasbeno pričevanje mladih na 

predvečer misijonske nedelje. Vsak je lahko 'misijonar' na svoj način, 

mladi bodo pričevali s petjem. Vljudno vabljeni k poslušanju!  
 

Misijonska nedelja bo 21. oktobra. Pri vseh nedeljskih mašah se 

bomo spomnili naših misijonarjev po svetu. Dar na misijonsko nedeljo 

je namenjen slovenskim misijonarjem. Hvala.  
 

 

Pritrkovalci in pevci 

Pritrkovalci na Brezovici  imajo srečanja v nedeljo, po maši, ob 11h v 

prostoru Karitas.  
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 29. septembra.  

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

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

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

srečanje molitvene skupine Beseda življenja. 

http://ritemsrca.ognjisce.si/


Sprejem naročil za svete maše 
 

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 napisan 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 (mašnih štipendij), ki 

jih vi, verniki, daste nam ob prejemu vašega mašnega namena 

(mašna intencija).  

 

Teden za življenje 

 

Od leta 1992 na pobudo Slovenske 

škofovske konference organizatorji 

vsako leto pripravijo Teden za 

življenje. To je sklop dogajanj, od prve 

do druge nedelje v oktobru, ki vsako 

leto poteka pod izbranim »geslom« 

oziroma naslovom. Geslo letošnjega 

tedna za življenje je Studencev 

močnih, čistih sem željan.  

 

S to pobudo organizatorji želijo širiti 

zavest o dragocenosti življenja, 

povabiti k večji odprtosti za življenje, 

utrjevati vero v večno življenje, ki nam 

ga s svojo daritvijo prinaša Božji Sin 

Jezus Kristus, utrjevati vero v zmago 

življenja nad smrtjo, zmago ljubezni 

nad sovraštvom, zmago dobrote. Prav tako želijo spodbuditi k 

spoštovanju življenja vsakega človeka, od spočetja dalje do 

naravne smrti, spodbuditi k razvijanju sposobnosti vsake osebe in 

vsake, tudi celotne narodne skupnosti in širiti zavest o poklicanosti v 

službo življenju. 



Sveti angeli varuhi 

2. oktobra godujejo angeli varuhi. Godovni dan 

je izšel iz ljudskega češčenja angelov in 

zavedanja, da ima vsak človek ob svoji strani 

angela, ki ga vse življenje ščiti, varuje in vodi. Sv. 

Bernard je bil zelo dejaven pri širjenju češčenja 

angelov. Po njegovem mnenju so angeli dokaz, 

da nam nebesa ne odrekajo ničesar, kar bi nam 

lahko bilo v pomoč in nam postavljajo ob stran 

nebeške duhove, da bi nas varovali, poučevali 

in vodili. 

Angel je nadnaravno duhovno bitje, ki živi v 

bližini Boga in izpolnjuje njegovo voljo. Angel 

varuh ima še posebno nalogo, da spremlja in 

varuje človeka. O tem beremo v Svetem pismu: 

Glej, angela pošiljam pred teboj, da te obvaruje na potu in te pripelje v 

kraj, ki sem ga pripravil. Pazi nanj in poslušaj njegov glas.  

Angeli se včasih prikažejo ljudem, da najavijo dogodke ali pomagajo v 

različnih življenjskih okoliščinah. Abrahamu so napovedali rojstvo sina 

Izaka, Manoahu rojstvo Samsona in Abrahamu uničenje Sodome. Angel 

je bil tisti, ki je Eliju prinesel meso in pijačo in tako kot je Bog pazil na 

Jakoba, enako skrbno angel varuje vsako osebo in skrbi zanjo. 

Obstajajo pričevanja ljudi, ki so v izrednih okoliščinah (vojna, nesreča v 

gorah) videli svetlobo oziroma angela, ki jih je vodil in jih tolažil. 

Angeli sestavljajo tudi Božje nebeško sodišče; imenovani so zbor svetih. 

V preroških knjigah se angeli pojavljajo kot duhovi, ki prerokom prinašajo 

Božjo besedo. Angeli neradi izdajo svoje ime, če jih po njem vprašamo, 

verjetno pa njihovo ime ponazarja čudovitost njihovega bitja, katerega 

veličine kljub poznavanju njihovega imena niti ne bi razumeli. Poznamo 

pa imena treh nadangelov - Mihael, Gabrijel in Rafael. 

Pogosto mislimo, da so angeli bitja, ki varujejo in se jim priporočajo 

samo otroci. Opat p. Anscar Vonier pravi, da je ravno nasprotno – 

angel se trudi ob vsakem človeku in naredi vse, da bi ga pripeljal k 

Bogu. Prisotnost in varstvo angelov je sestavni del stvarjenjskega zakona, 

Bog pa je zelo domiseln v načinih, kako sebe prek angelov približa 

človeku. Angelom smo blizu tako, da se jim priporočamo v molitvi. To 

storimo že s povsem preprosto otroško molitvijo, pogledom na katero od 

njihovih številnih upodobitev ali pa s katerim od bolj zahtevnih besedil, ki 

nam približajo zavest o prisotnosti teh duhovnih bitij med ljudmi. 



GODOVI in SVETE MAŠE 1.10.2018 do 7.10.2018 

1.10. pon sv. Terezija Deteta  

Jezusa, dev. 

BR 19 + Alojzija Bokavšek, obl. 

+ Drago Novak, 7. dan 

2.10. tor sv. angeli varuhi BR 19 za uspešno zdravljenje raka 

v zahvalo 

3.10. sre sv. Gerard, opat BR 19 ++ iz družine Obrstar in Peklaj 

+ Marijan Seliškar 

4.10. čet sv. Frančišek Asiški,  

redovni ustanovitelj 

BR    8 v čast Svetemu Duhu za dar vere 

+ Ana Voglar, 30. dan 

+ France Kvaternik 

5.10. pet sv. Marija Favstina, red. 
                   prvi petek 

BR 19 + Peter Škof 

+ Marija Oblak, 7. dan 

6.10. sob sv. Bruno, 

ustanovitelj 

kartuzijanov 
                   prva sobota 

BR 19 + gospa in gospod Sedlar 

+ Branko in Franc Oven ter++ Fišter 

+ Jože Artač, obl. 

+ Janez in Frančiška Novak 

7.10. ned 27. nedelja med letom, 

rožnovenska 

sv. Sergij, muč. 
 
 

branje Božje besede LG: 

Jerneja in Rok Meglen  
 

branje Božje besede VG: 

Manca in Jerca Modic 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Vera Lomovec, 20. obl. in 

+ Rudi Lomovec 

++ starši in brata Lohak 

LG   830 + Matic Bajič 

VG 8
30

 + Marija Novak 

+ Fani Japelj 

+ Stanislav Podkrajšek 

++ iz družine Ambrožič 

++ družine Stanovnik 

+ Frančiška in Vincenc Jesenovec 

 branje Božje besede BR:  

Vili in Hajdi Kosednar 

 

žegnanje Brezovica 

BR  10 za zdravje v družini (S) 

+ Anton Rozman 

+ Janez Celarc 

+ Janez Vrbančič 

+ Angela Tomanič 

+ Ljudmila Pezdir, obl. 

+ Drago Čamernik, Vincencij in 

Ivanka Gregorc, Miroslav Kavčnik 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 6.10., ob 8h: Dragomerška od Čudnovih do konca 



GODOVI in SVETE MAŠE od 8.10.2018 do 14.10.2018 

8.10. pon sv. Pelagija, 

spokornica 

BR 19 + Jožef Lukan, 1. obl. 

za zdravje 

9.10. tor sv. Dionizij, škof in  

mučenec 

BR 19 v zahvalo 

++ Tomšič in ++ Žakelj 

10.10. sre sv. Florencij, muč. 

Sv. Danijel, muč. 

BR 19 + Jože Artač, 2. obl. in  

++ družina Artač 

+ Ivan Čamernik 

11.10. čet sv. Filip, dijakon 

sv. Janez XXIII., papež 

BR  8 na čast sv. Mariji Pomagaj 

+ Ivana Marija Vrčon 

12.10. pet sv. Maksimilijan 

Celjski, muč. 

BR 19 + France Zakrajšek 

+ Ciril Lukan 

13.10. sob sv. Koloman, muč. 

sv. Edvard, kralj 

BR 19 v čast sveti Filomeni 

+ Anton Čamernik 

+ Anton Remškar, obl. in  

+ Matjaž Jeršin 

+ Anton Lešnjak, 5. obl. in  

++ starši Urbančič 

14.10. ned 28. nedelja med letom  
branje Božje besede LG: 

Roman Logar in  

Branka Štrukelj 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Tanja in Marjan Marinko 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Andrej in Martina Jerina 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++ Gromovi 

VG  830 + Frančiška Jakomin 

+ Terezija in Anton Marinko 
                               (Podpeška 158) 

+ Jožefa Kozina 

+ Antonija Kozamernik 

+ Julijana Škoporc, 30. dan 

+ Ignac Brolih, obl. 

+ Vesna Meglen 

BR  10 + Matija in Nada Smrtnik  

ter za zdravje in v zahvalo 

+ Ciril Klemenc 

+ Janez Kržmanc 

+ Ivana Marija Vrčon 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 13.10., ob 8h: Ob gozdu, Pot na Polane. 
 
 

 
 
 

 
 
 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 15.10.2018 do 21.10.2018 

15.10. pon sv. Terezija Avilska, red. BR 19 + Albina Vidovič 

16.10. tor sv. Marjeta, red. BR 19 v dober namen (S.A.) 

+ Tine in ++ družina Slabe 

17.10. sre sv. Ignacij Antiohijski BR 19 + Metka Novak 

18.10. čet sv. Luka, evangelist BR   8 + Jožef Kozjan 

19.10. pet sv. Pavel od križa BR 19 + Marijana Trček, 2. obl. in  

+ Jakob Trček 

+ Andrej in Angela Marinko  

20.10. sob sv. Irena (Mira), muč. BR 19 ++ Premrl 

+ Filip Rotar, obl. 

+ Janez Celarc 

+ Silvo Puc, obl. 

+ Janko in Majda Mravlje 

++ družina Čamernik, Lukovi iz 

Dragomerja,  

+ Gorazd Čamernik, obl., 

spominjamo se staršev:  

Anton, Pavla, Jelka in Drago 

21.10. ned 29. nedelja med letom 

misijonska nedelja  

sv. Uršula, dev., muč. 
branje Božje besede LG: 

Lea in Pavel Remškar 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Manca in Andrej Špacapan 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Uršula Jalševac 

VG  8
30

 na čast Svetemu Duhu za 

edinost v Cerkvi 

+ Stanislav Podkrajšek 

+ Marija Novak 

++ Janko, Ivanka, Janez in 

Marjan Zajec 

+ Marija in Avguštin Erbežnik, obl. 

  

branje Božje besede BR:  

Majda Kvaternik in  

Irena Celarc 

 

BR  10 + Franc Sever, 2. obl.  

+ Ana Voglar 

+ Franc Kozole 

+ Marjan Oven 

+ Ivana Marija Vrčon 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 20.10., ob 8h: Kotna ulica, Kratka pot. 
 

 

 

 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 22.10.2018 do 28.10.2018 

22.10. pon sv. Janez Pavel II. BR 19 + Kristina in Gabrijela Žnidaršič 

23.10. tor sv. Janez Kapistran BR 19 + Jožef Tomšič, duhovnik in 

++ starši Tomšič 

24.10. sre sv. Anton M. Klaret BR 19 + Metod Obretan 

25.10. čet Dan suverenosti, d. p. BR  8 + Jože Gregorič, župnik, 4. obl. 

+ Štefka in Lojze Slabe 

26.10. pet sv. Lucijan, muč. BR 19 + Ciril Pezdir 

27.10. sob sv. Sabina Avilska BR 19 + Stane Brolih, obl. 

+ Tomaž Rabzelj 

+ Ciril Klemenc 

28.10. ned 30. nedelja med letom 

žegnanjska nedelja 

sv. Simon in Juda 

Tadej, apostola 
branje Božje besede LG: 

Marta in Albert Prodan 
 

branje Božje besede VG: 

Tončka in Viktor Poličnik 
 

 

 
 

 

branje Božje besede BR: 

Robi in Mojca Novak 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Douglas st. Denny 

LG   830 ++ Gromovi 

VG  830 + Janez Istenič, obl. 

+ Ludvik Modic 

++ starši Marinko ter  

+ Ivanka in Franc Zor, obl. 

+ Zofija, Ignacij in ++ starši 

Marinko ter + Marija Dolinar 

BR  10 + Jožef Lukan 

+ Ivana Marija Vrčon 

+ Angela Tomanič 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 27.10., ob 8h:  Mirna pot, Prečna pot. 

 

 

 
 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici za november in december 
 

sobota,   3. 11.  – Rožna, Vrtna, Lepa pot, Ob Snežaku 

sobota, 10. 11.  – Pot za Stan 

sobota, 17. 11.  – Na vasi, Pod Lovrencem 

sobota, 24. 11.  – Stara cesta 

sobota,   1. 12.  – na Grivi 

sobota,   8. 12.  – V Loki 

sobota, 15. 12.  – Tržaška c. od št. 348 do 362 parne 

sobota, 22. 12.  – Tržaška c. od paviljona do št. 501 in Pot terencev 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

          Dragomer                                       Log                                      Vnanje Gorice. 
 

 

 

 

 

V septembru je prejel zakrament svetega krsta 
 

☼  Nik 
 

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

tem času pa petindvajset otrok. 
 

 

V septembru so od nas odšli v večnost 
 

†  Terezija Jerkič (93), Barijanska 8, Log pri Brezovici, (Log) 

†  Ciril Pezdir (67), Drobtinška pot 11, Brezovica, (Brezovica) 

†  Laura Nagode (25), Sodnikarjeva 4, Brezovica, (Brezovica) 

†  Julijana Škoporc (79), Podpeška c. 132, Vnanje Gorice, (Vn. Gorice) 

†  Ana Voglar (89), Cesta v Log 20, Brezovica, (Brezovica) 

†  Drago Novak (56), Ul. Jožeta Kopitarja 19, Brezovica, (Brezovica) 

†  Marija Oblak (83), Sodnikarjeva 7, Brezovica, (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih devetintrideset naših župljanov. Tudi 

preteklo leto je bilo v tem času pokopano devetintrideset naših rajnih.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 (župnik), da se 

izbere 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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