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EPIFANIJA – 6. januar – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
 

 

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh 

kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v 

Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot 

judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla 

njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.«   
(Mt 2,1-2)  

Grška beseda epifania pomeni razglas. V 

božičnem času obhajamo ti praznike ali tri 

različne razglase:  

prvi razglas je na božično noč – ko angeli 

razglasijo rojstvo Božjega Sina – pastirjem, 

domačemu narodu – 25.12. Božič;  

drugi razglas je epifania, ko poganski izobraženci 

razglasijo Božjega sina – tujim narodom – 6.1. 

Gospodovo razglašenje;   tretji razglas theofonia (razglasitev Boga), ko Bog 

oče ob Jezusovem krstu v Jordanu razglasi svojega Sina – vsemu svetu – 

prva nedelja po prazniku Gospodovega razglašenja, Jezusov krst (ni 

datuma). 

Praznik Gospodovega razglašenja se je kasneje v ljudskem izročilu 

preimenoval v praznik svetih treh kraljev. Preimenovanje temelji na 

svetopisemskem izročilu, da so modri Jezusu prinesi tri vrste darov: zlato, 

kadilo in miro. Od tod tudi ime trije kralji, ker je kralj človek z bogastvom. 

Znanje, spoznanje, vedenje, še posebej pa modrost in vera, pa je resnično 

bogastvo človeka, ki ne propade.  

Tudi troje darov ima trojni pomen: zlato – Jezus je pravi Kralj, Kralj vesoljstva, 

Odrešenik vseh ljudi, kraljevsko dostojanstvo; kadilo – Jezus je pravi Bog, 

kadilo je simbol molitve, molitev pa gre samo k Bogu, večnemu duhovniku; 

mira – Jezus je pravi človek, mira je dišava za pogreb, umre pa le človek, 

kar nakazuje Jezusovo trpljenje in smrt. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Evangelij_po_Mateju


V 6. stoletju so se trem kraljem pojavila tudi ljudska imena: Gašper (Kasper), 

Miha (Melhior) in Boltežar (Baltazar). V ljudski umetnosti so po navadi 

upodobljeni tako, da je en od njih Evropejec, en Azijec in en Afričan.  

Ob prazniku Gospodovega razglašenja se nad vhodom, nad vrati hiš tudi 

napiše kratice C+M+B, med številko novega leta. Te tri črke pomenijo 

začetnice treh besed: Christus mansionem benedicat, ali v dobesednem 

prevodu: Kristus dom blagoslovi (»lepši« slovenski prevod: Kristus naj 

blagoslovi prebivališče). Ljudsko izročilo je ta napis (predvsem prvo črko C v 

G), zaradi imenovanja treh kraljev, žal spremenilo v G+M+B, kar takoj bralca 

zavede v pojmovanje začetnic imen treh kraljev. 

20 + C + M + B  + 16 
 

znamenja pri bogoslužju – prinašanje darov 
 

Kruh in vino sta darova, ki ju je že Jezus sam določil, da se z njima obhaja 

sveta maša. Ta darova sta sad zemlje in dela človeških rok. Ljudje jih 

prinašamo kot nekaj svojega in jih podarjamo Bogu. Kruh in vino sta 

vsakdanji stvári. Potrebni sta za naše življenje. Bogu ju prinašamo. A ta 

darova pomenita mnogo več kot samo kruh in vino. Ko ju duhovnik polaga 

na oltar, ju polaga v imenu nas vseh. Ta darova nista samo duhovnikov dar, 

ampak dar nas vseh. Ministrant prinese dar duhovniku v imenu vseh ljudi 

zbranih v cerkvi. 

Darovanje je priložnost, da lahko vsak izmed nas položi na oltar svoje 

duhovne darove. V mislih lahko položimo na oltar svoje križe in težave, svoje 

veselje, pričakovanja, prošnje in zahvale, pa tudi svoje najbolj drage lahko 

v duhu položimo na oltar. 

V prvih stoletjih so duhovniku prinašali tudi druge darove, potrebne za 

preživetje in vzdrževanje svetišča. Prav zaradi tega se je zaradi sprejemanja 

raznih darov pojavilo tudi umivanje rok po darovanju.  

Danes pa je poleg prinašanja darov za obhajanje svete maše (ministranti), 

tudi pobiranje darov vernikov za vzdrževanje in obnovo župnijskih objektov 

in za kritje vseh ostalih rednih stroškov župnije. Dar je prostovoljen v obliki 

denarja. Ta dar je del življenja darovalca. Da nekdo lahko daruje, je 

potrebno, da del svojega življenja daruje za to, da denar pridobi (službeno 

delo, čas, sposobnosti, zdravje, razum, lastna volja…). Zato je darovanje 

denarja simbolično tudi darovanje lastnega življenja. Zato v tem pogledu ni 

sporno, da se denarni dar vernikov tudi prinese na oltar oziroma k oltarju.  

Na zadnji seji ŽPS je bila izražena želja, da bi se dar, ki ga ljudje darujejo pri 

maši, prinesel med mašo na oltar. S tem se pokaže simbol darovanja vseh 

ljudi v cerkvi. Tu ni mišljen daritveni oltar, kjer so darovi za sv. mašo, ampak 

na glavni oltar. Ta želja se v kapeli na Logu že izpolnjuje, saj se darove 

odloži v bližino daritvenega oltarja, na mizico (tu ni glavnega oltarja). Z 

novim letom pa bo tudi v drugih cerkvah v župniji prinašanje darov vernikov 

med mašo na ali ob glavni oltar. 



župnija Brezovica v številkah… 
 

 

Ob zaključku koledarskega leta in v prehodu v novo leto 2016 radi 

pogledamo nazaj prehojeno pot. Čeprav življenje niso le številke, prav te 

tudi odražajo neko stanje v družbi in v župniji. Spodnji prikaz verskega 

življenja v župniji leta 2015 je v primerjavi z letom 2014 (številka v oklepaju): 
 

število krščenih: 34 (30) + 8 drugod, vendar starši živijo v župniji Brezovica, 

od tega je krščenih otrok cerkveno poročenih staršev v župniji Brezovica le 

16, otrok od neporočenih staršev 17 in iz civilnega zakona 1.  

število prvoobhajancev: 32 (36) 

število birmancev: 44 (43) 

število cerkveno poročenih: 6 porok (4 poroke) + 3 poroke drugod 

število pogrebov: 33 (42), od tega je ob smrti prejelo zakramente le 13 (19) 
 

Pri verouku je okoli 320 veroučencev od 1. do 9. razreda. Število darovanih 

svetih maš v župniji je okoli 590 (brez vštetih svetih evharistij pri 

neokatehumenskih skupnostih), podeljenih svetih obhajil pri mašah je okoli 

70 000 na leto, so 4 zakonske skupine, 4 pevski zbori, 3 molitvene skupine, 3 

neokatehumenske skupnosti… 

 

novoletna poslanica  
 

 

Poudarki iz poslanice papeža Frančiška za obhajanje 49. svetovnega dneva 

miru, 1. januarja 2016: 
 

Bog ni brezbrižen! Bogu je človeštvo pomembno, Bog ga ne zapušča! To 

svoje globoko prepričanje bi ob začetku novega leta rad pridružil voščilu 

obilnega blagoslova in miru, v znamenju upanja v prihodnost vsake ženske, 

vsakega moškega, vsake družine, ljudstva in naroda sveta ter državnih in 

verskih voditeljev.  Upajmo, da bomo v letu 2016 na različnih ravneh z 

gotovostjo in vero udejanjali pravičnost in delali za mir – dar Boga in delo 

ljudi. Mir je dar Božji, vendar zaupan vsem ljudem, ti pa so poklicani, da ga 

uresničijo. 

Ohranjati razloge upanja. Mnogi dogodki preteklih let in iztekajočega se 

leta me ob začetku novega leta vabijo, da obnovim spodbudo, naj ne 

izgubimo upanja v sposobnost človeka, da s pomočjo milosti Božje 

premaga zlo in se ne vda v usodo ali prepusti brezbrižnosti. Dogodki, na 

katere mislim, predstavljajo sposobnost človeštva, da se v kritičnih situacijah 

obnaša solidarno, da presega individualistične interese, otopelost in 

brezbrižnost.  

Prav pod tem vidikom želim z izrednim svetim letom Usmiljenja povabiti 

Cerkev k molitvi in delu za to, da bi srce vsakega kristjana lahko zorelo v 

ponižnosti in sočutju in bi zmoglo oznanjati in pričati za usmiljenje, 

»odpuščati in darovati«, odpreti se »tistim, ki živijo na najrazličnejših bivanjskih 



obrobjih, ki jih pogosto na dramatičen način ustvarja moderni svet«, in da 

ne bi podlegli »ponižujoči brezbrižnosti, naveličanosti, ki mrtviči dušo in 

preprečuje odkrivanje novosti, ter rušilnemu cinizmu«. 

Pospeševati kulturo solidarnosti in usmiljenja za zmago nad brezbrižnostjo. 

Moja prva misel gre družinam, ki so poklicane k prvotnemu in 

nezanemarljivemu vzgojnemu poslanstvu. So prvi kraj, v katerem se živijo in 

posredujejo vrednote ljubezni in bratstva, sožitja in vzajemne delitve, 

pozornosti in skrbi za drugega. So tudi privilegirano okolje za posredovanje 

vere, začenši s tistimi prvimi izrazi pobožnosti, katere matere učijo otroke.  

Vzgojitelji, ki imajo v šoli ali v različnih središčih zahtevno dolžnost vzgajati 

otroke in mlade, naj se zavedajo, da so odgovorni tudi za vzgojo moralne, 

duhovne in družbene razsežnosti. Vrednote svobode, medsebojnega 

spoštovanja in solidarnosti se lahko prenašajo od najnežnejših otroških let. Ko 

se je Benedikt XVI. obračal na odgovorne v ustanovah z vzgojnimi 

nalogami, je ugotovil: »Vsako vzgojno okolje je lahko kraj odpiranja za 

presežno in za druge; kraj pogovora, zbliževanja in poslušanja, kjer se 

mladostnik čuti cenjenega v svojih zmožnostih in notranjem bogastvu, in se 

nauči spoštovati brate. Lahko se nauči okušati veselje, ki izvira iz tega, da 

dan za dnem živimo ljubezen in sočutje do drugih, in iz tega da dejavno 

sodelujemo pri gradnji bolj humane in bratske družbe«. 

Mir: sad kulture solidarnosti, usmiljenja in sočutja. Koliko družin se sredi velikih 

težav z delom in v družbi konkretno in za ceno mnogih žrtev trudi za vzgojo 

svojih otrok in se bori 'proti toku', za vrednote solidarnosti, sočutja in bratstva! 

Koliko družin odpira svoja srca in domove potrebnim, kot so begunci in 

migranti! 

Želel bi omeniti mlade, ki se združujejo, da bi uresničili projekte solidarnosti, in 

vse tiste, ki odpirajo roke, da bi pomagali bližnjemu v potrebi, v svojih 

mestih, svoji deželi ali v drugih delih sveta. Rad bi se zahvalil in opogumil vse, 

ki se trudijo s takimi deli, tudi če javnosti niso znana: njihova lakota in žeja po 

pravici bo nasičena, za svoje usmiljenje bodo usmiljenje dosegli  in kot 

delavci za mir bodo postali božji otroci (prim. Mt 5, 6-9). 

Mir v znamenju jubileja Usmiljenja. V duhu jubileja Usmiljenja je vsakdo 

poklican prepoznati, kako  se brezbrižnost kaže v njegovem življenju in se 

konkretno zavzeti za izboljšanje stvarnosti, v kateri živi, začenši v lastni družini, 

soseski ali svojem delovnem okolju.  

Rad bi povabil k učinkovitim ukrepom za izboljšanje pogojev življenja 

bolnikov, da bi vsi imeli zagotovljen dostop do zdravljenja in do za življenje 

nujno potrebnih zdravil ter do domače oskrbe. 

Ta razmišljanja skupaj z najlepšimi voščili za novo leto zaupam v priprošnjo 

Presveti Devici Mariji, Materi, pozorni na potrebe človeštva, da bi izprosila pri 

svojem Sinu Jezusu, Knezu miru, uslišanje naših ponižnih prošenj in blagoslov 

našega vsakodnevnega prizadevanja za bratski in solidaren svet. 
 

Vatikan, 8. decembra 2015 na praznik Brezmadežnega spočetja 

 Blažene Device Marije ob odprtju izrednega jubileja Usmiljenja 



obvestila  
 

Srečanje molitvene skupine Beseda življenja bo v ponedeljek, 4.1., po sv. 

maši v Marijinem domu. Lepo povabljeni. 
 

Sestanek odbora za orgle bo v torek, 5.1., ob 20:00 v Marijinem domu. 
 

V torek zvečer, 5.1., obhajamo tudi tretji sveti večer pred praznikom 

Gospodovega razglašenja, ki je 6.1. Praznik nam spregovori o pomenu 

razuma v naši veri in prav razum (pamet) je tisti, ki odkriva obstoj Boga. 

Simbol zvezde so različna znamenja, dogodki in izkušnje v življenju, ki nas 

vodijo k Odrešeniku. Moder človek jih skuša vedno znova odkrivati. Naj nas 

molitev in blagoslov doma uvede v praznik kljub delovnemu utripu na 

naslednji, žal v naši državi, delovni dan.  Molitev na tretji sveti večer po 

blagoslovu doma z blagoslovljeno vodo in kadilom, po molitvi rožnega 

venca ali ene desetke rožnega venca:  

Ko so modri zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in 

zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. 

Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v 

sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v 

svojo deželo. Vsemogočni Bog, praznujemo dan, ki je zaznamovan s tremi 

velikimi deli: Modri se po dolgem iskanju poklonijo Jezusu, ki ga pri krstu v 

Joradnu razodeneš kot svojega Sina, Jezus napravi v Kani prvi čudež. Hvala 

ti, o Bog za vse te skrivnosti. Prosimo te, naj nas današnji praznik utrdi v veri 

in poveže v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

Na praznik Gospodovega razglašenja, Svetih treh kraljev, 6.1., ni 

veroučnega srečanja, ampak vsi veroučenci, ne samo birmanci, pridejo k 

sveti maši, ki je ob 19h. K tej sveti maši prinesejo tudi svoje darove, ki so jih 

zbirali v nabiralnik narejen iz adventnega koledarja. To je simbol mojega 

darila Jezusu, ki je v vsakem človeku, ki potrebuje mojo pomoč, še posebej 

v otrocih v misijonskih deželah.  
 

Na ta dan, 6.1., bom tudi obiskal starejše in bolne na domu, namesto 

prvega petka v mesecu januarju. 
 

V petek, 8.1., je skavtski petek s sodelovanjem skavtov pri sv. maši.  

 

Srečanje ŽPS je v ponedeljek, 11.1., ob 20h v Marijinem domu. 
 

V soboto, 16.1., je dan celodnevnega češčenja pred 

praznikom sv. Antona Puščavnika. Na ta dan bodo svete 

maše ob 8h, 10h in 19h – ko bo sklep češčenja Svetega 

Rešnjega Telesa. Razpored za molitev je pri mašnih namenih. 

 

Antonova nedelja – žegnanje na Brezovici – je letos prav na 

god sv. Antona Puščavnika 17.1. Slovesna sveta maša bo 

ob 10h. 



 

V tednu od 18.1. do praznika Spreobrnitve apostola Pavla, 25.1., obhajamo 

molitveno osmino za edinost med kristjani. Na Brezovici bo dan pred 

praznikom – v nedeljo, 24.1. – ob 10h sveta maša vzhodnega obreda. Sveta 

maša je zaradi petja ni bogate liturgije nekoliko daljša. Maševal bo g. Anton 

Štrukelj. Lepo povabljeni.  
 

Razlaga bogoslužja vzhodne liturgije: 

»Katoliška Cerkev zelo ceni ustanove, liturgične obrede in cerkvena izročila 

vzhodnih Cerkva. V teh vrednotah, slavnih po častitljivi starodavnosti, sije 

izročilo, ki prek očetov sega do apostolov in je del od Boga razodete in 

nedeljene dediščine vesoljne Cerkve. Vzhodne Cerkve so žive priče tega 

izročila« (E 1).  

Kateri obredi obstajajo? V Cerkvi so dejansko v rabi naslednja liturgična 

izročila ali obredi: latinski obred (v glavnem rimski obred, a tudi 

ambrozijanski v Milanu in obredi nekaterih redov) in bizantinski obredi, 

aleksandrijski ali koptski, sirski, armenski, maronitski in kaldejski. Koncil, zvest 

izročilu, pravi, da »ima sveta mati Cerkev vse zakonite obrede za enake 

glede pravic in časti in jih hoče v bodoče ohranjati in na vso moč 

podpirati« (B 4). 

Največja sta pač latinski (uveljavljen v vsej katoliški Cerkvi) in slovansko-

bizantinski obred (ki ga uporabljajo vse pravoslavne Cerkve, doma v 

vhodnih slovanskih deželah, in tudi v Grčiji). Vzhodno bogoslužje v 

slovansko-bizantinskem obredu, ki ga uporabljajo tudi katoličani, povezani z 

Rimom, je za nas priložnost, da zadihamo z obema polovicama pljuč, z 

vzhodno in zahodno, saj obstaja ena sama Kristusova Cerkev.  

Osnovno obliko vzhodnega bogoslužja sta sestavila sveti Janez Zlatousti 

(+407) in sveti Bazilij Veliki (+379) in jo poimenovala tudi »nebeško 

bogoslužje«. Slovanska blagovestnika sv. Ciril in Metod, sozavetnika Evrope, 

sta to bogoslužje v 9. stoletju iz grščine prevedla v starocerkveno 

slovanščino. Pravoslavni kristjani in katoličani vzhodnega obreda še danes 

obhajajo bogoslužje v tem obredu. Prav je, da to častitljivo dediščino 

spoznavamo, cenimo in ohranjamo tudi mi danes.  

Kako je sestavljeno vzhodno bogoslužje? Ima tri glavne dele. Prvi del se 

imenuje »proskomidia«, to je prinašanje darov, ki se začne že 15 minut prej 

in poteka v tihoti. Spominja nas na Jezusovo skrito življenje v Nazaretu, ki je 

bilo že darovanje Očetu za naše zveličanje.  

Drugi del, ki je podoben našemu besednemu bogoslužju, ponavzočuje 

Kristusovo javno delovanje in učenje. Duhovnik v številnih litanijskih prošnjah, 

na katere zbor odpeva z »Gospod, usmili se«, prosi Boga za mir in blagoslov 

vsemu svetu ter za razsvetljenje pri poslušanju božje besede. Pred berilom in 

evangelijem je »mali vhod« z evangeljsko knjigo. Zbor takrat poje Jezusove 

blagre, po berilu pa alelujo z odpevom.  

Tretji del je evharistično bogoslužje, ko obhajamo Kristusovo daritev na križu 

in slavimo njegovo zmagoslavno vstajenje. Po gorečih prošnjah je »veliki 



vhod« s prinašanjem darov. Medtem zbor poje kerubsko pesem, ki 

spodbuja vernike, naj odložijo vsako posvetno skrb in vredno sprejmejo 

Kralja vesoljstva. Sledi pozdrav miru, veroizpoved, hvalospev, svet, 

posvetilne besede in spremenjenje s klicanjem Svetega Duha (epiklezo), 

slavospev Bogorodici, očenaš in obhajilo pod obema podobama. Po 

sklepni zahvali zbor zapoje še mnogoletje vsemu vernemu ljudstvu. Medtem 

vsak vernik poljubi križ in na duhovnikov vzklik: »Kristus je med nami« 

odgovori: »Je, in bo!« 

Čudovito petje, ikone ali svete podobe, kajenje, bogata simbolika ter 

globoka pobožnost ustvarjajo v navzočih doživetje nebeškega bogoslužja, 

ki se nenehno obhaja pri Bogu. »Splošno je znano, s kakšno ljubeznijo 

vzhodni kristjani opravljajo sveto liturgijo, zlasti obhajanje evharistije, ki je vir 

življenja Cerkve in poroštvo prihodnje slave. V obhajanju evharistije 

dobivajo verniki pristop k Bogu Očetu po Sinu, učlovečeni Besedi, ki je umrl 

in bil poveličan, v izlitju Svetega Duha, in dosegajo na ta način občestvo s 

presveto Trojico… V tem liturgičnem bogočastju vzhodni kristjani v 

veličastnih himnah slavijo Marijo, vedno Devico in Božjo Porodnico. Zelo 

častijo tudi mnoge svetnike, med njimi očete vesoljne Cerkve. Zato goreče 

priporočamo, da katoličani bolj pogosto pristopajo k temu bogastvu 

vzhodnih očetov, ki vsega človeka dviga k premišljevanju božjih skrivnosti« 

(E 15). 

Papež Benedikt XVI. je 12. septembra 2008 v pariški notredamski stolnici 

poudaril pomen lepote bogoslužnih obredov, ki nam pomagajo slutiti 

vzvišenost nebeškega bogoslužja: »Večna Božja Beseda je v polnosti časov 

vstopila v zgodovino ljudi, da bi jih odrešila z darovanjem samega sebe v 

daritvi na križu. Naša zemeljska bogoslužja, povsem naravnana na 

obhajanje tega edinstvenega dejanja zgodovine, ne bodo nikoli uspela 

popolnoma izraziti njegove neskončne polnosti. Nikoli ne bo mogoče dovolj 

iskati, dovolj negovati, dovolj ustvarjati lepote obredov, kajti nič ni dovolj 

lepo za Boga, ki je neskončna Lepota. Naša zemeljska bogoslužja ne bodo 

nikoli mogla biti kaj več kakor le slaboten odsev nebeškega bogoslužja, ki 

se obhaja v Jeruzalemu zgoraj in je cilj našega romanja na zemlji. Vendar 

naj bi se naša obhajanja temu približevala, kolikor je le mogoče, in naj bi ga 

dala slutiti.«            
dr. Anton Štrukelj 

 

Veroučna obvestila: 

Po božično-novoletnih počitnicah se verouk začne v ponedeljek, 4.1.2016. 

Na praznik Svetih treh kraljev pridejo vsi veroučenci skupaj s starši k sveti 

maši ob 19h.  

Tretji razred: verouk je v ponedeljek ob 16h in ob 18h ter v četrtek ob 17h. 

Obhajanje prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 24.4.2016, ob 10h. 

Deveti razred, birmanci: duhovne vaje od petka zvečer, 26.2., do nedelje, 

do kosila, 28.2.2016. Sveta birma bo v soboto, 16.4.2016, ob 10h.  



Bralne urice so v sredo od 10h do 11h v Marijinem domu. 

Svetopisemske urice  so v četrtek od 18h do 19h, tudi v Marijinem domu.  

Pritrkovalci na Brezovici  imajo vaje ob sobotah ob 9:30 v Marijinem domu. 

V sredo je na Logu v kapeli srečanje Molitvene skupine ob 18:00.           

V četrtek je na Logu v kapeli ob 20:15 srečanje skupine Prenova v Duhu.  

Otroški PZ  ima vaje v Marijinem domu ob sobotah od 10:00 do 11:30.  

Mladinski PZ ima vaje v Marijinem domu ob ponedeljkih od 20:00 do 21:30.  

Mešani PZ ima vaje v Marijinem domu ob sredah od 20:00 do 22:00. 

Mladinska srečanja so ob sobotah ob 20h v Marijinem domu. 

Novoletno srečanje mladih je letos v Valencii v Španiji od 28. decembra 

2015 do 1. januarja 2016.  

Svetovni dan mladih bo potekal v Krakovu na Poljskem od 20. do 31. julija 

2016. Več na: http://www.drustvo-skam.si/sdm/20_sdm_krakov_2016.php  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Seznam čiščenja cerkve na Brezovici:  

sobota, 30.1. Laze, Dragomer 

sobota, 6.2.  Dragomerška c. – od Ljubljanske c. do Čudnovih 

sobota, 13.2.  Dragomerška c. – od Čudnovih (parne in neparne) do konca 

sobota, 20.2. Ob gozdu – Pot na polane do št. 14 

sobota, 27.2.  Pot na polane od št. 18 do konca 

sobota, 5.3.  Kotna pot – Kratka pot 

sobota,  12.3.  Mirna pot – Prečna pot  

sobota, 19.3. Rožna – Vrtna – Ob Snežaku – Lepa pot 

sreda,    23.3. Pot za stan 

sobota,  2.4.  Na vasi – Pod Lovrencem 

sobota,  9.4.  Stara cesta 

sreda,   13.4. starši birmancev 

sreda,   20.4. starši prvoobhajancev 

sobota, 30.4. Na Grivi 

sobota,   7.5.  V Loki 

dogodki pred nami 
 

31.1. – peš romanje na Vrhniko kjer je cerkev posvečena spreobrnjenju ap. 

Pavla bo v nedeljo, ob 12h z Brezovice. 

2.2. – Jezusovo darovanje – Svečnica 

5.2. – prvi petek, molitev po maši pripravijo župljani z Loga. 

6.2. – prva sobota, srečanje za ministrante ob 9h na Brezovici. 

10.2. – pepelnica, začetek svetega postnega časa 
 

13.2.2016 – dekanijsko romanje v letu usmiljenja: 

Odhod proti Mariboru ob 7h. ob 9:30 v baziliki Matere Usmiljenja v Mariboru 

spokorno bogoslužje in priložnost za sveto spoved. Ob 11:30 bo sv. maša v 

Mariborski stolnici v katero bomo vstopili skozi sveta vrata. V mariborski 

stolnici bomo molili ob grobu bl. škofa Antona Martina Slomška. Po kosilu 

bomo obiskali pastoralno središče sv. Janeza Boska v Mariboru, kjer bomo 

zapeli litanije Matere Božje. Vrnitev domov je ob 21h.  

Cena romanja (vožnja in kosilo) je 25€, plačilo je ob prijavi. 

http://www.drustvo-skam.si/sdm/20_sdm_krakov_2016.php


GODOVI in SVETE MAŠE od 4.1.2016 do 10.1.2016 

4.1. pon sv. Angela, red. BR 19 + Angela Lenaršič 

   + Simon Dolničar, obl. in  

stara mama Rozi Dolničar,obl. 

5.1. tor sv. Simeon, 

puščavnik  

BR 19 + Alojz in Ivana Suhadolnik 

ter Barbara Remškar  

6.1. sre GOSPODOVO  

RAZGLAŠENJE 

BR   8 za svetost in  

nedotakljivost družin 

 Sveti trije kralji BR 19 v zahvalo za srečno rešeno 

stisko 

   + Irena Ramuta, 30. dan 

7.1. čet sv. Rajmund, duhovnik BR   8 za duhovne in redovne poklice 

8.1. pet sv. Severin, opat  BR 19 v čast Svetemu Duhu 

   v zahvalo sv. Jožefu za 

uspešno operacijo 

9.1. sob sv. Julijan, mučenec BR 19 + Angela Eta Blaznik 

   + Ivana Pleško, obl. in  

+ Bogomir Pleško 

   + Alojz in Ivana Pezdir, obl. 

   + Anton Šebenik, Bernarda 

Kavčič in starši Jemec 

10.1. ned JEZUSOV KRST BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Gregor Niški, škof  + Mili Gerbec 

  LG   830 ++ Gromovi 

  VG  830 za srečen zakon 

   + Hema Stanovnik  

   + Tatjana Oblak 

   + Ana Urbančič, 30. dan 

   + Alojzij Kuclar, 30. dan 

  BR 10 v zahvalo 

   + Milan Andrijančič, obl. 

   + Jernej Stražišar, obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 9.1.:  Pot na Tičnico, Partizanska cesta 

Branje Božje besede    BR,    6.1., ob 19h:  Edo in Mojca Zore 

                    BR, 10.1., ob 10h:  Metod in Mojca Žitko 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 11.1.2016 do 17.1.2016 

11.1. pon sv. Pavlin Oglejski BR 19 v zahvalo in po namenu 

12.1. tor sv. Tatjana, mučenka BR 19 + Francka in France Ivančič,obl. 

13.1. sre sv. Hilarij, škof BR 19 ++ starši Tomšič in Žakelj 

   Bogu hvala za rojstvo +pravnukinje 

14.1. čet sv. Oton, redovnik BR   8 + Anton Felc 

15.1. pet sv. Absalom, škof.  BR 19 na čast Svetemu Duhu za zdravje 

   + Anton Popit, obl. 

16.1. sob sv. Marcel, papež 

celodnevno 

BR   8 ++ starši Franc in Marija 

Galetti ter bratje Galetti 

 češčenje DR 10 za zdravje na duši in na telesu 

 Najsvetejšega BR 19 + Marija Oven, obl. in Jože 

   + Anton Remškar, ++ starši 

Remškar in Gantar ter  

+ Matjaž Jeršin 

   + Štefanija in Rudolf Tekavčič 

   + Andrej Rotar 

   + Anton Žniderič 

17.1. ned Antonova nedelja   BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Anton Puščavnik LG  830 ++ Gromovi 

 redovnik VG 830 + Izidor Smrtnik, obl. 

   + Ana Urbančič 

   + Alojz Kuclar 

   + Viktor Brolih  

   + Jože Lohkar 

  BR  10 + Anton Felc 

   + Cilka in Franci Starkež  
Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 15.1.:  Na pobočju 

Branje Božje besede   BR, 17.1., ob 10h:  Tone in Anka Brlan 

V soboto, 16.1., je dan celodnevnega češčenja pred praznikom sv. Antona 

Puščavnika. K maši in molitvi ste povabljeni po naslednjem vrstnem redu, ali kadar 

zmorete: 

 8h     sveta maša      9h   moli soseska Brezovica 

10h   sveta maša     11h  birmanci, veroučenci in ministranti 

14h   Neokatehumenske skupnosti   15h  soseska Dragomer in Lukovica 

16h   moli soseska Log     17h  soseska Vnanje Gorice 

18h   moli ŽPS, Karitas in zakonske skupine 

19h   sklep celodnevnega češčenja s sveto mašo po maši koncert božičnih pesmi 



GODOVI in SVETE MAŠE od 18.1.2016 do 24.1.2016 

18.1. pon sv. Marjeta Ogrska BR 19 + Ana in ++ starši Dolinar in  

++ Zdešar 

19.1. tor sv. Makarij, opat BR 19 + oče Franc Ložar, 15. obl. 

20.1. sre sv. Fabiajan in Boštjan BR 19 + Stane Kvaternik, 2. obl. 

21.1. čet sv. Neža, mučenka BR   8 + Anton Felc 

22.1. pet sv. Vincencij (Vinko) BR 19 + Marijan Zibelnik, 2. obl. 

23.1. sob sv. Henrik, duh. BR 19 + Jože Rihtar, obl. in  

++ Severjevi 

   + Rafael Skodlar 

   + Marija Čuden, obl. in  

++ Čuden 

   + Marjan Filipič, obl. 

24.1. ned 3. nedelja med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Frančišek Saleški, LG  830 ++ starši Pleško 

   + Anton Osredkar, obl. ter 

Marija in Anton Bajc 

   + Pavla Prah, 7. dan 

 škof VG 830
 v zahvalo za 50 let sv. zakona 

   + Milka in Franc Čuden in 

+ Frančiška Mrak 

   + Ivanka in Franc Rožnik 

   + Marjan Bolka 

   + Frančiška in Ivan Zdešar 

  BR  10 + Angela Lenaršič 

   + Franc Popit 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 23.1.:  Dragomer, Ljubljanska cesta 

Branje Božje besede   BR, 3.1., ob 10h:  Peter in Genči Buček 
Sv. Anton Puščavnik – 17.1. – zelo so ga častili člani pobožne družbe hospitalitov. Ti so vodili sv. 
Antonu posvečene zavode za umsko prizadete in ljudje so jim radi dajali živež za njihove 
oskrbovance. Pogosto so nabirali darove sami: z zvoncem so opozarjali na svoj prihod, palica v 
obliki črke T (križa) je pomenila njihov stan. Smeli so voditi prašičke po mestnih ulicah, kjer je bilo 
sicer to prepovedano. Tako je postal sv. Anton Puščavnik zavetnik živinorejcev; marsikje pri nas 
je bila navada, da so na njegov god cerkvi darovali prašičje krače, pleče, klobase s 
priporočilom za zdravje pri reji prašičev in drugih domačih živali. Zato so ob njem začeli 
upodabljati tudi prašička. Sv. Anton oče menihov in puščavnikov. Doma je bil v srednjem 
Egiptu. Pri dvajsetih letih je bil že sirota. Starši so mu zapustili lepo premoženje in zgled 
bogoljubnega življenja. Po smrti staršev je začutil v sebi božji klic po evangeljski popolnosti. Brez 
pridržka je veroval božji besedi. Ko je v cerkvi slišal Kristusove besede iz Matejevega evangelija: 
»Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj revežem, pa boš imel zaklad v nebesih«, 
jih je vzel čisto dobesedno in se je umaknil v samoto.  



 
 
 
 
 
 
 

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

Prvomajsko romanje dekanije Ljubljana – Vič – Rakovnik na Poljsko: 

Petdnevno romanje od sobote 23.4. do srede, 27.4.2016. Prvi dan obisk 

Velehrada, kjer sta delovala sv. brata Ciril in Metod. Drugi dan odhod v Krakov, 

obisk groba Faustine Kowalske. Tretji dan obisk Czestochowe – romarskega 

središča Poljske in nato taborišča Auschwitz. Četrti dan odhod iz Krakova proti 

Vielički, ogled rudnika soli, vožnja do Brna. Peti dan, po maši v Brnu, odhod proti 

domu. Cena romanja: 365€. Več o romanju si preberite na programskih listih, ki 

so pri verskem tisku v cerkvi. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:45. Vedno pa 

lahko dobite župnika po sveti maši. Za pogovor ali pripravo 

dokumentov pokličite po telefonu ali sporočite na e-pošto. 
  

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu. Sv. krst je med mašo, ki je 

ob 10h. Priprava na krst je v ponedeljek pred prvo nedeljo v mesecu zvečer po 

maši ob 20h. Že pred pripravo na krst se oglasite osebno v župnišču. Če otrok ni 

iz naše župnije potrebujete dovoljenje za krst v drugi župniji, ki ga izda domači 

župnik.  

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

Če ženin ali nevesta ni iz naše župnije, prinese krstni in samski list 

iz župnije krsta, kjer je bil/a krščen/a. Če pa oba prihajata iz 

drugih župnij pa poleg krstnih in samskih listov prineseta še 

odpustnico iz župnije bivanja. Vsak par prinese tudi potrdilo o opravljenem 

tečaju oz. šoli za zakon. Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015 
 

POGREB: Za pogreb se oglasite čimprej, da se lahko določi ustrezen 

dan in ura pogreba, preden se dogovorite s pogrebnim zavodom. 

Običajno je pogreb s sveto mašo. Največ lahko namenimo 

pokojniku s sveto mašo za sedmi in trideseti dan po pogrebu. 
 

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

BOLNIŠKI DUHOVNIK: Za obisk bolnika v UKC Ljubljana ali OI Ljubljana pokličite 

bolniškega duhovnika na telefon 041 613 378 in se dogovorite za pogovor, 

sveto obhajilo, spoved ali bolniško maziljenje vaših domačih, če so v bolnišnici. 

To dejanje je izraz ljubezni in odgovornosti do naših najbližnjih.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 2420 0900 4477 143 (za nove orgle) in SI56 1914 0501 0054 787 (račun župnije) 

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

