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Prvi  častilci 
 

Kaj se vam zdi, pastirci vi, 

al' ste kaj slišali? 

 

Veseli glas gre dol do nas, 

'z nebes veseli glas. 

 

(ljudska božična pesem) 

 
 

 
 

Ko se je Jezus rodil, so bili pastirji prvi, ki so hiteli k votlini gledat, 

kaj se je zgodilo. Ne glede na to, ali jih je k votlini gnala nenavadna 

svetloba tiste noči, veseli glas iz odprtega neba ali čisto običajni 

človeški glasovi, ki so prihajali iz votline – tja so tekli, ker so vedeli, da 

se je tam zgodilo nekaj zelo neobičajnega. 
 

Pastirji tiste noči pa niso bili prijazni in mili pastirci, kakršni so se 

po stoletjih ohranili v ljudskih pripovedih in pesmih. V resnici so bili to 

divji možje z zaraščenimi obrazi in palicami v rokah, kot jih opisuje 

poljski pisatelj Jan Dobraczyński. Piše, da so bili oblečeni v živalske 

kože, za pasovi so imeli nože in sekire. Govorili so v lastnem jeziku, saj 

so nenehno potovali in s seboj vodili tudi ženske in otroke. 

Prenekateri so se ukvarjali z ropanjem, pa tudi niso se kaj dosti držali 

čistosti in pravil Postave.  Življenje jih je utrdilo in jih privadilo na boj z 

divjimi zvermi, zato so bili grobi in odljudni. Ljudje so se jih bali in so 

pred njimi zapirali vrata svojih domov. 
 



Težko si je zamisliti, da so bili prav ti »divjaki« tisti, ki se jim je v 

življenju, kakršnega so živeli, zdelo vredno ustaviti se ob 

novorojenčku. Še težje si je predstavljati, od kod so v svoji divjosti 

našli toliko miline, da so pred majhnim otrokom pokleknili in ga 

počastili. A pastirji so bili iskreni, ko so Jožefu zatrjevali, da so slišali 

glasbo, ki je tiste noči prihajala z neba in jim naročila, naj poiščejo 

dojenčka, ki se je pravkar rodil. Trdili so, da to gotovo niso bile sanje, 

ker sanje se sanjajo enemu človeku, ne pa vsem naenkrat. Njihova 

modrost je bila zelo kleno življenjska. Jožef ni vedel, o kakšnih 

glasovih so govorili in stežka jih je spustil v hlev. Bal se je, da gre za 

prevaro in da mu hočejo ugrabiti dete. A pastirji so drug za drugim 

vstopali, previdno, po prstih, čudno ponižno. Njihov nevarni, bojeviti 

videz je nekam poniknil. Drug za drugim so odlagali svoje darove, ki 

so jih prinesli, in zrli v Novorojenega, konča njihov opis poljski pisatelj. 
 

Vprašanje, ki si ga ljudje zastavljajo znova in znova je, zakaj se 

Bog najprej razodene in pusti prepoznati tako navidez neprimernim 

ljudem? Pastirjem namesto velikim duhovnikom? Divjakom namesto 

vzgojenim ljudem? Brezbrižnežem do Postave namesto najbolj 

pobožnim? Človek bi za prvi poklon Jezusu izbral popolnoma 

drugačne ljudi in tudi načine, da bi mu zagotovil dostojen sprejem in 

zadostno slavo. A Bog je s svojim izborom pokazal, da se tisto, kar je 

zanj resnično vredno, skriva drugje, kot tam, kjer pričakujemo – 

mnogokrat prav v notranjosti »drugačnih« ljudi.  
 

Pastirji so bili v svoji kruti vsakodnevni borbi za preživetje in za 

golo življenje potisnjeni tako zelo na rob, da so odvrgli vsako 

izumetničenost, neiskrenost, zvijačnost, preračunljivost… Zmožni so 

bili prepoznati resnico – sploh kar so videli in slišali s svojimi do konca 

izostrenimi čutili. Ni jih vznemirilo in motilo, da je šlo tisto noč za 

nenavadne in čudne pojave, kot je pesem z neba in neobičajno 

naročilo. Imeli so ves pogum, da to, kar so morali storiti, storijo. 

Predvsem pa so znali biti pristno spoštljivi pred tistim, za kar so čutili, 

da jih presega. V njihovi notranjosti je bilo veliko prostora, da se 

čudijo in občudujejo, saj niso bili prenapolnjeni s samim sabo. Kot 

taki so bili kljub svoji neomikanosti in samosvojosti izjemni prvi častilci – 

iskreni, zavzeti in preprosti. 
 

Naj letošnji advent tudi nam prinese tak klic, ki bo imel moč, 

da nas navduši in povabi na povsem nov način. Naj nam navrže 

zavzetosti in poguma, da mu sledimo vse do jasli in pristnega 

občudovanja Božjega Deteta. 



Obvestila za mesec december 
 

V času od 3. do 16. decembra v nujnem primeru pokličite gospoda 

Mirota Šlibarja na tel. 031 613 378 ali se obrnite na g. Antona Štruklja 

po sveti maši, ki je na Brezovici.  
 

V adventnem času je vsak delavnik ob 6:00 uri molitev hvalnic v 

Catehumeniumu na Brezovici – nasproti župnišča. 
 

V decembru ne bo srečanja ŽPS v župniji, ker je dekanijsko srečanje 

vseh članov ŽPS, v nedeljo, 2. decembra, ob 16.00 uri na Viču. Lepo 

povabljeni. 
 

Molitvena skupina Beseda Življenja je v ponedeljek, 3. decembra po 

večerni sv. maši. Naslov srečanja za mesec december je: »Veselite 

se vedno v Gospodu« (Flp 4,4). 
 

V sredo, 5.12., na predvečer sv. Miklavža bo sv. Miklavž obiskal 

otroke na Brezovici v Brezovi dvorani OŠ Brezovica, ob 18.00 uri. Pred 

prihodom sv. Miklavža bo ogled dramske igre, ki jo pripravljajo mladi, 

animatorji župnije Brezovica.  

Na Logu je obisk sv. Miklavža v dvorani gasilskega doma ob 17.00 uri. 
 

Na prvi petek, 7.12., je ob 15h na Brezovici molitev rožnega venca 

Božjega usmiljenja. Zvečer po maši bo molitev pred Najsvetejšim do 

20:30 ure, ki jo pripravi zakonska skupina Vnanje Gorice.  
 

Obisk starejših in bolnih na domu ne bo na prvi petek v mesecu 

decembru. Obisk bo šele pred praznikom Jezusovega rojstva, v 

petek, 21. decembra. Domači sporočite za obisk svojcev, starejših, ki 

za božične praznike ne morejo v cerkev, da jih obišče duhovnik na 

domu; pokličete lahko na tel.: 040 395 942 ali sporočite na e-pošto 

jozef.poje@rkc.si . 
 

Na prvo soboto, 8. decembra, je zvečer pred sv. 

mašo molitev rožnega venca pred Najsvetejšim, 

po maši pa litanije Matere Božje.  

 
Ta dan obhajamo Marijin praznik: Brezmadežno 

spočetje Device Marije. Praznujemo začetek 

življenja Božje matere, devet mesecev pred njenim 

rojstvom. 

 

mailto:jozef.poje@rkc.si


Na ta dan, 8.12., imajo pevci Mešanega pevskega zbora Brezovica 

strokovno ekskurzijo v Zasavje ter zvečer v Litiji ob 19.00 uri 

sodelovanje pri sv. maši in koncert. 
 

Skavtski petek je 14. decembra. Pri sveti maši sodelujejo skavti. 
 

Božično novoletni koncert v cerkvi sv. Janeza Krstnika na Logu je v 

soboto, 15. decembra, ob 18.00 uri. Nastopala bo pevska skupina 

Cintare. 

 

Antonov večer je v soboto, 15. decembra, ob 20.00 uri v Marijinem 

domu. Z nami bo p. dr. Christian Gostečnik in dr. Tanja Repič Slavič. 

Na predavanju z naslovom Novo upanje za letošnji božič nam bosta 

spregovorila o pripravi na božične praznike. Kako naj se pripravimo, 

da ne bo hitenja, napetosti, prepirov in praznine? Kako naj 

praznujemo, da bomo drug z drugim zares povezani? Kako naj 

praznujejo tisti, ki trpijo, so bolni ali nekoga pogrešajo? Kako naj 

praznujejo osamljeni? O teh in še drugih temah nam bosta 

spregovorila s psihološkega in duhovnega vidika. Lepo povabljeni. 

 

 

Orgelska maša je tretji petek v mesecu decembru, 21. decembra, 

ob 19:00 na Brezovici. 
 

Začetek božične devetdnevnice je v nedeljo, 16. decembra. Vsak 

večer med tednom bomo pričakovali prihod Odrešenika. Otroci 

bodo s svečkami oblikovali sprevod po cerkvi in spremljali sv. Jožefa 

in Marijo na poti v Betlehem. Povabljeni starši skupaj z otroki. 
 

Srečanje ministrantov je v soboto, 22. decembra, ob 10.00 uri na 

Brezovici.  
 

Dramska igra z naslovom Noč v 

Betlehemu, ki jo pripravlja skupina otrok z 

imenom MKI, je v soboto, 22. decembra, 

po večerni maši v Marijinem domu in nato 

še v nedeljo, 23. decembra, po sv. maši, ki 

je ob 10.00 uri na Brezovici. Igra prinaša 

sporočilo, kaj lahko povzročijo naše 

besede in naša ravnanja.  

Ljudje (gostilničarji) so odslovili Jožefa in 

Marijo, ne da bi se zavedali, da so odslovili Jezusa, Odrešenika, po 

katerem bi lahko vse dobili… 



V soboto, 22. decembra, na predvečer 4. 

adventne nedelje bodo skavti prinesli luč miru iz 

Betlehema v našo župnijo. Sprejeli jo bomo pri 

večerni sveti maši. Luč miru boste lahko prejeli tudi 

pri vseh nedeljskih mašah, 23. decembra.   

 

Sveta spoved pred božičnimi prazniki: spoved bo v času božične 

devetdnevnice pred sveto mašo. Spovedni dan pa bo na četrto 

adventno nedeljo, 23. decembra, od 17:00 ure dalje, ko bo na voljo 

več spovednikov. Vzemimo si čas za duhovno pripravo na praznik 

Gospodovega rojstva. Gospod nam govori prek Božje besede, ki je v 

Svetem pismu, deluje pa po svetih zakramentih.  
 

V ponedeljek zvečer, 24. decembra, je prvi sveti večer – ki je pred 

praznikom Jezusovega rojstva. Na sveti večer je maša na Logu v 

kapeli ob 17:30 uri. Otroci in starši ste povabljeni, da z baklami ali 

svetilkami pridete k sveti maši v cerkev.  Na prvi sveti večer je sveta 

maša prav tako ob 17:30 v Vnanjih Goricah in nato na Brezovici ob 

19:00 uri. 

S polnočnico ob 24:00 na Brezovici 

vstopamo v skrivnost rojstva Jezusa Kristusa. 

Naj bo to noč miru in veselja, da nam je 

Bog tako blizu, da želi živeti z nami!  

Pol ure pred polnočnico, ob 23:30 uri se bo 

začela Božičnica – duhovna priprava na 

sveto mašo.  

Oblikovali jo bodo solisti in MePZ Brezovica pod vodstvom Toneta 

Rozmana. Vezno besedilo za božičnico je pripravila Alenka Klemenc, 

ki bo program tudi povezovala. 
 

Na praznik Jezusovega rojstva – Božič, 25. decembra, bodo svete 

maše kakor v nedeljo: ob 7:00 Brezovica, 8:30 Vnanje Gorice in Log - 

kapela in ob 10:00 Brezovica.  

 

Dan samostojnosti in enotnosti je na praznik sv. 

Štefana, diakona in prvega mučenca, 26. 

decembra. Sveta maša za domovino bo v 

Dragomeru – v cerkvi – ob 10:00 uri.  
 

Praznik Svete Družine je na prvo nedeljo po božiču, 30. decembra. 

Ta dan bo pri vseh svetih mašah blagoslov otrok.  



V ponedeljek, 31. decembra, je zahvalni dan za preteklo koledarsko 

leto, ki ga zaključujemo. Ta dan je tudi drugi sveti večer pred 

vstopom v novo koledarsko leto 2019. Z molitvijo hvaležno sklenimo 

leto, ki smo ga preživeli in se pri maši priporočimo za čas življenja, ki 

je pred nami.  
 

V času po Božiču, do 6. januarja, ni veroučnih in drugih srečanj, je pa 

obisk svete maše na praznik Gospodovega razglašenja ali Svetih treh 

kraljev, v nedeljo, 6. januarja. V soboto zvečer pred praznikom je 

tretji sveti večer.  
 

Verouk se zopet začne v ponedeljek, 7. januarja 2019. 

 

 

Ostala obvestila 
 

Koncert Božič v Ljubljani 2018 je 25. decembra 2018 ob 19.30, v 

Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. 

Nastopal bo Simfonični orkester Cantabile z Vokalno skupino Gloria, 

Gloria zbor, MePZ Adoramus Logatec. Sodelujoči: Marjan 

Grdadolnik, dirigent; Matej Avšič, koncertni mojster; Tomaž Pirnat, 

zborovodja; Ljoba Jenče, glas; Eva Hren, glas; Nataša Trček, sopran;  

Anton Habjan, bariton; Patricija Avšič, violina; Marjan Bunič, 

umetniška beseda; Damijan Bogataj, producent; Henrik Neubauer, 

režiser 

Koncertni večer je tradicionalni in ob prazniku osrednji glasbeni 

dogodek v prestolnici. Praznični večer se bo začel izvedbo uverture 

na tradicionalno ljudsko božično pesem. V nadaljevanju bo koncert 

zaznamovan z glasbo od baroka do romantike. V koncertnem 

programu bo nastopila tudi  10-letna violinistka Patricija Avšič. Drugi 

del prazničnega koncerta bo namenjen sodobni duhovni glasbi.   

Vstopnice in nakup: 12 €, 15 €, 18 €, 20 €.  

Informacijsko središče in prodaja vstopnic Cankarjev dom (podhod 

Maximarketa) in pri pooblaščenih prodajalcih: Petrol, 

www.mojekarte.si ) pri g. Damjanu Furjanu (tel. 040 833 482). 

Dodatne informacije: info@cantabile.si  ali  www.cantabile.si 

 
 

Evropsko novoletno srečanje mladih bo v Baslu, ki je na tromeji med 

Švico, Nemčijo in Francijo. Več preberite na:  www.skam.si/esm  
 
 

 
 

http://www.mojekarte.si/
mailto:info@cantabile.si
http://www.cantabile.si/
http://www.skam.si/esm


Iz novembrske seje ŽPS 
 

Iz priročnika Eno srce in ena duša smo spregovorili o 

gostoljubnem družinskem domu. Dom, v katerem se družinski člani 

dobro počutijo, je tudi gostoljuben in odprt za druge. Takšne bi morale 

biti tudi naše župnije: dom, za katerega župljani skupaj skrbimo, dom, ki 

je odprt za vse in v katerem so vsi dobrodošli. Pa tudi dom, v katerem 

smo med seboj tesno povezani, premagujemo medsebojne razlike in v 

katerem vsak v skladu s svojimi darovi poskrbi za tisto področje dela, ki 

je njemu lastno.  

Navezuje se na sobotno srečanje, katerega smo se v soboto, 

10.11.2018, udeležili nekateri člani ŽPS in predstavniki skupin (župnik Jožef 

Poje, Severin Maffi, Drago Stanovnik, Viktor Poličnik in Jožica Perne)  v 

Škofovih zavodih. Pater Miran Špelič je spregovoril o vidiku služenja 

Cerkvi v zgodovini krščanstva. Sledile so delavnice po skupinah: bralci 

beril, krasilke, pevci, izredni delivci obhajil, člani ŽPS… Povzetek lahko 

preberete na spletni strani Urada za like.  
 

2.12.2018 ob 16:00 uri je dekanijsko srečanje ŽPS na Viču (Jožica Perne 

opomni člane na udeležbo). Decembra rednega srečanja ŽPS ne bo, 

zato pa se udeležimo dekanijskega srečanja. 

3.12.2018, ob 6:00 uri, v adventnem času se začnejo hvalnice v 

Neokatehumenumu. 

5.12.2018, na predvečer sv. Miklavža, bo predstava ob 18:00 uri v 

Brezovi dvorani na OŠ Brezovica. Animatorji že pripravljajo igrico. 

Miklavževanje na Logu se začne ob 17:00 uri. 

8.12.2018 je ekskurzija za pevce v Litijo in Zasavsko Sveto goro. 

Antonovi večeri: 

 15.12.2018 - dr. Christian Gostečnik in dr. Tanja Repič Slavič / 

Novo upanje za letošnji Božič 

 12.1.2019 - Viki Grošelj/ Moji vzponi in iskanja 

 9.2.2019 - Klemen Lajevec / Stvarstvo skozi fotografski objektiv 

 16.3.2019 - p. Branko Cestnik /  V čem so mladi danes drugačni? 

 13.4.2019 - mladi zdravniki: Tina Poličnik in zakonca Porenta / 

Misijonsko delo v Zambiji 2019 

24.12.2018 Božični večer:  sv. maše: Brezovica ob 19:00 uri,  Vnanje 

Gorice in Log ob 17:30 uri. Ob 24:00 polnočnica. Pol ure pred 

polnočnico je Božičnica v pesmi in besedi. Po polnočnici pogostitev s 

čajem in kuhanim vinom.  

26.12.2018 blagoslov soli. 

30.12.2018 na praznik svete družine je blagoslov otrok. 

31.12.2018 je zahvalna sveta maša ob 19:00 uri. 

Poda se pobuda, da se pri nedeljski jutranji maši poskrbi za petje.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 3.12.2018 do 9.12.2018 

3.12. pon sv. Frančišek, red.  BR 19 zahvala Mariji za zdravje in sv. 

Antonu za uslišane prošnje (Č.O.) 

4.12. tor sv. Janez Damaščan BR 19 + Marija in Anton Kavčnik 

5.12. sre sv. Saba, opat BR 19 za spreobrnjenje grešnikov 

za zdravje in zahvalo ob 80. 

letnici življenja 

6.12. čet sv. Nikolaj (Miklavž), 

škof 

BR  8 ++ Gršakovi in ++Dobrovoljčevi 

+ Marija Šerjak 

7.12. pet sv. Ambrož, škof 
 

prvi petek 

BR 19 + Silvo Puc in ++ starši 

+ Rudolf Rauh, 30. dan 

+ Ivan in ++ starši Rep 

8.12. sob BREZMADEŽNO 

SPOČETJE DEVICE 

MARIJE  

 

prva sobota  

BR 19 ++ Staretovi in ++ Grogcovi ter  

+ Ivan Čamernik 

+ Anton Brlan, obl. 

+ Marija Oblak 

+ Ivana Marija Vrčon 

+ Tomaž Rupnik 

v čast sv. Mariji Pomagaj  

in za zdravje 

+ Erika Mihelčič, obl. in  

+ Marta Jurjevčič 

+ Stane, Veronika in Janez 

Verbič ter ++ Trček 

9.12. ned 2. adventna nedelja  

sv. Bernard, red. 
branje Božje besede LG: 

Helena Kavčič in  

Lojzka Šarabon 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Jožica Perne in  

Peter Rožmanec 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Patrick Onuorah 

LG   830 + Stane Štrukelj 

++ iz družine Turk in Rode 

VG  830 + Frančiška Jesenovec, obl. 

++ Gajštrovi in ++ Kušar 

+ Marija Novak 

v čast sv. Mariji Pomagaj za 

pomoč v težavah 

+ Valentin in Marija Židanek, obl. 

ter Anton Klemen in Ivica Zdešar 

+ Ignac Kuclar, obl. in ostali iz 

družine Kuclar 



9.12. ned 2. adventna nedelja  
 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Klara Mravlje in Karmen Rus 

VG  830 + Terezija in Ignac Marinko ter 

++ sorodniki 

+ Štefan, obl. in starši Glavica 

+ Marija Tompa in Tatjana Oblak 

BR  10 ++ starši Seliškar in Ciril Klemenc 

+Andrej Kos, 2. obl. in starši Lončarič 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 8.12., ob 8h: V Loki. 
 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 10.12.2018 do 16.12.2018 

10.12. pon sv. Judita, sp. žena BR 19 ++ starši Kavčnik in starši Kršmanc 

11.12. tor sv. Damaz I. papež BR 19 ++ Pečan 

12.12. sre Marija iz Guadalupe BR 19 v priprošnjo sv. Mariji Gvadalupski 

13.12. čet sv. Lucija, mučenka BR   8 za duše v vicah 

14.12. pet sv. Janez od Križa BR 19 + Jožef Lukan 

+ Metod Pezdir, 30. obl. 

15.12. sob sv. Marija de Rosa, red. BR 19 + Marija Oblak 

+ sin Franc, obl.  ter ++ starša 

Franc in Marija Keršmanc 

16.12. ned 3. adventna nedelja  

sv. Albina, muč. 
branje Božje besede LG: 

Rok Meglen in  

Miran Stanovnik  
 

branje Božje besede VG: 

Tanja Repič Slavič in 

Matevž Marinko 

BR    7 + Valentin Skodlar, obl. 

za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Franc Gradišar, obl. in  

++ družina Gradišar 

VG  8
30

 + Peter Gregorc, 20. obl. in  

+ Ljudmila Gregorc 

+ Ivan Klemen in Terezija Klemen 

+ Stanislav Podkrajšek 

+ Alojzij in Rozalija Kuclar, obl. 

++ Modicovi 

+ Ciril Opeka, 5. obl. in  

++ iz družin Opeka in Ašic 

++ starši, bratje in sestra Nartnik 

 
 

branje Božje besede BR: 

Florjan Kocbek in Vid Žitko 

 

BR  10 za zdravje na duši in na telesu 

+ Ana Voglar 

+ Ivana Marija Vrčon 

+ Ciril Klemenc 

po osebnem namenu 

+ Janez, Marija in Stane Sedej 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 15.12., ob 8h: Tržaška c. od št. 348 do 362 parne. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 17.12.2018 do 23.12.2018 

17.12. pon sv. Lazar, sp. mož BR 19 + Vida in ++ starši Tišler 

18.12. tor sv. Gacijan, škof BR 19 po namenu (V) 

19.12. sre sv. Urban III., papež BR 19 v zahvalo 

20.12. čet sv. Evgen, mučenec BR  8 + Frančiška Stanovnik  

za duše v vicah 

21.12. pet sv. Peter Kanizij BR 19 + Ela Koprivnik 

+ Jožef Tomšič, duhovnik 

22.12. sob sv. Frančiška Cabrini BR 19 za žive in ++ iz družine Celarc  

in Pezdir 

23.12. ned 4. adventna nedelja  

sv. Bernard, red. 
 

branje Božje besede LG: 

Lea in Ida Šifrer 
 
 

branje Božje besede VG: 

Marija in Tadej Dolenc: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

branje Božje besede BR:  

Peter in Genči Buček 

 

 

BR    7 + Jure Mahne 

za žive in pokojne župljane 

LG   830 za zdravje otrok na duši in na telesu 

VG  830 + Ižancev Nace, 20. obl. ter 

++ starši, brata in sestre 

+ Ludvik Modic 

+ Viktor Brolih 

+ Jožef Lukan 

+ Majda Smrtnik 

+ Jože in Marija Slana 

BR  10 + Franc Kozole 

+ Tomaž in ++ starši Brank, ter  

++ starša, sestri in brata Kramar 

+ Angela Tomanič 

+ Ivan Čamernik 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 22.12., ob 8h:  Tržaška c. od Pavilijona 

do št. 501 in Pot terencev. 
 

   GODOVI in SVETE MAŠE od 24.12.2018 do 30.12.2018 

24.12. pon sv. Adam in Eva 

prvi sveti večer 
branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 

branje Božje besede VG: 

Vida Zdešar in Magda Burger 

branje Božje besede BR: 

Slavko in Edita Jesih 

LG 1730 + Matija Remškar in za srečno pot 

VG1730 + Angela in Jože Lenaršič ter 

+ Marijan Centa 

+ Marija Židanek 

BR19 + Metka Novak, 1. obl. 

+ Alojz Perger, obl. 

24.12. pon polnočnica  

branje Božje besede BR:  

Jošt in Alenka Klemenc 

BR24 + Peter Lohak, 5. obl. 

+ Ivan Slana, obl. in Janez Slana 



25.12. tor GOSPODOVO 

ROJSTVO 

BOŽIČ 
branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko logar 
 

 

branje Božje besede VG: 

Maja in Stane Leben  
 

 

 

 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

Andrej in Ana Kodba 

BR   7 + Marica Gorjan 

++družina Šivic in Humilija Čepon 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Slavka Peterca in Milan Majer 

+ Jakob in Jožefa Bogataj 

++ Jesenovec 

+ Ivan Kozina 

+ Antonija Kozamernik 

+ Stanislav Podkrajšek 

+ Štefan Jaklin (za god) 

+ Franci Kavčnik 

+ Barica in Štefan Židov 

BR 10 + Franci Sever 

+ po namenu (V) 

+ Ana in Franc Trček, obl. 

+ Anton Čamernik 

26.12. sre DAN SAMOSTOJNOSTI  

IN ENOSTNOSTI 

BR   8 ++ Žagarjevi iz Gorenja 

DR 10 + Ivanka in Alojz Kavčnik 

27.12. čet sv. Janez, evangelist BR  8 + Anton in Marija Iskra 

+ Janez Celarc 

+ Ivanka in Teodor Pikec 

28.12. pet sv. nedolžni otroci BR 19 +Janez Sever ter starši in brat Cotar 

+ Jože Žižek 

29.12. sob sv. Tomaž Becket, 

škof 

BR 19 + Marjan Oven, 1. obl. 

+ Ivan Marinko ++ iz družine 

Marinko in Erbežnik 

+ Ivan Pezdir, obl. 

30.12. ned Nedelja Svete Družine 

sv. Vincencija, red. 
branje Božje besede LG: 

Joža Černetič in Majda Turk 
 

branje Božje besede VG: 

Andreja in Janko Marinko 
 

branje Božje besede BR:  

Vili in Hajdi Kosednar 

BR    7 za spreobrnjenje 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Jakob in Jožefa Bogataj 

+ Vesna Meglen, obl. 

BR  10 + Metka Novak, 1. obl. 

+ Ana Voglar 

+ Ciril Klemenc 

+ Ciril, Jelka in Metod Lenaršič 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 29.12., ob 8h:  Na Brezno. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

          Dragomer                                       Log                                      Vnanje Gorice. 
 

 

 

 

 

 

Sveti krst v decembru  
 

☼  Nox 
 

V novembru ni bilo sv. krsta v naši župniji. Letos je bilo v naši župniji 

krščenih sedemindvajset otrok. V lanskem letu v tem času pa 

dvaintrideset otrok. 
 

 

 

 

 

 

 

V novembru so od nas odšli v večnost 

 

†  Miro Jakomin (89), Podpeška 109, Brezovica, (Vnanje Gorice) 

†  Rudolf Rauh (76), Laze 11, Dragomer, (Dragomer) 

†  Metod Pezdir (65), Pot na Polane 13, Dragomer, (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih sedeminštirideset naših župljanov. 

Preteklo leto je bilo v tem času pokopano triinštirideset naših rajnih. 
  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

URADNE URE: vsak delavnik po sveti maši. Za pogovor ali pripravo 

dokumentov, od 16. decembra dalje, 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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