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Svetloba v ponižanju 

 
»Usmiljeni Bog,  

s ponižanjem svojega Sina si dvignil padli svet 

in nas osvobodil sužnosti greha.«  (mašna molitev) 

 
Dostojanstvo je vrednota, 

ki se ji človek ne želi 

odreči. Človek je zmožen 

prenašati neudobje, 

izgube in tudi trpljenje; ko 

pa nekdo prizadene 

njegovo dostojanstvo ali 

dostojanstvo njegovih 

bližnjih, se na to zagotovo 

odzove. V zgodovini je 

znanih mnogo dejanj, ki 

so jih bili ljudje zmožni 

izvršiti prav v trenutkih, ko 

je šlo za njihovo dostojanstvo. Teh ljudi ni omajalo nič – ne odvzeti 

domovi, ne izgubljeno premoženje, ne nasilje – ko pa je bilo 

postavljeno v posmeh tisto, kar jim je bilo najbolj dragoceno, 

najgloblje in najbolj sveto, so se odzvali. Takrat so s svojim odzivom 

tvegali vse in se niso pustili ponižati. 
 

To se dogaja tudi danes. Dostojanstvo ostaja močna in obenem 

občutljiva točka, ki razločuje, kako se bo človek odzval. Prav zaradi 



ohranjanja dostojanstva, dobrega imena, priznanja pred ljudmi je 

današnji človek zmožen mnogih dejanj – laži, pretkanosti, nasilja, 

skrivanja pred očmi javnosti ali v nesrečo pahniti druge – le zato, da 

ne bi bil ponižan, da bi ohranil svojo čast. Zdi se, da v ponižanju 

izgubim vse kar imam.  
 

Ko se je za Jezusa začelo trpljenje, je bil deležen predvsem 

ponižanja. Čeprav ob misli na njegovo trpljenje najprej pomislimo na 

hudo telesno mučenje, je velik del njegovega trpljenja potekal na 

čustveni in duhovni ravni. Trpljenje, na katerega se je pripravljal v 

mladosti, z javnim delovanjem, predvsem pa z dnevi v puščavi, ga 

je, ko se je začelo, zajelo z veliko silo. Ena od teh močnih sil, ki ga je v 

sebi lomila z enako močjo, kot udarci, je bilo prav ponižanje. Samo 

ugibamo lahko, kaj vse so mu rekli vojaki, ko so ga brcali in suvali; v 

čem vse so žalili njegovo Mater in Boga ljudje, ki so pljuvali nanj, in 

kako težko je zdržal posmeh Heroda, ki se je norčeval celo iz njegove 

Božje narave. Toda Jezus, ki je vedel, da bi z enim samim dotikom 

lahko naredil čudež, ob katerem bi vsi onemeli, in z enim modrim 

odgovorom v trenutku razkril svoje božanstvo, je molčal. V trenutkih 

svojega popolnega ponižanja in skrajne žalitve najsvetejšega v njem 

se ni odzval. Ostal je ponižan, pretepen in žaljen. Ponižanje je bilo 

tisto sredstvo, v katerem je zmagal, še preden so ga pribili na križ.  
 

Jezus nam je dal zgled, da je sprejeti in prenesti 

ponižanje zadnje in največje dejanje, ki priča o 

skrajni zvestobi. Kdor je zmožen tudi za ceno 

svojega ponižanja ostati zvest resnici in Bogu, s 

tem pokaže na pravičnost in veličastvo Boga, 

na svojo največjo vdanost ter najglobljo 

ljubezen. Kdor na ta način »služi« resnici in Bogu, 

dvigne in očiščuje ne samo sebe, temveč se 

duhovna svetloba njegovega dejanja razlije na 

mnoge. »Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti 

preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo« 

(Mt 5,10). Stavek nas uči, da kdor zmore biti ponižan zato, da zmaga 

pravičnost, se prav s tem dejanjem odrešenje začne dogajati takoj. 

Takrat Bog ne čaka, ampak odpre nebo; trpeči pa je kljub žalitvam 

že obdan s svetlobo milosti in svetosti. 
 

Naj nas letošnji post notranje očisti, utrdi in nas napolni z novimi 

duhovnimi močmi. 



Povzetek poslanice papeža Frančiška za postni čas 
 

Dragi bratje in sestre, ponovno se bliža Gospodova velika noč! Tudi 

letos želim s to poslanico pomagati vsej Cerkvi živeti v veselju in 

resnici ta čas milosti. Prepustil se bom navdihu Jezusovih besed, ki jih 

beremo v evangeliju po Mateju:  

»Ker se bo krivičnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila« 

(Mt 24,12). To poved najdemo v govoru o koncu časov, ki ga je Jezus 

imel v Jeruzalemu, na Oljski gori, ravno tam, kjer se bo začelo 

njegovo trpljenje. Jezus učencem naznanja veliko stisko.  
 

Koliko Božjih otrok zapade vplivu laskavih kratkotrajnih užitkov, ki jih 

zmotno pojmujejo kot srečo! Koliko moških in žensk očara in zaslepi 

denar, v resnici pa jih zasužnjuje z dobičkom ali bednimi koristmi. 

Koliko jih živi z mislijo, da so samozadostni, zato padejo v past 

osamljenosti! 
 

Lažni preroki so sleparji, ki ponujajo svoja zdravila kot preprosto in 

takojšnjo rešitev trpljenja, čeprav se nato izkažejo za popolnoma 

neučinkovita. Kolikim mladim so kot lažno zdravilo ponujeni droge, 

odnosi v smislu »uporabi in odvrzi« ter lahki, a nepošteni zaslužki! 

Koliko se jih zapleta v popolnoma virtualno življenje, v katerem se 

sicer odnosi zdijo bolj preprosti in hitri, a se potem dramatično izkaže, 

da so brez smisla! Ti prevaranti, ki ponujajo stvari brez vrednosti, pa 

odvzamejo to, kar je najbolj dragoceno: dostojanstvo, svobodo in 

sposobnost ljubiti.  
 

Kaj storiti? Če v svoji notranjosti ter okoli nas opazimo pravkar 

opisana znamenja, nam Cerkev kot mati in učiteljica v postnem 

času ponuja sredstvo molitve, miloščine in posta. Več časa 

posvetimo molitvi in omogočimo svojemu srcu, da odkrije skrivne laži, 

s katerimi varamo sami sebe, in končno začnimo iskati tolažbo v 

Bogu. On je naš Oče in želi, da živimo. Dajanje miloščine nas 

osvobaja pohlepnosti ter nam pomaga odkriti, da je drugi naš brat, 

saj to, kar imamo, ni nikoli samo naše. In končno, post odvzame moč 

našemu nasilju, nas razoroži ter nam daje priložnost za rast.  
 

V velikonočni vigiliji bomo ponovno priče pomembnemu obredu 

prižiganja velikonočne sveče: luč, prižgana pri »novem ognju«, bo 

postopoma pregnala temo in razsvetlila občestvo, zbrano pri 

bogoslužju. »Svetloba slavno vstalega Kristusa naj prežene temine 

srca in duha« 



Obvestila za mesec marec 
 

Letno srečanje vseh ključarjev bo v torek, 27. februarja, po maši ob 

19:30. Povabljeni že k sv. maši. 
 

Vsako postno nedeljo bo križev pot na Logu, od glavne ceste do 

cerkve na Logu, ob 15:00 uri. V primeru neprimernega vremena bo 

križev pot v kapeli na Logu. Četrto postno nedeljo sodelujejo pri 

križevem potu člani gibanja Pot, peto birmanci in šesto skavti. Prav 

tako bo molitev križevega pota na Brezovici ob petkih po sveti maši. 
 

Vsak delavnik v postnem času bo molitev hvalnic ob 6:00 uri v 

prostorih Chatumeniuma. 
 

Na prvi petek v mesecu marcu, 2. 3., bom obiskal starejše in bolne 

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

usmiljenja. Zvečer po maši, po križevem potu, oblikujejo molitev pred 

Najsvetejšim župljani iz soseske Log.  
 

V soboto, 3.3., bo duhovna obnova za vse birmance. Potekala bo v 

prostorih Marijinega doma na Brezovici. Začetek bo ob 9:00 in 

zaključek ob 13:00. 
 

Na prvo soboto, 3.3., zvečer pred sv. mašo bo molitev rožnega 

venca, po maši pa litanije Matere Božje. 
 

Srečanje molitvene skupine Beseda življenja bo v ponedeljek, 5. 3., 

zvečer po sveti maši pod naslovom: »Svoje poti, Gospod, mi daj 

spoznati, svojih steza me nauči« (Ps 25,4). 
 

Skavtski petek – sodelovanje skavtov pri sv. maši bo 9. 3., ob 19:00; 

po maši sodelujejo tudi pri molitvi križevega pota. 
 

Dekanijsko postno romanje po »Halasovi poti« v Prekmurje bo v  

soboto, 10. marca 2018. Odhod ob 7:00; vožnja do  Črenšovcev, 

Hotize in Velike Polane. Vrnemo se do 19h. Prispevek za vožnjo, 

cestnine in kosilo je 30€ .  
 

Antonov večer bo v soboto, 10. marca, ob 20:00. Med nami bo  

televizijska voditeljica Manica Janežič Ambrožič. Spregovorila nam 

bo o svojem delu; o vrednotah, ki jih zagovarja pri svojem poklicu in 

v svojem življenju; o verski vzgoji svojih otrok in o romanju, na 

katerega bo odšla v marcu. Lepo vabljeni! 



Duhovna obnova za vse prvoobhajance, sobota, 17.3., v Marijinem 

domu na Brezovici od 9:00 do 17:00 - ko bo sklep s sveto mašo.  
 

Na tiho nedeljo boste prejeli tudi oljčne vejice. Vsako leto nam jih 

pripravijo istrske župnije. Dar za oljčne vejice - vaš prostovoljni 

prispevek - je v pomoč župnijam v slovenski Istri. Hvala vam. 
 

V nedeljo, 18.3., dan pred praznikom sv. Jožefa, ki je tudi očetovski 

dan, je pri maši molitev mož, očetov in fantov v priprošnji k sv. Jožefu 

za blagoslov v življenju in za zgled pričevanja v današnjem času. 
 

Izdelava butaric, ki jo pripravlja Karitas, bo v soboto, 24.3., od 9:00 

ure dalje. Namenjena je otrokom in staršem. Na delavnico se 

prijavite, da bo pripravljenega dovolj materiala.  

Generalno čiščenje cerkve v Vnanjih Goricah je v soboto, 24.3., ob 8:00.  
 

Gospodovo oznanjenje in materinski dan bomo letos obhajali v 

soboto, 24. marca, ker na cvetno nedeljo ni mogoče. Posebnost 

letošnjega praznika je blagoslov mater, ki pričakujejo rojstvo svojega 

otroka. V cerkvi na Brezovici bo po večerni maši, ki je ob 19h, 

koncert Marijinih pesmi. Koncert bo izvajal Otroški pevski zbor župnije 

Brezovica pod vodstvom Viktorije Celarc.  
 

Na cvetno nedeljo bo pri vseh mašah v župniji blagoslov zelenja. Na 

Logu bo blagoslov zelenja pred kapelo. Ob 10h bo blagoslov zelenja 

na župnijskem dvorišču. Od tu bomo v procesiji odšli v cerkev. Na 

začetku procesije gre križ s svečama, za njim najmlajši otroci z 

butaricami in njihovi starši, ki so povabljeni, da gredo čim bolj spredaj 

v cerkev (tudi na stole v prezbiterij ob krstnem kamnu), nato sledijo 

ostali in vse tri skupnosti neokatehumenov, ki se v cerkvi razporedijo 

na sedišča ob steni na levi in desni strani; za vsemi pa gredo 

ministranti in duhovnik. 
 

Spoved pred prazniki bo za vso župnijo na cvetno nedeljo, 25.3., od 

17.00 ure dalje v cerkvi na Brezovici. 

Spoved bo tudi med tednom pred sveto mašo od tihe nedelje do 

velikonočnega tridnevja. 

Prav tako bo priložnost za sveto spoved na Rakovniku (še posebej v 

velikem tednu od ponedeljka do sobote od 9h do 12h), v Ljubljani pri 

frančiškanih na Tromostovju in v Ljubljanski stolnici. 

Spoved za mlade:  petek, 23.3., ob 18:30 na Rakovniku,  

                  ponedeljek, 26.3., ob 19:00 na Viču. 



Obvestila za Velikonočno tridnevje 
 

Veliki četrtek: Sveta maša ob 9h samo v ljubljanski stolnici. Zvečer ob 

19h sveta maša na Brezovici. Po maši molitev z Jezusom na Oljski 

gori. Na veliki četrtek popoldan ni verouka, ker se veroučenci 

udeležijo večerne svete maše. To je prvi dan birmanske 

devetdnevnice za birmance, starše in botre ter dan priprave na prvo 

sv. obhajilo letošnjih prvoobhajancev. 
 

Veliki petek: Ob 15h molitev križevega pota v cerkvi na Brezovici. 

Obredi velikega petka ob 19h na Brezovici. Po obredih je molitev 

pred Božjim grobom. Drugi dan birmanske devetdnevnice. 
 

Velika sobota: Blagoslov ognja na vrtu ob 6h in nato blagoslov vode 

v cerkvi. Blagoslovljen ogenj lahko kdorkoli prevzame na župnijskem 

vrtu, prav tako blagoslovljeno vodo v cerkvi. 

Češčenje Jezusa v Božjem grobu:        8h   Dragomer 

    9h   Log 

  10h   Vnanje Gorice    

  11h   Brezovica 

Blagoslov velikonočnih jedil:  Dragomer: 13h   

      Log: 14h 

    Vnanje Gorice:15h   

    Brezovica: 16h, 17h in 18h. 
 

Velikonočna vigilija ob 20h na Brezovici. Najslovesnejše bogoslužje v 

vsem cerkvenem letu. Tretji dan birmanske devetdnevnice. 
 

Velika noč: Velikonočna procesija ob 6:30 na Brezovici. Sveta maša 

je po procesiji in ob 10:30 na Brezovici, ob 9:00 na Logu (kapela) in v 

Vnanjih Goricah. Četrti dan birmanske devetdnevnice. 
 

Vrstni red velikonočne procesije:  

Pred procesijo se pred cerkvijo razvrstijo nosilci bander. Prvo bandero 

je z Brezovice, nato sledi z Vnanjih Goric, Dragomerja in z Loga. Po 

zapeti hvalnici »aleluja« gre na začetek procesije kip vstalega 

Zveličarja. Nato pa župljani pristopite k tistemu banderu, s katerega 

kraja župnije prihajate: Brezovica, Vnanje Gorice, Dragomer, Log. 

Nato gredo pevci, ministranti in »nebo«, pod katerim je duhovnik z 

Najsvetejšim. Naj bo lepa procesija izraz našega veselja in 

hvaležnosti za dar odrešenja. 



Razlaga velikega tedna in tridnevja pred Veliko nočjo 
 

Vrhunec cerkvenega leta predstavlja veliki teden, ki ga začenjamo 

na cvetno ali oljčno nedeljo, višek velikega tedna pa velikonočno 

tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko 

soboto. Bogoslužno dogajanje velikega tedna nas preko bogate 

simbolike in izbora svetopisemskih besedil uvede v Veliko noč, ki je 

najpomembnejši in največji krščanski praznik. 
 

Postni čas, ki smo ga začeli na pepelnično sredo in traja štirideset 

dni, sklenemo z večerno mašo velikega četrtka in tedaj nastopi 

sveto velikonočno tridnevje. Dnevom med četrtkom in soboto 

dodajamo pridevnik veliki, ker vsebujejo najgloblje sporočilo 

krščanstva: pripovedujejo o postavitvi zakramentov evharistije in 

mašniškega posvečanja ter o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega sina 

Jezusa Kristusa. Dogodke v Svetem pismu podrobno opisujejo vsi 

štirje evangelisti. Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in 

vstajenja se začne z večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje 

središče v velikonočni vigiliji. 
 

Cvetna nedelja – nosi ime po cvetju, 

zelenju, oljčnih vejah, s katerimi pridemo k 

maši in  blagoslovu zelenja. To nas 

spominja na Jezusov slovesni vhod v 

Jeruzalem, ko so ga ljudje pozdravljali kot 

kralja, a le pet dni pred križanjem. Tudi mi 

ga pozdravljamo, ne le kot kralja, ampak 

kot Odrešenika, ki nam daje večno 

življenje! 

Veliki četrtek – je dan evharistije. Na veliki četrtek 

dopoldne škof v stolni cerkvi pri krizmeni maši posveti 

oljčno olje v sveto krizmo, ki se uporablja pri 

podeljevanju zakramentov krsta, birme in mašniškega 

posvečenja. S slovesno sveto mašo zvečer na 

Brezovici ob 19h bomo obhajali spomin postavitve 

dveh zakramentov svete evharistije in mašniškega 

posvečenja.  
 

Ta dan je bila dana temeljna zapoved krščanstva, da se ljubimo 

med seboj kot bratje in sestre. Po vseh teh dogodkih pa je Jezus 

začel svoje zveličavno trpljenje z molitvijo na Oljski gori, kjer je potil 

http://aktualno.rkc.si/?id=10254


krvavi pot, bil izdan in odveden v ječo in drugi dan v obsodbo. Naše 

cerkve ta večer postajajo dvorane zadnje večerje. Po maši 

prenesemo Najsvetejše v "ječo". Ta večer nas Jezus vabi, da bedimo 

z njim v molitvi. Takoj po maši bomo skupaj zmolili del rožnega 

venca. Nato pa bo še češčenje Najsvetejšega. 
 

Veliki petek – je dan Jezusove smrti – strogi post. 

Spomnimo se krivične sodbe, na strašno bičanje, 

na kronanje s trnjem, na vse poniževanje in 

sramotenje, na njegov križev pot in strahotno 

križanje. To je edini dan v letu, ko ni  evharistične 

daritve, saj veliki in večni duhovnik sam daruje 

na oltarju križa svoje življenje. Ob 15h, ob uri 

Jezusove smrti, bomo v cerkvi na Brezovici molili 

križev pot. Bogoslužje velikega petka je na 

Brezovici ob 19h. 
 

Bogoslužje velikega petka ima tri dele: 
 

OPRAVILO BOŽJE BESEDE – Berila nam izražajo isto misel kot Janezovo 

poročilo o Jezusovem trpljenju - pasijon. Prošnje za vse potrebe imajo 

na ta dan poseben pomen, saj Cerkev v desetih molitvah prosi za: 

Cerkev, papeža, služabnike Cerkve in vse vernike, za katehumene, 

edinost kristjanov, za Jude, za tiste, ki ne verujejo v Kristusa, za tiste, ki 

ne verujejo v Boga, za državne voditelje, za vse, ki so v stiskah. 

ČEŠČENJE KRIŽA –Duhovnik dvigne križ in trikrat zapoje: Glejte les 

križa, na katerem je zveličanje sveta viselo. Pokleknemo in vsi 
odgovorimo: Pridite, molimo. Križ počastimo v zavesti, da je bil cena 

našega odrešenja – življenje Božjega sina. 

OBHAJILO – Od leta 1955 prejmejo na veliki petek skupaj z 

duhovnikom tudi verniki sveto obhajilo kot dragocen sad drevesa 

življenja svetega križa. Potem prenesemo Najsvetejše v Božji grob. 

Povabljeni smo, da tiho molimo pred Božjim grobom skupaj z našim 

Odrešenikom. Nabirka velikega petka je vsako leto namenjena za 

Cerkev v Sveti deželi. 
 

Velika sobota – dan molitve, dan tišine. Z veliko 

hvaležnostjo in ljubeznijo prihajamo za ta dan v cerkev, 

kjer leži naš Zveličar v grobu. Pred našimi očmi je ta dan 

posebno Jezusova mati Marija. Zjutraj ob 6h je blagoslov 

ognja. 



 

MOLITEV PRI BOŽJEM GROBU - Ta dan se mudimo pri Jezusovem 

grobu in premišljujemo njegovo trpljenje in smrt. S svetim 

spoštovanjem prihajamo k Božjemu grobu in vsaj v duhu poljubimo 

njegove svete rane.   
 

Velika noč – je najpomembnejši in največji 

krščanski praznik. Velikonočno praznovanje 

začnemo na veliko soboto zvečer ob 20h z obredi 

velikonočne vigilije (bdenja), ki nas s slovesnim 

bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega 

vstajenja. Velikonočna vigilija je najslovesnejše in 

najpomembnejše bogoslužje v cerkvenem letu. 

Bogoslužje velikonočne vigilije ima štiri dele: slavje 

luči, besedno, krstno in evharistično bogoslužje. 
 

Slavje luči se začne pred cerkvijo z blagoslovitvijo ognja, s katerim 

prižge duhovnik velikonočno svečo, ki predstavlja od mrtvih vstalega 

Kristusa. Sledi sprevod v temno cerkev z velikonočno svečo na čelu. 

Ob vzkliku KRISTUSOVA LUČ si verniki postopoma prižgete svoje 

sveče. Cerkev se odene v svetlobo in poslušamo najlepši bogoslužni 

spev - velikonočno hvalnico. 
 

Takoj zatem pa nam besedno bogoslužje v zgoščeni pripovedi 

prikazuje zgodovino odrešenja. Seznani nas z najvažnejšimi 

zgodovinskimi dogodki in nas prestavi v dogajanje sedanjosti: to je 

dogodek Jezusovega vstajenja. Duhovnik zapoje »Slava Bogu na 

višavah«. Spet se prižgejo vse luči, oglasijo se orgle in zvonovi.  

Poslušamo še berila nove zaveze o velikonočnih dogodkih. 
 

Po razlagi božje besede se prične krstno bogoslužje, ki ima v 

bogoslužju velikonočne vigilije posebno mesto, saj v krstu deluje moč 

Kristusove smrti in vstajenja. V prvi cerkvi so krščevali samo ob tej 

priložnosti. Po blagoslovu krstne vode vsi s prižganimi svečami v 

rokah izpovemo krstne obljube. 
 

Evharistično bogoslužje velikonočne vigilije je največje slavje vsega 

liturgičnega leta! To je najbolj slovesna velikonočna maša. 
 

Veselje, ki ga to noč doživimo v cerkvi, se potem prelije v 

velikonočno jutro, ki ga z velikonočno procesijo proslavimo na 

poseben način, v srcih pa naj radost velike noči stalno živi in deluje.  
 



Misijon  

Radijski misijon, z naslovom:  »Pošlji Svetega Duha na 

nas«, bo od 18. do 24. marca 2018. Letos oblikuje 

misijon več duhovnikov: dr. Alek Zwitter, p. Vili Lovše, 

p. Branko Cestnik, br. Jože Smukavec, Robert 

Friškovec, msgr. Miro Šlibar in p. Marjan Čuden. Vsak 

dan bosta misijonska govora ob 10:15 in 17:00. 

Ponovitev bo vsak večer med 22:00 in 24:00 uro. 

Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia 

Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša 

ob 19:00. Vsak večer ob 20:00 bo pogovorni večer, v katerem bodo 

lahko sodelovali poslušalci. 

Streha 

V decembrski številki Zvončka sem opisal stanje strehe na cerkvi na 

Brezovici. Ni problematično le zamakanje, ampak tudi varnost 

obiskovalcev pokopališča zaradi padajočih delov opek zlasti ob 

taljenju snega. Dele popokanih opek lahko opazite tudi na strehi 

cerkve v Vnanjih Goricah, ker je nižja in z bližine bolj vidna kot na 

Brezovici. Popokana opeka nekaj časa ostane zataknjena na lovilcih 

snega, ki je (v Vnanjih Goricah) le na spodnjem robu strehe. Za 

ohranitev ostrešja in varnosti ljudi je potrebna obnova. V januarju in 

februarju se zbirajo ponudbe za obnovo streh. Na srečanju 

gospodarskega sveta in ključarjev bodo sprejete odločitve za 

naprej. Na zadnji seji ŽPS, 12. marca, je bil podan in sprejet predlog, 

da bi v letu 2018 bila vsaka prva nabirka v mesecu namenjena za ta 

dela. Prva nabirka za obnovo cerkvene strehe bo na prvo nedeljo v 

marcu, 4.3. Darovi od ostalih nedelj so za plačilo rednih stroškov v 

župniji (elektrika, ogrevanje, voda, komunala, redna vzdrževalna 

dela, dajatve škofiji (ena nabirka na mesec) in ostale stroške.  
                                                                                                                 Jožef Poje, župnik 

 

 

Včasih se mi zdi, da Bog ni z menoj, čeprav me je sam zvabil na to pot. 

Ko ne čutim tal pod nogami, se ozrem navzdol  

in prepoznam pod sabo Božja ramena. 
(p. Pavle Jakop) 



GODOVI in SVETE MAŠE 26.2.2018 do 4.3.2018 

26.2. pon sv. Aleksander, škof BR 19 + Frančiška in Franc Juvančič 

+ dedek Ibrahim 

27.2. tor sv. Gabrijel, redovnik BR 19 + Janez, obl. in Ivan Slana 

28.2. sre sv. Ožboilt, škof BR 19 + Stane Peklaj  (90. rojstni dan) 

+ Marjan Oven 

1.3. čet sv. Albin, škof BR   8 + Jože Kršmanec, obl. 

+ Boris Čičmirko in ++ starši 

2.3. pet sv. Neža Pariška, dev. 
prvi petek 

BR 19 za duševno in telesno zdravje 

za ozdravitev v duhu 

+ Anton Smrtnik, 7. dan 

3.3. sob sv. Kunigunda, ces. 
prva sobota  

 

čiščenje cerkve na Br. ob 8h: 
Cesta v Radno od mosta 

do konca 

 

BR 19 ++ družina Čamernik, Lukovi iz 

Dragomerja, za starše Antona 

in Pavlo, ter Gorazda, Dragota, 

Jelko in Antona Čamernik 

+ Ana Trček 

+ Ignac, Metod in Dane Trček 

+ Marija Keršmanec, 7. dan 

4.3. ned 3. postna nedelja 

sv. Kazimir, muč. 
branje Božje besede LG: 

Joža Černetič in Majda Turk 
 

branje Božje besede VG: 

Mojca Tratar in  

Nuša Dajčman  

BR   7 + Jure Mahne 

+ Rudi, obl. in Vera Lomovec 

LG   830 + Marija Pupis, 30. dan 

VG 8
30

 + Anton in Terezija Marinko  
                                                 (Podpeška cesta ) 

+ Jožef Lukan 

+ Franc Krašovec 

 branje Božje besede BR: 

Andrej in Martina Jerina  
BR  10 za žive in pokojne župljane 

+ Ljudmila Pezdir, obl. 

+ Antonija Kozamernik 

+ Angela Tomanič 

+ Franc Jamnik 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 3.3., ob 8h: Cesta v Radno od mosta do konca 
 

Napovednik … 
 

 Prva sveta spoved, sobota, 7.4., ob 16h, Brezovica.  

 Duhovne vaje za skavtske voditelje, SKVO, 13. - 15.4. 

 Drugo srečanje za starše in botre, četrtek, 19.4., ob 19:30. 

 Florjanova nedelja, 6.5., ob 10h, Log. 

 Srečanje birmancev in staršev s škofom birmovalcem, 10.5., ob 18h. 

 Prvo sveto obhajilo, nedelja, 13.5., ob 10h, Brezovica. 

 Sveta birma, sobota, 19.5., 10h, Brezovica 



 GODOVI in SVETE MAŠE od 5.3.2018 do 11.3.2018 

5.3. pon sv. Hadrijan, muč. BR 19 + Gaja Prodan Fajon 

6.3. tor sv. Miroslav, opat BR 19 po namenu darovalca 

+ Anton Bokavšek, 7. dan 

7.3. sre sv. Perpetua in Felicita BR 19 + Anton Turšič 

8.3. čet sv. Janez od Boga BR  8 + Mira Avsec 

9.3. pet sv. Frančiška Rimska 
postni petek  

BR 19 + Nace Marinko, obl. 

+ Dragi Kovač 

+ Janez Celarc, 7. dan 

10.3. sob sv. Makarij, škof  
dekanijsko postno romanje 

BR 19 + Veronika in Stane Vrbančič 

+ Olga Trček in Zdravko Trček 

11.3. ned 4. postna nedelja 

sv. Benedikt, šk. 
branje Božje besede LG: 

Helena Kavčič in  

Lojzka Šarabon  

 

branje Božje besede VG: 

Jožica Perne in  

Peter Rožmanec  

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Majda Kvaternik in  

Irena Celarc 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Douglas St. Denny 

LG   830 + Anton Šarabon, obl. in  

++ sorodniki 

VG  830 + Marija in Ivana Zvoljenk 

v zahvalo v čast  

Žalostni Materi Božji 

+ Marija, Ludvik in sin Ludvik 

Japelj 

+ Ivan in Ivanka Kermavnar 

+ Jerca in Ivan Marinko ter  

++ starši Urbančič 

BR  10 + Ivan Mihelič, duhovnik 

+ Frančišek Žitko, obl. 

+ Metka Novak 

+ Matija Remškar 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 9.3., ob 8h:  Remškarjeva ulica 
 

Obvestila za starše prvoobhajancev 
 

Duhovna obnova za vse prvoobhajance, sobota, 17.3., v Marijinem domu 

na Brezovici od 9:00 do 17:00 - ko bo sklep s sveto mašo. 

V pripravi na prejem prvega svetega obhajila je pred nami obisk svete 

maše na veliki četrtek, 29. marca, ob 19h na Brezovici. Zakrament prve 

svete spovedi, v soboto, 7. aprila, ob 16h.  

Tridnevna duhovna priprava na praznik: sreda, četrtek, petek, od 9. do 11. 

maja, ob 19h na Brezovici. Praznik prvega svetega obhajila je v nedeljo, 13. 

maja, ob 10h. Zahvalna sveta maša v ponedeljek, 14. maja, ob 19h. 
 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 12.3.2018 do 18.3.2018 

12.3. pon sv. Doroteja, muč. BR 19 v zahvalo bl. Alojziju Grozdetu 

13.3. tor sv. Kristina, dev., muč. BR 19 + Antonija Struna, obl. in 

+ Angela Prebelič 

14.3. sre sv. Matilda, kraljica BR 19 + Vida Tišler, obl. 

15.3. čet sv. Klemen, red. BR   8 za sveti Božji mir od Boga 

za nove duhovne poklice 

16.3. pet sv. Hilarij Ogrski, šk. 
postni petek 

BR 19 ++ starši, + sestra in  

++ brata Kosednar 

17.3. sob sv. Patrik, škof 
čiščenje cerkve, Br. ob 8h: 

Tržaška c. od št. 364 do 418 

BR 17 za družine prvoobhajancev 

BR 19 + Stane Brolih 

++ starši Žvokelj in + Ivan Miklič 

+ Jože Artač 

18.3. ned 5. postna nedelja – 

tiha nedelja 
branje Božje besede LG: 

Roman Logar in  

Branka Štrukelj 
 

branje Božje besede VG: 

Tanja Repič Slavič in 

Matevž Marinko  
 

branje Božje besede BR:  

Robi in Mojca Novak 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Jože, Jožefa in Janez Čajko 

+ Boris Armič 

VG  830 + Jožefa Celar 

+ Jože Lohkar 

+ Jožefa Kozina 

BR  10 + Frančišek Žitko, obl. 

+ Angela in Marija Pezdir, obl. 

in ++ Šimcovi 

+ Cecilija in Franc Tomšič, obl. 

(Žvižgovčeva) 

za srečen porod 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 17.3., ob 8h: Tržaška c. od št. 364 do 418.  
 

Čiščenje cerkve na Brezovici v aprilu, maju in juniju 
sobota,   7.4.  – Starovaška in Brezovška od Tržaške do Skodlarja 

sobota, 14.4.  – Brezovška od Skodlarja do konca 

sobota, 21.4.  – Drobtinška cesta 

sobota, 28.4.  – Tržaška c. od Drobtinške do Lukovice 

sobota,   5.5.  – Tržaška c. od Lukovice do OMV - neparne 

sreda,    9.5.  – starši prvoobhajancev 

sreda,   16.5.  – starši birmancev 

sobota, 26.5.  – Tržaška od OMV do trg. Mercator – neparne, Malovaška ul. 

sobota,   2.6.  – Poštna ulica 

sobota,   9.6.  – Tržaška c. od Poka do št. 505 – neparne 

sobota, 16.6.  – Podpeška c. – parne in neparne št. 

sobota, 23.6.  – Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za Grabnom 

sobota, 30.6.  – Na Lazih (Brezovica) 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 19.3.2018 do 25.3.2018 

19.3. pon sv. Jožef,  

Jezusov rednik, 
 

Očetovski dan 

BR   8 + Jožef Kozjan 

+ Jožefa Čuden 

+ Ivan in Jožefa Jarc 

BR 19 + Jože Žižek 

+ Jožef Lukan 

+ Jože Oven, obl. in + Marija 

Oven ter + Marjan Oven 

+ Jožef Tomšič, duhovnik 

+ Pepca Umek 

+ Jože in Tončka Cankar 

+ Jožefa Požar 

20.3. tor sv. Klavdija, muč. BR 19 + Jožef Lukan 

21.3. sre sv. Nikolaj iz Flüe BR 19 + Jože Keršmanec 

22.3. čet sv. Lea, spokornica BR   8 v priprošnjo bl. Alojziju Grozdetu 

23.3. pet sv. Rebeka, red. BR 19 + Janez Celarc, 30. dan 

24.3. sob Gospodovo oznanjenje  
Materinski dan 

BR 19 + Drago Čamernik, obl. 

+ Janez in Frančiška Novak 

+ Matej Starkež 

+ Marija Keršmanec, 30. dan 

+ Anton Smrtnik, 30. dan 

25.3. ned 6. postna nedelja – 

cvetna nedelja 
 

branje Božje besede LG: 

Severin in Mojca Maffi 
 

branje Božje besede VG: 

Marija in Tadej Dolenc 
 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Janez in Bojana Novljan 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Jožef Kozjan, 3. obl. 

++ Dolinar 

LG   830 ++ Prodanovi 

VG  830 + Marija Židanek 

+ Ludvik Modic 

+ Antonija Kozamernik 

+ Ignac Novak, 25. obl. 

+ Marija Čibej 

BR  10 + Marjan Trček in Ladislav Trček 

+ Jana Kršmanec 

+ Jožef Lukan 

++ Avguštin, Slavka in Marija 

Pleško (Kopačevi) 

+ Metka Novak 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 24.3., ob 8h:  Tržaška c. od št. 420 do Brežne poti _ 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 26.3.2018 do 1.4.2018 

26.3. pon sv. Larisa, muč. BR 19 v čast Svetemu Duhu 

27.3. tor sv. Rupert, škof BR 19 v čast Svetemu Duhu za dar vere 

28.3. sre sv. Bojan, knez BR 19 + Tine in ++ družina Slabe 

29.3. čet Veliki četrtek BR 19 + Jože Gregorič, župnik 

+ Ivan Pezdir 

+ Jožef Tomšič, duhovnik 

+ Ana, 5. obl. in Ivan Pleško 

30.3. pet Veliki petek BR 15 križev pot 

BR 19 obred velikega petka 

31.3. sob Velika sobota BR    6 blagoslov ognja in vode 

BR 20 + Metka Novak 

+ Anton Čamernik 

1.4. ned Velika noč 
 

 

branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 
 

 

branje Božje besede VG: 

Vida Zdešar in  

Magda Burger 
 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Franci in Marija Rakovec 

BR    630 + Jure Mahne 

+ Anton Rozman, obl. 

+ Jože in Karolina Hrastar 

+ Angela Tomanič 

LG   900 za žive in pokojne župljane 

VG  900 + Vincenc Jesenovec 

+ France in Ivana Novak 

+ Jožef Lukan 

+ Jožefa Kozina 

+ Antonija Kozamernik 

 

BR  1030 + Pavla Skodlar, obl. 

+ Anton Čamernik 

+ Marjan Oven 

+ Herman Kovač in Franc Potokar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 28.3., ob 8h: Brežna pot, Gornja pot, Tržaška od Gornje poti so Starovaške 

Obvestila za starše birmancev  
V pripravi na prejem svete birme so pred nami še naslednja srečanja: četrtek, 19. 4., ob 

19:30 – drugo srečanje za starše in botre. 

Devetdnevnica pred birmo bo v dveh delih: prvi del bo v času velikonočnega tridnevja: 

od 29. marca do 1. aprila: veliki četrtek ob 19h, veliki petek ob 19h, velika sobota ob 20h 

in Velika noč.  

Drugi del je pred praznikom sv. birme, od torka, 15. maja, do petka, 18. maja, vedno ob 

19h na Brezovici. Srečanje z birmovalcem, upokojenim nadškofom, msgr. Alojzom 

Uranom, je v četrtek, 10. maja, ob 18h na Brezovici. Slovesnost svete birme je v soboto, 

19. maja, ob 10h na Brezovici. 



 
 

 
 
 
 
 

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

 

 

V februarju je prejel sveti krst 
 
 

 

☼  Job Peklaj, Log pri Brezovici 
 

Letos je bil krščen en otrok. V lanskem letu je bil v tem času tudi  

krščen en otrok. 
 

 

 

 

 

V februarju so od nas odšli v večnost 
 
 

†  Jožefa Požar (81), Pot na Tičnico 4, Lukovica, (Brezovica) 

†  Ljudmila Remškar (73), Rimska c. 4 , Log pri Brezovici, (Brezovica) 

†  Marija Pupis (91), Cesta Dolomitskega odreda 31, Log pri Brezovici, (Log) 

†  Ana Vindiš (91), Cesta 8. maja 2, Log pri Brezovici, (Ljubljana Žale) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih devet naših župljanov, lansko leto 

v tem času pa enajst. Spomnimo se jih v molitvi in pri sveti maši.  
 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.  

V aprilu je zaradi praznika Velike noči – druga nedelja – 8.4. 

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  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon/
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

