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Biti duhovnik 

 
Blaženih juter trenutki največji: 

mašnik nad čudežem Božjim strmi: 

križani Jezus je v rokah njegovih, 

v kelihu kaplje rešilne krvi … 

 

Ginjen povzdigne hostijo belo, 

kelih povzdigne z rešilno krvjo: 

milosti morje se zlije na zemljo, 

viri nebeških dobrot se odpro. 
 
 

 

(Elizabeta Kremžar)  
 

 

V življenju fanta, ki se odloči za duhovnika, pride trenutek, ko klic 

postane življenjska odločitev, duhovništvo pa občuti kot svoje 

življenjsko poslanstvo. Pri nekaterih je ta klic prisoten od otroštva, pri 

drugih se pojavi kasneje. Lahko se zgodi nenadoma, lahko ob kateri 

od življenjskih preizkušenj ali pa po dolgem iskanju v težko 

»prigaranem« notranjem spoznanju. Ko ta klic postane prevladujoča 

življenjska izbira ter začetno navdušenje preide v zrelo duhovno 

hrepenenje po Bogu, se zgodi odločitev za duhovniški poklic. 
 

Napredovanje v veri ali duhovno oblikovanje, ki se dogaja v času 

študija, je poleg pridobivanja znanja globoko notranje dogajanje. V 

njem vsak bodoči duhovnik išče svojo povezanost z Bogom, trdnost v 

svoji odločitvi, življenjsko držo in način, s katerim bo opravljal svoje 

poslanstvo. Res je, da duhovniška drža predvideva gradnjo duhovnih 



stebrov, kot jih imenuje sveti Janez Lestvičnik, kot je čistost, ponižnost, 

post, uboštvo, zmernost. Res je, da zajema predrugačenje in 

odpoved načinu življenja, na kakršnega se pripravljajo naprimer 

bodoči zakonci, vendar je to zorenje in vedno močnejši stik z Bogom 

tako izrazito, da duhovništvo ni več občuteno le kot služenje, temveč 

kot vir pristnega veselja in izpolnitve. 
 

Duhovništvo zajema veliko svetlih trenutkov. Gre za tiste trenutke, ko 

duhovnik občuti posebno izpolnitev v svojem poslanstvu in ki so 

navzven nevidni. Kot mati, ki se trudi s kuho kosila in z zadovoljstvom 

opazuje svojo družino, ki jo je s svojo jedjo nasitila in razveselila, se 

duhovnik veseli ob oltarju – mizi gostije, ko povzdigne belo hostijo in 

povzdigne kelih z rešilno krvjo. Takrat ve, da se po njegovih rokah, ki 

jih je podaril Kristusu, na ljudi v cerkvi zlije morje milosti. Takrat ve, da 

je ta Božji čudež mogoč samo v zvestobi in vztrajnosti njegovi 

človeški odločitvi za podaritev Bogu. To tej odločitvi vedno znova 

podarja smisel, vrednost in notranjo moč. 
 

Prav tako se duhovnik čuti izpolnjenega, ko blagoslavlja, podeljuje 

zakramente, tolaži bolne in umirajoče, spodbuja mlade, izgubljene, 

iščoče ali prosi za odpuščanje grehov. Mnogo ran, grehov in 

trpljenja župljanov jemlje nase, se jih trudi nositi kot svoje in jih kot 

duhovnik v molitvi polaga pred Boga. Včasih se mora pod težo teh 

»bremen« tudi umakniti na samo. Tako kot se je Jezus umaknil v 

samoto – ne da bi bežal od ljudi, temveč da bi v tihoti tega umika 

vse težko in boleče nesel pred Boga – tako se tudi duhovnik umakne 

v samotno molitev, v prazno cerkev ali tihoto narave, da bi v tej 

oddaljenosti zmogel biti ljudem še bliže. 
 

Za nekatere duhovnike duhovništvo lahko postane tudi breme. Gre 

za osebne dejavnike, dogodke ali težke trenutke, ki so jih doživeli na 

svoji duhovniški poti, za nerazumevanje, notranje dvome ali pa način 

življenja in osamljenost, ki ji je duhovnik lahko podvržen. Ti duhovniki 

potrebujejo razumevanje, oporo ter veliko molitve. Prav v molitvi, ki 

jo župljani podarijo svojim duhovnikom, je velika moč, ki pomaga 

duhovnikom, da prebrodijo težke trenutke – drobne, trenutne ali pa 

globoke in bolj boleče. Župljani so vedno povabljeni, da molijo za 

svoje duhovnike in za nove duhovne poklice, za zvestobo poklicanih 

ter moč, da duhovniki po vzoru Kristusa kar najbolje opravljajo svoje 

poslanstvo. 
 

Naj nas bližajoči se praznik sv. Petra in Pavla (29. junij), ko bodo 

posvečeni naši letošnji novomašniki, nagovori k prav taki molitvi. 



Sveta Trojica – Grozdetova krona 
 

Letošnji god blaženega mučenca Alojzija Grozdeta obhajamo na 

slovesni praznik Svete Trojice. Božji služabnik prof. dr. Anton Strle, prvi 

in odločilni Grozdetov življenjepisec, je v Letu svetnikov mojstrsko 

predstavil vse glavne Gospodove in Marijine praznike v cerkvenem 

letu.  
 

V tem sestavku bi rad ob zgledu prof. A. Strleta pokazal na notranjo 

povezanost skrivnosti vere – »nexus mysteriorum«. Preblažena Devica 

Marija je ob angelovem oznanjenju prva zvedela, da so v Bogu tri 

osebe. Marija je polna milosti Svetega Duha. Kdor časti Marijo, je v 

Svetem Duhu najtesneje povezan z Bogom Očetom in našim 

Gospodom Jezusom Kristusom. To se najodličneje razodeva v našem 

blaženem mučencu Alojziju Grozdetu, gorečem Marijinem častilcu.  
 

Devica Marija najpopolneje uresničuje lepoto 

in svetost Cerkve. V svoji ljubeči poslušnosti je 

kakor čista plošča, na katero Oče s prstom 

Svetega Duha izpiše svojo učlovečeno Besedo. 

Ob oznanjenju angel reče Mariji: »Sveti Duh bo 

prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, 

zato bo tudi sveto, ki bo rojeno iz tebe: Sin 

Božji.« Na binkošti Marija postane Mati 

Kristusovega skrivnostnega telesa, Cerkve. 
 

Večina glavnih cerkvenih praznikov sega s 

svojimi koreninami v Izraelovo vero. Binkoštni 

praznik je bil prvotno praznik žetve. Meseca maja je v Palestini 

dozorelo žito. Binkošti so bile zahvala za žetev. Veren človek priznava 

rodovitnost, ki se odigrava med nebom in zemljo, kot čudež, od 

katerega živi. Zato se zahvaljuje za prejeti dar.  
 

Liturgija vzhodne Cerkve obhaja na binkoštno nedeljo praznik 

presvete Trojice, v ponedeljek izlitje Svetega Duha in naslednjo 

nedeljo praznik vseh svetih. To zaporedje govori o notranji logiki vere. 

Kdor hoče govoriti o Svetem Duhu, mora govoriti o troedinem Bogu. 

Sveti Duh kaže na Trojico in tudi na nas ljudi, ustvarjene po Božji 

podobi. Troedini Bog je izvor novega, zedinjenega človeštva. 

Vesoljna Cerkev je ljudstvo, zbrano v edinosti Očeta in Sina in 

Svetega Duha. Cerkev je ikona Presvete Trojice. 
 



Na binkošti se dokončno razodene Sveta Trojica. Vzhodna liturgija 

poje: »Videli smo resnično luč, prejeli smo nebeškega Duha, našli 

smo resnično vero: molímo nedeljivo Trojico, ki nas je rešila«. Vstali 

Gospod že na veliko noč v tihoti zaklenjene dvorane zadnje večerje 

podari učencem Svetega Duha za odpuščanje grehov. Na binkoštni 

praznik pa pošlje Svetega Duha v slišnem viharju in vidnem ognju 

pred svetovno javnostjo in zanjo. Cerkev ima obe razsežnosti: deluje 

v skritosti in očitnosti.  
 

Sveti Duh je ogenj, ki použiva in spreminja. Ali ni naše pričevanje na 

žalost pogosto vse drugo kakor ogenj? Večkrat ima okus po postani 

vodi, ki ni ne mrzla ne vroča. Nočemo ogreti niti sebe niti drugih. Raje 

bi imeli udobno in nezahtevno krščanstvo. Toda če se brez bojazni 

prepustimo ognju in viharju, bo Sveti Duh prenovil nas in obličje 

zemlje: »Pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje!« Sveti Duh, ki je 

na binkošti prišel nad apostole, je Duh Stvarnik. Sveti Janez XXIII. je 

pred 60 leti začel pripravo na drugi vatikanski koncil z željo, da bi 

»Bog v naših časih obnovil čudeže kakor na prve binkošti«. Sam je 

priznal, da je bil koncil »bolj navdih Svetega Duha, kakor njegova 

zamisel«. 
 

Letos smo imeli v drugi polovici maja tri praznike: binkošti, nedeljo 

Svete Trojice in Telovo. Te velike in oživljajoče skrivnosti nam 

osvetljujejo trije Marijini godovi: Marija, Mati Cerkve, Marija, 

Pomočnica kristjanov in obiskanje Device Marije. Poleg tega je 27. 

maj, ko je slovesni praznik Svete Trojice, 95. rojstni dan mučenca bl. 

Alojzija Grozdeta in hkrati njegov bogoslužni god. Majniška Kraljica in 

presveta evharistija sta Grozdetu tako pri srcu. V svojih Drobnih 

pesmih prosi Gospoda: 
 

»Ti mu pošlji Pomočnico,  

da predrami ga iz spanja,  

dá mu pravega spoznanja! 
 

Daj do sebe mu Vodnico,  

da na poti kje ne zajde,  

da po Njej do Tebe najde! 
 

Da bo k Tebi spet prispelo,  

da Te blizu bo čutilo, 

se pri Tebi pomirilo,  

novo pesem Ti zapelo!« 



 

Sveti evharistiji, ki je sonce njegovega življenja, Alojzij Grozde izkazuje 

prisrčno češčenje:  
 

»Hostija ti lepa bela,  

v tebi Jezus – Bog prebiva,  

mojim se očem prikriva. 
 

Duša Ga je zahotela,  

Ga srce je zaželelo,  

da bi v sebi Ga imelo. 
 

Pridi in z menoj se skleni,  

o Sladkost ti vseh sladkosti, 

večna polnost vseh kreposti,  

vekomaj ostani v meni!« 
 

Po prejemu svetega obhajila skupaj z Marijo poveličuje Gospoda:  
 

»Tvoje skromno domovanje,  

moje je srce postalo,  

našlo je, kar je iskalo; 

skoraj mislim, da so sanje.  
 

Kam si se Gospod ponižal,  

da si k meni se približal? 

Naj srce od zdaj bo Tvoje,  

vekomaj Ti v njem prebivaj, 

vso lepoto mu razkrivaj,  

naj Ti vredno pesem poje.«                                Anton Štrukelj 

 

Obvestila za mesec junij 
 

Priprava na sveti krst je v ponedeljek, 28. maja ob 20.00 uri. 
 

Sveto Rešnje telo in kri – zapovedani praznik je v četrtek, 31. maja. 

Sveta maša je ob 8.00 in ob 19.00 uri. Zvečer po sveti maši je 

procesija z Najsvetejšim in na zelenici pred Marijinim domom 

blagoslov pri štirih oltarjih.  

K procesiji povabljeni člani vseh gasilskih društev v župniji Brezovica in 

člani vseh ostalih društev, ki župljane med seboj povezujejo v svojem 

delovanju.  

Otroci povabljeni, da pred vsakim oltarjem pripravite prostor Jezusu s 

posipanjem cvetov travniških rož. 



 

Na prvi petek, 1. junija, bom obiskal starejše in bolne na domu. Ob 

15h bo na Brezovici molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. Po 

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

Na prvo soboto, 2. junija, je pred sv. mašo molitev rožnega venca, 

po maši pa litanije v čast Materi Božji. 
 

Blagoslov obnovljenega kipa svetega Florjana je 2. junija ob 17.00 uri 

ob zaključku obnove gasilskega doma na Brezovici. 
 

Krstna nedelja je 3. junija ob 10.00 uri na Brezovici. To je prva nedelja 

v juniju, zato je vaš dar pri maši je namenjen za novo streho na cerkvi 

na Brezovici in v Vnanjih Goricah. 
 

Beseda življenja, molitvena skupina, je v ponedeljek, 4. junija, zvečer 

po sveti maši z naslovom: »Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti 

imenovali se bodo Božji otroci« (Mt 5,9). 
 

Čarna mavrica, otroški festival, prireditev za otroke: Rakovnik, 9. junij 

od 9.00 do 15.00 ure. 
 

Srečanje starejših je v nedeljo 10. junija na Brezovici. Ob 15.00 uri  je 

sveta maša, ki jo bo daroval gospod Boris Rozman, kaplan na 

Vrhniki.  

Pred sveto mašo je možnost za spoved. Po maši pa bomo 

nadaljevali  v Marijinem domu z veselim druženjem. Če nimate 

prevoza, pokličite na številko 041 626 595.  
 

Romanje bolnikov in invalidov na Brezje je v soboto, 16. junija. Ob 

9.00 uri je začetek molitve in ob 10.00 uri sveta maša. 
 

Molitveni dan za duhovne poklice naše dekanije je v nedeljo, 17. 

junija na Brezjah. Ob 15.00 uri je molitvena ura in ob 16.00 sveta 

maša. Na Brezje bomo odšli z lastnim prevozom. Še posebej prosimo 

za letošnje novomašnike in vse, ki se odločajo o svoji prihodnosti. 
 

Sveta maša za domovino je v soboto, 23. junija, ob 19.00 uri na 

Brezovici, pred praznikom dneva državnosti, ki ga bomo praznovali v 

ponedeljek, 25. junija.  
 

Žegnanje na Logu je prav na praznik sv. Janeza Krstnika, v nedeljo, 

24. junija ob 10.00 uri v cerkvi na griču.  
 

V zadnjem tednu maja so otroci prejeli veroučna spričevala. Vrnejo 

jih v nedeljo pri sveti maši 10. ali 17. junija. 



GODOVI in SVETE MAŠE 28.5.2018 do 3.6.2018 

28.5. pon sv. Anton Julijan, muč. BR 19 za zdravje na duši in na telesu 

29.5. tor sv. Maksim Emonski BR 19 na priprošnjo blaženega  

Alojzija Grozdeta 

30.5. sre sv. Kancijan, muč. BR 19 ++ Rotar in ++ Žitko 

31.5. čet SVETO REŠNJE  

TELO IN KRI 

 

Marijino obiskanje 

BR   8 za žive in pokojne župljane 

BR 19 + Anton Rozman 

za domovino in državne voditelje 

+ Anton Čamernik 

+ Angela Tomanič 

1.6. pet sv. Justin, muč. 
prvi petek 

BR 19 + Jernej, Marija in  

+ Danica Pezdir (Dragomer) 

+ Srečko Vrčon, 7. obl. 

+ Brandon Brady 

2.6. sob sv. Marcelin in 

Peter, mučenca 
prva sobota  

BR 13 zlata poroka 

BR 15 poročna maša 

BR 19 + Ivan in Ivanka Kršmanec, obl. 

+ Janez Celarc 

+ Anton Japelj, 1. obl. 

+Frančiška in Alojz Lenaršič, 4. obl. 

3.6. ned 9. nedelja med letom 

sv. Karel Lwanga, 
branje Božje besede LG: 

Rok Meglen in  

Miran Stanovnik 

 
branje Božje besede VG: 

Tatjana in Marjan Marinko 

 

BR   7 + Jure Mahne 

LG   8
30

 ++ Gromovi 

+ Boris Armič 

+ Matija, ml. in Matija, st. ter  

+ Frančiška Remškar 

VG 830 ++ starši Marinko ter + Ivanka in  

+ Franc Zor 

+ Jožef Lukan 

+ Heinrich Rudolf Sieger, 9. obl. 

 branje Božje besede BR: 

Jošt in Alenka Klemenc 
BR  10 za žive in pokojne župljane 

++starši, sestra in brata Kosednar 

++ Varšek in ++ Žitko 

+ Angela Tomanič 

+ Janez Plevnik, 30. dan 

+ Franc Kozole, 7. dan 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 2. 6., ob 8h: Poštna ulica. 



 GODOVI in SVETE MAŠE od 4.6.2018 do 10.6.2018 

4.6. pon sv. Frančišek, red. ust. BR 19 + Ignacij Hribar 

5.6. tor sv. Bonifacij, škof BR 19 + Anton Prelesnik 

6.6. sre sv. Nobert, škof BR 19 ++ Recek in ++ Kosednar 

+ Marija Novak, 7. dan 

7.6. čet sv. Robert, opat BR  8 + Ana Stanovnik 

8.6. pet SRCE JEZUSOVO BR 19 ++ brat in starši Urbas 

+ Marjan Oven 

9.6. sob Srce Marijino  BR 19 + Franc Hočevar, 5. obl. 

+ Pepca Umek, obl. 

10.6. ned 10. nedelja med letom 
 

branje Božje besede LG: 

Joža Černetič in Majda Turk 
 

branje Božje besede VG: 

Manca in Andrej 

Špacapan 

 

 
 

branje Božje besede BR: 

Andrej in Ana Kodba 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Marija Keršmanec 

++ Gromovi 

VG  830 + Franc in Ivanka Rožnik 

+ Ivan in Terezija Klemen 

+ Antonija Kozamernik 

+ Marija Tompa in Tatjana Oblak 

BR  10 + Avgust, Slavka in Marija Pleško  
                                       (Kopačevi) 

+ Frančiška in Jernej Jamnik  

ter + Marija Remškar 

BR  15 za starejše in bolne 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 9.6., ob 8h:  Tržaška c. od Poka do št. 505 – neparne. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici za julij in avgust 

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 
 

 

 

Naj te ne skrbi, kar lahko pride; 

ne objokuj tistega, kar je minilo. 

Skrbi pa te naj, če te nosijo valovi časa, 

ne da bi nosil nebesa v sebi. 
 

(Friedrich Schleiermacher) 
 



 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 11.6.2018 do 17.6.2018 

11.6. pon sv. Barnaba, apostol BR 19 vsi ++ iz družine Kotnik in Ulaga 

12.6. tor sv. Eskil, mučenec BR 19 vsi ++ Mravljetovi 

13.6. sre sv. Anton Padovanski BR 19 + Martina Čot 

za duševno in telesno zdravje  

in srečen porod 

+ Boris Čičmirko in ++ starši 

+ Anton in Jožica Rode ter  

++ starši Trček 

14.6. čet sv. Valerij in Rufin BR   8 na čast sveti Filomeni 

+ Anton Turšič 

15.6. pet sv. Vid, mučenec BR 19 + Lojze in Štefka Slabe 

+ Janez Celarc 

16.6. sob sv. Beno, škof  
 

 

romanje bolnikov in invalidov 

Brezje, sv. maša ob 10.00 

BR 19 + Jože Gregorič, župnik 

+ Anton Čamernik 

+ Ana Trček 

+ Alojz Maček, obl. 

+ Alojz Pezdir, obl. in  

+ Ivana Pezdir 

17.6. ned 11. nedelja med letom 
branje Božje besede LG: 

Helena Kavčič in  

Lojzka Šarabon 

 
 

branje Božje besede VG: 

Tončka in Viktor Poličnik 
 

 

branje Božje besede BR:  

Vili in Hajdi Kosednar 
 

dekanijsko romanje na Brezje 

sv. maša ob 16.00 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 za dušno in telesno zdravje  

naših družin 

+ Milka Remškar 

VG  830 + Ludvik Modic 

++ starši Gregorc in Kavčnik 

+ Jožef Lukan 

BR  10 ++ Tomaž in starša Brank ter 

++ starša, sestri in brata Kramar 

+ Ljudmila Pezdir 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 16. 6., ob 8h: Podpeška c. – parne in 

neparne št.  

Napovednik 

 Izlet za otroški pevski zbor in ministrante, Čatež, ponedeljek, 2. julij. 

 Krištofova nedelja, 22. julij. 

 Žegnanje Dragomer, 12. avgust ob 10.00 uri. 

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

 Jernejeva nedelja, Log, 26. avgust ob 10.00 uri. 

 Romanje na Dobrovo, zaključek šmarnih maš, 9. september ob 15.30. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 18.6.2018 do 24.6.2018 

18.6. pon sv. Marko in Marcelin BR 19 za duševno in telesno zdravje 

19.6. tor sv. Romuald, opat BR 19 + Anton in Marija Drobnič 

20.6. sre sv. Silverij, papež BR 19 za zdravje otroka (G.K.) 

21.6. čet sv. Alojzij, redovnik BR   8 za zdravje v družini 

22.6. pet sv. Tomaž More, muč. BR 19 ++ družina Celarc 

23.6. sob sv. Jožef Cafasso, duh.  BR 19 za domovino 

+ Ivana Krajnik 

+ Anton Smrtnik 

24.6. ned 12. nedelja med letom 

sv. Janez Krstnik 
žegnanje Log 

branje Božje besede LG: 

Lea in Ida Šifrer 
 

 

 

 

 

branje Božje besede VG: 

Marta in Drago Stanovnik 
 

 

branje Božje besede BR: 

Andrej in Martina Jerina 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   10 + Ana Papler 

++ Mole 

+ Franc Prah, obl. 

++ Gromovi 

+ Stanislav Štrukelj, 1. obl. 

VG  830 + Ana Kozina 

+ Janez Marinko in ++ starši 

BR  10 + Amalija Urbančič 

+ Janez Celarc 

+ Ivana Krajnik 

+ Damjana Šercer, obl. 

+ Alojzij Mikuš in ++ starši Mikuš 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 23. 6., ob 8h:  Komarijska, Šolska, 

Debevčeva, Za Grabnom.  
 
 

Sveti Janez Krstnik 
 

 

Janez Krstnik je edini svetnik, ki uživa to čast, da obhaja Cerkev njegov 

rojstni dan. V judovskih hribih jugozahodno od Jeruzalema sta imela svoj 

dom duhovnik Zaharija in njegova žena Elizabeta. Živela sta pravično, brez 

graje, v vseh Gospodovih postavah. Ista žalost pa je težila oba: bila sta brez 

otrok in v letih. Ko pa je nekoč Zaharija opravljal tempeljsko službo, se mu je 

prikazal nadangel Gabriel in mu naznanil: »Ne boj se, Zaharija, tvoja molitev 

je uslišana: Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez.«  

Vloga Janeza Krstnika, preroka ob prehodu iz stare zaveze v novo, je tako 

pomembna, da jo je Bog že vnaprej napovedal. Mnogi so ga imeli za 

pravega Mesija, a je jasno povedal, da to ni in da ni vreden odvezati 

jermen njegovega obuvala. Svoje poslanstvo je dokončal, ko je v Jordanu 

krstil Jezusa in nanj pokazal kot na »Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta«. 

Upodabljajo ga v puščavniški obleki iz kož, ko krščuje Jezusa. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 25.6.2018 do 1.7.2018 

25.6. pon DAN DRŽAVNOSTI BR 19 v čast Svetemu Duhu 

26.6. tor sv. Jožef Maria Escriva BR 19 + Marija Korošec 

27.6. sre sv. Ema Krška, kn. BR 19 + Ladislav in Marjan Trček ter 

++ Mravljetovi 

28.6. čet sv. Irenej, škof in muč. BR   8 po namenu (prosto) 

29.6. pet SV. PETER IN PAVEL, 

apostola 

BR 19 + Jože Gregorič, župnik 

+ Jožef Tomšič, duhovnik 

za družino Erjavec ter  

++ starše Pleško in Filipič 

+ Pavla Jakomin, obl. in  

+ Ludvik Jakomin 

30.6. sob sv. prvi rimski mučenci  BR 19 + Jani Mlinar in ++ starša Mlinar 

+ Frančiška in Alojz Lenaršič 

+ Anton Čamernik 

1.7. ned 13. nedelja med letom 
branje Božje besede LG: 

Branka Štrukelj in Roman Logar 
 

branje Božje besede VG: 

Edita in Slavko Jesih 
 

branje Božje besede BR: 

Majda Kvaternik in 

Irena Celarc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++starši, bratje in sestre Kodelja 

VG  830 + Peter in Ljudmila Gregorc 

+ Ivanka in Vincencij Gregorc 

+ Antonija Kozamernik 

BR  10 + Franc Kozole, 30. dan 

+ Janez Plevnik 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 30. 6., ob 8h: Na Lazih (Brezovica). 
 

Molitev za duhovnike 
 

Jezus Kristus, naš božanski rešitelj, 

svoj načrt za odrešenje, blagostanje in zveličanje sveta 

si zaupal svojim predstavnikom, duhovnikom. 

Za posvečenje vseh tvojih duhovnikov in bogoslovcev 

ti po presvetih rokah brezmadežne Matere 

v celoti izročam svoj današnji dan, 

z vsemi molitvami, delom, veseljem, žrtvami in bridkostmi. 
 

Pošlji nam svetih duhovnikov, prežetih z ognjem tvoje božanske ljubezni, 

ki ne bodo iskali drugega kakor tvojo večjo slavo in rešitev duš. 
 

In ti, o Marija, skrbna Mati duhovnikov, obvaruj duhovnike 

vsakršne nevarnosti za njihovo sveto poklicanost. 
 

Tiste uboge duhovnike, ki so se izgubili, ker niso ostali zvesti svojemu 

vzvišenemu poklicu, pa s svojimi ljubečimi materinskimi dlanmi pripelji nazaj 

k Dobremu Pastirju.  Amen. 



 

 
 

 
 
 
 
 

          Dragomer                                       Log                                      Vnanje Gorice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V maju sta prejela sveti krst 
 

☼  Kristjan 

☼  Zoja 
 

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

devet otrok. 
 

 

 

Od nas odšli v večnost 
 

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

†  Janez Plevnik (62), Tržaška cesta 509, Brezovica, (Brezovica) 

†  Tomaž Rabzelj (65), Ul. Bratov Potočnik 9, Vnanje Gorice, (Žale) 

†  Franc Kozole (57), Gornja Pot 13A, Brezovica, (Brezovica) 

†  Marija Novak (73), Tržaška cesta 414, Brezovica, (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih enaindvajset naših župljanov. 

Preteklo leto je bilo v tem času pokopano prav tako enaindvajset 

naših rajnih. Spomnimo se jih v molitvi in pri sveti maši.  
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

URADNE URE: v poletnih mesecih: junij, julij in avgust so 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. 

POROKA: Za poroko se oglasite okoli dva meseca pred poroko.  
 

POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na 040 395 942, da se izbere 

ustrezen dan in ura pogreba. Običajno je pogreb s sveto mašo.  
 

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure - prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h. 

BOLNIŠKI DUHOVNIK: v UKC Ljubljana in OI Ljubljana -  041 613 378. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________  

 

ŽUPNIJA BREZOVICA, Starovaška c. 19, 1351 Brezovica pri Ljubljani, župnik Jožef Poje 

Tel: 040 395942 ali 01/3637180, e-naslov: jozef.poje@rkc.si ali zupnija.brezovica@rkc.si 

TRR:  SI56 1914 0501 0054 787  
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