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Duhovnost najmlajših 

 
Iz ust otrok in dojencev  

si priklical silno moč.  

(Ps 8,3) 
 
 

 

Otroci so imeli v Jezusovem in Marijinem 

Srcu vedno posebno mesto. Ne samo, da jih 

je Jezus k sebi povabil s svojim znamenitim 

stavkom »Pustite otroke, naj prihajajo k 

meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje 

kraljestvo« (Lk 18,16) in jim s tem odredil 

mesto v svoji neposredni bližini; otroci so tisti, ki so pogosto deležni 

globokih občutij Božje prisotnosti, angelov in drugih nadnaravnih 

spoznanj. Nekateri otroci so dobili celo pomembno nalogo pri širjenju 

Marijinih sporočil in s tem vlogo pri Božjem odrešenjskem delu 

celotnega človeštva. 

 

V Lurdu, Fatimi in Međugorju so bili za vidce in glasnike sporočil 

izbrani prav otroci. Marsikdo bi pomislil, da zaradi svoje mladosti, 

neizkušenosti in nezrelosti ne bodo kos pritiskom ljudi in zahtevni 

nalogi, ki so jih prinašala tako neobičajna sporočila. Toda otroci so 

vse to zmogli z zaupanjem, čistostjo in iskrenostjo, s katero so videli in 

doživljali nadnaravno. Postali so glasniki in pričevalci in so Marijina 

sporočila ljudem prenesli v njihovi najbolj pristni in resnični vsebini. 



Med romarji v međugorski množici je bila tudi mati z nekajmesečnim 

dojenčkom. Dojenček je z roko segal po zraku in se želel nečesa 

dotakniti. Vidci so kasneje povedali, da je dojenček segal po 

zvezdah Marijine krone. Povedali so, da se mu je Marija nasmehnila 

in mu dovolila, da se igra s svetlobo njene krone. Poleg vidcev je 

takrat najverjetneje videl Marijo tudi dojenček. 

 

Bog pa se ne sklanja in ne daje razpoznati samo izbranim otrokom, 

temveč je v duhu in doživljanju blizu prav vsem otrokom. Otroci so 

Bogu tako zelo blizu, ker v njihovih srcih še vedno domuje čistost, 

neomadeževanost in neobremenjenost od vsega, kar kasneje 

prodre v človekovo dušo. Svetniki so napisali, da molitev čistih Bogu 

zveni lepše in ji raje prisluhne in to velja predvsem za otroke. Bog 

gotovo potrebuje molitve nedolžnih otrok, pa tudi njihove žrtve, saj 

so prav oni zmožni v globino nagovoriti Božje Srce. Kako posebno 

mesto pri Bogu ima molitev otrok, je naznanila Marija, ko je fatimskim 

pastirčkom rekla: »Molite, veliko molite! Bog je posebej pozoren na 

vaše prošnje!« S tem stavkom je k molitvi v resnici povabila vse otroke 

in potrdila silno moč, ki jo imajo otroška usta pri Bogu. Tudi kadar je 

Janez Vianney želel izprositi kaj posebnega, je k molitvi povabil 

otroke. »Otroška molitev, prepojena z vonjem nedolžnosti, se dviga 

prav do nebes«, je rekel. 

 

Otroška molitev ima posebno moč, ki se kot izvir čiste studenčnice 

steka k Bogu. Nanjo je Bog posebej pozoren in ji najbolj predano 

ustreže v tem, za kar ga prosi. Mesec maj nas kliče k temu izviru in k 

prav taki molitvi. Kliče nas k zavedanju, kako pomembno vlogo 

imamo odrasli, ki otroke, najmlajše in tudi že dojenčke uvajamo v 

zven vsakodnevne molitve ter jih spodbujamo, da s svojimi besedami 

in usti molitev oblikujejo tudi sami. Z molitvijo jih učimo navezanosti 

na Boga, zaupanja in vztrajnosti – vsega tistega, kar bo z leti postalo 

njihov duhovni ščit, ko bo njihovo življenje postalo bolj zahtevno. 

Vsakodnevna molitev šmarnic, ki maja poteka v župnijah, je zunanja 

spodbuda in povabilo k zavedanju pomena take molitve. 

 

Belina šmarnic pa ne nagovarja samo otrok, temveč kliče tudi 

odrasle. Kliče nas, da se Bogu vrnemo v veliki otroški zaupljivosti, 

iskrenosti in očiščenju. Kliče nas, da v sebi znova poiščemo tako 

molitev, da bomo z njo Bogu mogli vračati najboljše, kar je v nas, in 

ga nagovarjati z močjo preprostosti in iskrenega zaupanja. 



Obvestila za mesec maj 
 

Šmarnice začnemo v torek, 1. maja. Vsak večer, razen ob četrtkih, 

nedeljah in prošnjih dnevih, bodo šmarnice na Brezovici ob 19.00 uri 

pri sveti maši. V Vnanjih Goricah bodo vsak večer, razen ob 

nedeljah, šmarnice ob 19.00 uri na Gulču kot šmarnično bogoslužje 

in prav tako na Logu v kapeli ob 19.00 uri. 
 

Veroučna srečanja se začnejo po počitnicah, v ponedeljek, 7. maja. 

Izjema je le tretji razred, ki ima veroučno srečanje v četrtek, 3. maja. 
 

Na prvi petek, 4. maja, bom obiskal starejše in bolne na domu. Ob 

15h bo na Brezovici molitev rožnega venca Božjega usmil jenja. Po 

večerni sv. maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure.  

Na prvo soboto, 5. maja, je pred sv. mašo molitev rožnega venca. 
 

Florjanova nedelja je 6. maja na Logu. Pri sveti maši v kapeli ob 10.00 

uri se bomo spomnili vseh pokojnih gasilcev in gasilk ter prosili za 

varstvo in blagoslov pri njihovem delu v prihodnje. 
 

Krstna nedelja je 6. maja ob 10.00 uri na Brezovici. Ta dan je prva 

nedelja v mesecu, zato je pri vseh sv. mašah tudi nabirka za streho.  
 

Beseda življenja, molitvena skupina, je v ponedeljek, 7. maja, zvečer 

ob 20.00, oz. po sveti maši na Logu, na Brezovici z naslovom: »Sad 

Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, 
dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje« (Gal 5,22). 
 

Prošnji dnevi, pred vnebohodom: Log, 7. maj ob 19.00, s procesijo od 

križa pri glavni cesti do cerkve na gričku, kjer je sv. maša. Brezovica, 

8. maj ob 19.00 pri večerni sv. maši. Dragomer, 9. maj ob 19h, s 

procesijo od križa do cerkve, kjer je sv. maša.  
 

Tridnevnica za prvoobhajance, duhovna priprava na praznik prvega 

svetega obhajila, je v torek, 8. maja, četrtek, 10. maja in petek 11. 

maja, vsak večer ob 19.00 na Brezovici.  

Srečanje s škofom birmovalcem je za birmance, starše in botre v 

četrtek, 10. maja, ob 18.00 uri, na praznik Gospodovega vnebohoda 

na Brezovici v cerkvi.  
 

Skavtski petek je 11. maja s sodelovanjem pri sveti maši ob 19:00 uri. 
 

Ministrantski kviz je v soboto, 12. maja, ob 9.00 uri na Rakovniku. 
 

Prvo sveto obhajilo je v nedeljo, 13. maja, ob 10.00 uri na Brezovici. 

Zahvalna sv. maša za prvoobhajance je v ponedeljek, 14. maja, ob 

19.00 uri na Brezovici. 



Birmanska devetdnevnica, zadnji del, je od torka, 15. maja, do 

petka, 18. maja, vsak večer ob 19.00 uri. Zato v četrtek, 17. maja, ne 

bo sv. maše zjutraj ampak le zvečer. Sveta birma je 19. maja, ob 10h. 
 

Orgelska revija je v petek, 25. maja, ob 17.00 na Brezovici. 
 

Obisk mladih prostovoljcev, skupina POTA, ki bodo poleti odšli v 

misijone je 27. maja pri vseh sv. mašah.  

Na ta dan so tudi skavtske obljube v Dolenji vasi pri Polhovem 

Gradcu in žegnanje v Vnanjih Goricah ob 8.30 uri. 

 

 

 

GODOVI in SVETE MAŠE 30.4.2018 do 6.5.2018 

30.4. pon sv. Pij V., papež BR 19 za zdravje 

1.5. tor SV. JOŽEF DELAVEC BR 19 + Jožef Lukan 

+ Jožefa Požar 

2.5. sre sv. Atanazij, škof BR 19 za duševno in telesno zdravje(K)  

3.5. čet sv. Filip in Jakob, apost. BR   8 po namenu darovalca 

4.5. pet sv. Florjan,    prvi petek BR 19 za ozdravitev v Duhu 

5.5. sob sv. Angel, mučenec 
prva sobota  

čiščenje cerkve na Br. ob 8h: 
Tržaška c. od Lukovice do 

OMV - neparne  

BR 16 poročna sv. maša 

BR 19 +Tonči Vrhovec, obl. ++ Vrhovec 

++ stari starši Jerica in Martin 

Jakomin (Bičevje) 

6.5. ned 6. velikonočna nedelja  

sv. Dominik Savio 
Florjanova nedelja  

branje Božje besede LG:  

Rok in Jerneja Meglen 
 
 

branje Božje besede VG: 

Ana in Tine Stegel 

 

 

 

 

 
 

 

 

krstna nedelja  

branje Božje besede BR: 

Florjan Kocbek in Vid Žitko 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Marija Močilnikar 

LG   10 za žive in pokojne gasilce 

+ Marjan Trček 

+ Milka Remškar 

VG 830 + oče Jože Peterca, 50. obl. in 

mama Slavka Peterca 

+ Jakob in Jožefa Bogataj 

+ Jožef Lukan 

+ Janez Jakomin 

+ Anton Slana in ++ Salanatovi  
                                                  (Nova pot 18) 

+ Ludvik Modic, 6. obl. 

BR  10 + Apolonija Grčman 

+ Anton Grčman 

+ Pavlina in Ciril Sandar, obl. 

+ Barbara in Stojan Vene 

+ Janez Vrbančič, 7. dan 



GODOVI in SVETE MAŠE od 7.5.2018 do 13.5.2018 

7.5. pon sv. Gizela, opatinja LG 19 za zdravje (R.S.)  

8.5. tor sv. Bonifacij, papež BR 19 + Jože Petkovšek in starši Gostiša 

+ Apolonija Grčman 

9.5. sre sv. Ludvika, redovnica 

čiščenje cerkve ob 8h in 17h 
DR 19 ++ iz družine Japelj (Na brce 8) 

+ Stane, Ivanka in Janez Remškar  

10.5. čet GOSPODOV 

VNEBOHOD 

BR   8 za dušno in telesno zdravje 

BR  19 + Marijan Zibelnik 

+ Angela Tomanič 

11.5. pet sv. Estela, mučenka BR  19 + Franc Rakovec 

12.5. sob sv. Leopold, red.  

 

BR 19 + Ivana Armič 

+ Janez Celarc 

+ Amalija Urbančič, obl. 

13.5. ned 7. velikonočna nedelja 

sv. Fatimska Mati Božja 
branje Božje besede LG:  

Franci in Antonija Cukjati 

 

branje Božje besede VG: 

Lenart in Jakob Jesih  

 
 

 
branje Božje besede BR:  

starši prvoobhajancev 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Marija  Keršmanec 

v zahvalo (R) 

VG  830 + Marija Brolih, obl. 

+ Angela Novak, obl. ter Ivan 

in Ivana Jamnik 

+ Ivan Rožnik 

++ Lukcovi in ++ Bojnecovi 

++ Brinovcovi 

BR  10 za prvoobhajance  

+ Marjan Oven 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 9.5., ob 8h in ob 17h:  starši prvoobhajancev. 
 

Šmarnice 2018 

Letošnje šmarnice so z naslovom: Živeti za Boga in za bližnjega. 

Govori o življenju in delu Friderika Ireneja Barage. Mineva 150 let od 

njegove smrti in prav je, da v tem jubilejnem letu namenimo 

posebno pozornost temu velikemu misijonarju in svetniškemu 

kandidatu, ki je deloval med severnoameriškimi Indijanci. Reševal je 

njihove duše in se boril za obstoj indijanskega naroda in jezika. Zanje 

je bil pripravljen vse pretrpeti in se popolnoma odpovedati sebi. Z 

veliko gorečnostjo je sledil Božji volji in bil do konca zvest svojemu 

poslanstvu. Premišljevanje njegovega življenja nas želi spodbuditi, da 

bi tudi mi v sebi premagali sebičnost in samozadostnost ter odpirali 

prostor Bogu in bližnjemu. 
 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 14.5.2018 do 20.5.2018 

14.5. pon sv. Bonifacij, muč. BR 19 ++ brata Ludvik in Niko Jakomin 

15.5. tor sv. Zofija, muč. BR 19 + Drago Gorjan, 76. obl. 

16.5. sre sv. Janez Nepomuk 
čiščenje cerkve ob 8h in 16h 

BR 19 + Andrej Rotar 

+ Janez Celarc 

za zdravje 

+ Marija Plevnik, obl. 

17.5. čet sv. Jošt, puščavnik BR   8 + Angela Tomanič 

18.5. pet sv. Janez I., papež BR 19 ++ starši Tekavčič in sestra  

Štefka Jarc 

19.5. sob sv. Urban I., papež BR 10 za birmance 

+ Miha in Marjeta Mravlje 

+ mama fani in dedi Janez 

BR 19 ++ iz družine Celarc 

+ Jožef Lukan 

+ Ivana Krajnik 

+ Janez in Frančiška Novak 

+ Frančiška in Ivan Remškar ter 

za zdravje in srečo 

20.5. ned BINKOŠTI 

sv. Bernardin, duh.  
branje Božje besede LG: 

Eva Gorup in Lara Šifrer  
 

 

branje Božje besede VG: 

Manca Modic in  

Anamarija Kermavnar 
 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Peter in Genči Buček 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 za zdravje 

+ Ivan in Marija Turk 

VG  830 v čast Svetemu Duhu za dar vere 

+ Rado Švigelj, obl. 

+ Ana Kozina 

+ Antonija Kozamernik 

+ Marija,1.obl. in Anton Nartnik 

BR  10 + Jože in starši Namjestnik 

+ Ivana Krajnik 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 16.5., ob 8h in ob 16h: starši birmancev. 

Napovednik… 
 Sveto Rešnje Telo in Kri, četrtek, 31.5., zapovedani praznik. 

 Čarna mavrica, otroški festival, Rakovnik, 9. maj, od 9h do 15h. 

 Srečanje starejših in bolnih, Brezovica, 10.6., ob 15h. 

 Molitveni dan za duhovne poklice, Brezje, 17.6., ob 15h. 

 Maša za domovino, sobota, 23.6., Brezovica ob 19h. 

 Počitnice na morju za OPZ in ministrante, Strunjan, od 1.7 do 5.7. 

 Krištofova nedelja, 22.7. 

 Poletni oratorij, Brezovica, od 20. do 24. avgusta. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 21.5.2018 do 27.5.2018 

21.5. pon sv. Marija, Mati Cerkve BR  19 + Marjan Oven 

22.5. tor sv. Marjeta Kasijska BR  19 + Anton Grčman 

23.5. sre sv. Socerb, muč. BR  19 vsi ++ iz družine Oblak 

24.5. čet sv. Marija Pomočnica BR    8 za zdravje v družini 

25.5. pet sv. Gregor VII., papež BR 19 + Gabrijel Zupančič, obl. 

26.5. sob sv. Filip Neri, sv. Lambert BR 19 + Stane in Rozalija Novak 

+ Anton Smrtnik 

+ Anton Čamernik 

27.5. ned SVETA TROJICA 

bl. Alojzij Grozde, muč. 
 

branje Božje besede LG: 

Dragica in Miha Jalševac  
 

 
 

 

žegnanjska nedelja VG 

branje Božje besede VG: 

Urška Smrtnik in  

Jerca Modic 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

Slavko in Edita Jesih 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Štefka Smrtnik in  

++ iz družine Končan 

+ Peter Kozjek in ++ stari starši  

ter Žiga Kozjek 

VG  830 + Ivan Kozina, obl. 

+ Marko Jakomin 

+ Franc Ostanek, 2. obl. 

+ Katarina Kopač in  

+ Mimi Železnik 

BR  10 + Marko Kogovšek, obl. 

+ Anton Prelesnik 

+ Janez Vrbančič, 30. dan 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 26.5., ob 8h:  Tržaška od OMV do trg. Mercator – 

neparne, Malovaška ul. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici od junija do septembra  
 

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) 

sobota,   7.7.  – Cesta na Postajo 

sobota, 14.7.  – Sodnikarjeva, Jevčeva, Podsvetija 

sobota, 21.7.  – Ulica Jožeta Kopitarja 

sobota, 28.7.  – Ulica Ivana Selana 

sobota,   4.8.  – Založnikova cesta in Cesta v Log 

sobota, 11.8.  – Vrhniška cesta 

sobota, 18.8.  – Dolina, Pot na Plešivico, Pot na Mah, V Jami 

sobota, 25.8.  – Pod gradom 

sobota,   1.9.  – Pot na Tičnico, Partizanska ulica 

sobota,   8.9.  – Na pobočju 



 

 
 

 
 
 
 
 

          Dragomer                                       Log                                      Vnanje Gorice. 
 

V aprilu so prejeli sveti krst 

☼  Filip Gorenc, Brezovica 

☼  Valter Jeraj, Brezovica 

☼  Maks Kušar, Vrhnika 

☼  Lučka Rogelj, Brezovica 

☼  Benjamin Podobnik, Dragomer 

☼  Tobija Podobnik, Dragomer 

☼  Bria Berdajs, Šentvid pri Stični 

☼  Ažbe Pišek, Dragomer 

☼  Maša Rovšek, Dragomer 

☼  Rok Rovšek, Dragomer 

Letos je bilo krščenih dvanajst otrok. V lanskem letu v tem času pa 

štirje otroci. 
 

Od nas odšli v večnost 

†  Frančiška Jončič (74), Pot na Polane 11, Dragomer, (Dragomer) 

†  Janez Vrbančič (59), Pod Lovrencem 20 A, Dragomer, (Dragomer) 

Letos je bilo cerkveno pokopanih sedemnajst naših župljanov,  

preteklo leto pa šestnajst v tem času. Spomnimo se jih v molitvi.  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 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

