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Čistost 

 
Jezus, ti si me spremenil, 

dal si novo mi življenje. 
 

Danes bolj kot sneg sem 

bel, danes sem ves nov. 
 

(Luka Markež) 

  
 

 
Triglav, 29.3.2017, J.P. 

 
Eden najlepših pogledov padalca je pogled na belino snega, ki 

prekriva gore. Leteti nad vrhovi, strminami in predeli, ki jih ne dosega 

človeški korak. Nanje ni stopil korak živali ali človeka. Tudi smog in 

onesnaženost mest jih ne zajame. Ta pobočja ostanejo popolnoma 

neokrnjena. Narava je poskrbela, da v sebi ohranja predele, ki v svoji 

nedotaknjenosti ostajajo čisti. 
 

K čistosti je poklican vsak človek. Velik pomen čistosti se vpleta v 

celotno Sveto pismo in se nam razkriva v mnogih poudarkih. Prvi jo je 

poudaril že Mojzes, ko je svoje ljudstvo v petih knjigah učil 

razločevanja med čistim in nečistim in jih opozarjal, da je življenje v 

čistosti najpomembnejše med vsemi. Tudi če bodo skrenili v malih ali 

večjih grehih, naj ohranijo in zavarujejo vsaj čistost in je nikakor ne 

zapravijo. Tudi v Knjigi modrosti beremo, da »je modrost najprej čista, 

nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna« (Jak 3,17).  



Njena poglavitna in temeljna lastnost je torej čistost, vse ostale ji 

sledijo. Čistost je poudaril Jezus, ki je rekel: »Blagor čistim v srcu, kajti 

Boga bodo gledali« (Mt 5,8). Čisti so Bogu najbližje. O pomenu 

čistosti so govorili tudi vsi vidci, ko so jih vprašali, kateri grehi Boga 

najbolj prizadenejo in so odgovarjali enako: grehi zoper čistost. 
 

Čistost pojmujemo v ožjem in širšem pomenu. V ožjem pomenu je 

vezana na urejene medosebne odnose. Zapovedi Ne nečistuj!, Ne 

prešuštvuj!, Ne želi svojega bližnjega žene! ne vsebujejo le kratkega 

navodila in ohlapne prošnje, ki bi ju lahko prezrli ali upoštevali le, 

kadar bi nam to ustrezalo. S svojo brezkompromisnostjo nas varujejo 

pred globokimi duševnimi in duhovnimi ranami, ki bi jih povzročilo 

njihovo kršenje. V širšem pomenu pa čistost pomeni nenavezanost 

na vse navade, razvade ali dejanja, ki bi škodile našemu telesu in 

duhu ter nenavezanost na vse tisto, kar nas v grehu oddaljuje od 

Boga.  
 

Čistost človeka zadeva vse njegove ravni – misli, besede in dejanja. 

Kar vznikne v mislih, pogosto preide v besede in se izrazi v dejanjih. 

Prehodi so največkrat neopazni. Poleg tega smo tudi ranljivi. Tudi 

najbolj odločni in zvesti ljudje imajo »razpoke«, skozi katere lahko 

prodre misel, skušnjava ali sled tistega nečistega, ki ga začne voditi 

stran od bližnjega in od Boga. Če čistost neha biti vrednota in 

življenjska obljuba, izgubi svoj pomen. Tak človek je v nevarnosti, da 

»zida hišo na pesku«. Naravni duhovni zakon je, da se slej ko prej 

»ulije ploha, pridre vodovje in zapiha veter«. Ko se zaženejo v hišo, 

»hiša pade in njen padec je velik« (Mt 7, 24-27). Nespoštovanje 

čistosti ima svoje duhovne in življenjske posledice. 
 

Naše življenje pa je tako vredno, da ga živimo v dostojanstvu, miru in 

části. Vredni smo, da živimo brez prikrivanj, slabe vesti in ujetosti v 

tisto, zaradi česar smo nemirni in samo navidez srečni. Vsak kristjan 

ima možnost, da se osvobodi nečistega, da nas Bog v zakramentu 

spovedi popolnoma opere krivde in nam da novo življenje. Ko po 

svoji odločitvi in Njegovi milosti (zopet) postanemo bolj beli kot sneg, 

se v nas odpre prostor za vse tisto, kar je v našem življenju resnično 

pomembno.  
 

Naj nas novo leto okrepi in utrdi za korake, ki nas bodo vodili k 

notranjem sijaju, iskreni lepoti in Bogu. 
 



Obvestila za mesec januar 

 

Torek, 31. december, drugi sveti večer pred začetkom novega leta. 

Zvečer ob 19.00 uri je zahvalna sv. maša za preteklo leto. Z molitvijo 

hvaležno sklenimo leto, ki smo ga preživeli in se pri maši priporočimo 

za čas življenja, ki je pred nami. 
 

Sreda, 1. januar, praznik Marije Božje matere, začetek novega 

koledarskega leta in zadnji dan božične osmine. To je tudi smrtni dan 

blaženega Alojzija Grozdeta, mučenca. 
 

Petek, 3. januar, je prvi petek, ob 15.00 uri je na Brezovici molitev 

rožnega venca Božjega usmiljenja. Zvečer po sv. maši je molitev 

pred Najsvetejšim do 20.30 ure.  
 

Sobota, 4. januar, je prva sobota, zvečer pred sv. mašo molitev 

rožnega venca pred Najsvetejšim s premišljevanjem na Fatimski 

način.  
 

Nedelja, 5. januar, je krstna nedelja. Zvečer obhajamo tretji sveti 

večer pred praznikom Gospodovega razglašenja, Sveti trije kralji. 
 

Ponedeljek, 6. januar, Gospodovo razglašenje ali sveti trije kralji - 

praznik razglasitve Odrešenika po izobražencih, modrih, 

znanstvenikih.  

Na ta dan otroci prinesejo svoj adventni dar k jaslicam, kakor so 

modri izročili Jezusu svoje darove. Darovi bodo namenjeni za otroke 

v misijonskih deželah.  
 

Veroučenci! Ker je to prvi šolski dan, se vsi udeležite svete maše ob 

19.00 uri. Samo tisti, ki zvečer ne more k sv. maši, pa pride k veroučni 

uri.  

Ker je ta večer srečanje vseh birmancev pri sv. maši, zanje ni 

verouka ne v ponedeljek, ne v torek. 
 

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 

je: Kristus naj blagoslovi prebivališče):   

20 + C + M + B  + 20 
 



Ponedeljek, 6. januar, po večerni  sv. maši je srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Vodilo, vrstica Svetega pisma za mesec 

januar je: »Sprejeli so nas neverjetno ljubeznivo« (prim. Apd 28,2). 

 

Sreda, 8. januar, ob 19.45 uri, predstavitev svetopisemskega tečaja 

Figulus v Marijinem domu na Brezovici. 

 

Petek, 10. januar, je skavtski petek, ko pri sveti maši sodelujejo skavti. 

 

Sobota, 11. januar, ob 10.00 uri, je srečanje za ministrante. 

 

Nedelja, 12. januar, je praznik Jezusovega krsta. S tem praznikom se 

zaključi božični čas, vendar božične pesmi še ostanejo vse do 

praznika Jezusovega darovanja v templju, ki je štirideset dni po 

Božiču. 

 

Ponedeljek, 13. januar, ob 19:30 uri, po večerni sv. maši, je srečanje 

ŽPS. Povabljeni že k sv. maši.  

 

Petek, 17. januar, je god župnijskega zavetnika, svetega Antona 

Puščavnika. 

 

Sobota, 18. januar, dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega. Na 

ta dan bodo svete maše ob 8.00, 10.00 in 19.00 uri, ko bo sklep 

češčenja Svetega Rešnjega Telesa.  

 

K maši in molitvi ste povabljeni po naslednjem vrstnem redu: 

 8.00    sveta maša    

 9.00    moli soseska Brezovica 

10.00   sveta maša 

11.00   mladi: birmanci, animatorji, skavti 

14.00   molijo Neokatehumenske skupnosti    

15.00   moli soseska Dragomer in Lukovica 

16.00   moli soseska Log      

17.00   moli soseska Vnanje Gorice 

18.00   moli ŽPS, Karitas in zakonske skupine 

19.00 sklep celodnevnega češčenja s sveto mašo.  

 

Sobota, 18. januar, po maši, ki je ob 19.00 uri, je koncert božičnih 

pesmi vseh treh zborov na Brezovici. 



 
 

Nedelja, 19. januar, Antonova nedelja, žegnanje na Brezovici. Ob 

10.00 uri je slovesna sveta maša. Naj bo to dan zahvale in priprošnje 

Bogu, dar vere in zaupanja, da je Gospod naš Odrešenik. 

Gospodinje naprošam tudi za domače dobrote, da se ob koncu 

nekaj časa zadržimo v praznovanju pri cerkvi. 
 

 

Od 18. do 25. januarja (do praznika Spreobrnitve apostola Pavla) 

poteka molitvena osmina za edinost kristjanov. Njen namen je 

približati različne krščanske tradicije, obrede in običaje.  

 

Sobota, 25. januar, od 9.00 do 13.00 ure je dan odprtih vrat za 

osnovnošolce, njihove starše ter vse, ki jih zanima življenje in delo na 

Škofijski klasični gimnaziji in v Jegličevem dijaškem domu v Zavodu 

sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Informativna dneva bosta v 

petek, 14. februarja, ob 9.00 in 15.00, ter v soboto, 15. februarja, ob 

9.00. Podrobnejše informacije na www.stanislav.si  
 

Nedelja, 26. januar, nedelja Svetega pisma. Peš romanje na Vrhniko. 

Odhod z Brezovice je ob 12.00; sv. maša na Vrhniki ob 16.00 uri.  

 
 

Nedelja, 26. januar, ob 19.00 uri v Marijinem domu Antonov večer. Z 

nami bo uveljavljen novinar in avtor dokumentarnih oddaj Pričevalci, 

g. Jože Možina. Pred kratkim je izdal odmevno knjigo z naslovom 

Slovenski razkol, v kateri opisuje našo medvojno in povojno 

preteklost.  

Na srečanju nam bo predstavil svoje raziskovanje in pričevanja ljudi, 

knjigo pa bo na srečanju možno tudi kupiti. 
 

 

Od 26. januarja do 1. februarja bo na Viču Svetopisemski maraton, 

pod geslom "Živite kot otroci luči". Uvodna sveta maša bo ob 10.00 v 

cerkvi sv. Antona na Viču. Ob 11.15 bo otvoritev, sledi tržnica in 

začetek branja v kapeli. Po večerih se bodo (v posameznih prostorih 

župnijskega doma) odvijali tudi spremljevalni svetopisemski dogodki 

z gosti. 

 

Nedelja, 2. februar, ob 18.00 uri, dekanijsko srečanje odraslih 

župnijskih pevskih zborov na Viču. 

http://www.stanislav.si/


Zahvala 

 

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste pripravljali božično praznovanje: 

pevcem, zborovodjem, organistom, inštrumentalistom in 

pritrkovalcem ter vsem bogoslužnim sodelavcem. Hvala vsem, ki ste 

postavljali jaslice na Brezovici, na Logu in v Vnanjih Goricah, vsem, ki 

čistite in krasite cerkve v župniji in kapelo. 
 

V imenu katoliških založb se tudi zahvaljujem vsem, ki ste naročeni na 

Družino, Ognjišče in druge verske časopise ali revije. Če je v vaši 

moči, spodbudite še koga k naročilu verskih in duhovnih revij. Lahko 

pa je naročilo tudi vaš dar ob pomembnih življenjskih dogodkih: 

praznovanje rojstnega dne, prvega svetega obhajila, svete birme, 

poroke. 
 

 
 

Pastoralni pogled na preteklo leto 2019 v župniji Brezovica 

 

Ob zaključku koledarskega leta radi pogledamo nazaj na prehojeno 

pot. Čeprav so podane večinoma le številke, vseeno kažejo utrip 

življenja v župniji. Številčni prikaz verskega življenja v župniji leta 2019 

je v primerjavi z letom 2018: 
 

krsti: 18 (predlani 27), od tega je krščenih otrok cerkveno poročenih 

staršev 9, otrok neporočenih staršev 7, civilno poročenih 2; 
 

prvoobhajanci: 40 (predlani 36);   
 

birmanci: 35 (predlani 34);  
 

cerkveno poročenih: 3 poroke (predlani so bile 4 poroke); nekaj 

parov iz naše župnije se je cerkveno poročilo tudi drugod; 
 

cerkveni pogrebi: 49 (predlani 52). 
 

Povprečen obisk pri vseh nedeljskih mašah v župniji je okrog 750 

nedeljnikov. Pri verouku je okoli 320 veroučencev; v župniji je okoli 80 

bralcev Božje besede, 3 zakonske skupine, 5 pevskih zborov, 3 

molitvene skupine, 4 neokatehumenske skupnosti, organisti, 

zborovodje, inštrumentalisti, skavti, animatorji, pritrkovalci, ministranti, 

izredni delivci obhajila, katehistinje, mavrična skupina otrok MKI, 

Karitas… 

 



Gospodarski pogled na preteklo leto 2019 

 

V preteklem letu 2019 se je na gospodarskem področju v naši župniji  

veliko dogajalo.   
 

Na Brezovici so od 25. februarja do 9. marca potekala dela na 

cerkveni strehi. Nova strešna kritina je engobiran opečnat bobrovec 

v rjavi barvi. Pri obnovi strehe so  zamenjali  tudi nekaj strešnih letev, 

večina pa jih je še v dobrem stanju. Nova cerkvena streha ima 

prezračevanje po vsej dolžini in točkovne snegolove od slemena do 

kapa. Na novo je saniran tudi del bakrene strehe ob zvoniku, kjer so 

dodatno nameščeni linijski snegolovi in zadrževalci ledenih plošč. Na 

novo je prekrita tudi stara mrliška vežica na pokopališču. Ker so po 

končani obnovi strehe še bili postavljeni gradbeni odri, je bila aprila 

sanirana in prebeljena tudi fasada župnijske cerkve.  

 

Maja je bilo v cerkvi narejeno tudi novo prezračevanje, ki zrak 

zajema na štirih mestih: skozi dve večji odprtini na cerkveni ladji, ki 

sta pokriti z okrasno rozeto, in skozi dve manjši v prezbiteriju. 

Prezračevanje omogoča petstopenjska nastavitev in zagotavlja 

boljšo kvaliteto zraka med bogoslužjem ter intenzivnejše 

prezračevanje podstrehe cerkve. 
 

Preteklo leto je bil restavriran še desni sprednji stranski oltar. 

Postavljen je bil na začetku junija. Obe oltarni sliki sta bili restavrirani 

že pred leti in prav tako tudi vsi štirje oltarni kipi. Na novo je 

restavriran in pozlačen rezbarsko bogat okvir oltarnih slik. Odkrite so 

prvotne barve okrasnih rož in angelov. Arhitektura oltarja pod menzo 

je marmorirana.  
 

Po končani obnovi in postavitvi oltarjev je bila narejena tudi 

osvetlitev obeh sprednjih stranskih oltarjev. 
 

Po veliki noči, konec aprila, sta bila na novo prepleskana zakristija in 

njeno preddverje. V začetku maja je bilo v zakristiji in preddverju 

narejeno novo pohištvo. Oprema je iz hrastovega lesa, enake barve 

kot spovednici in orgle. Glavna zakristijska omara ima v osrednjem 

delu polkrožni zaključek, nad katerim je križ. Leva in desna stran se v 

kotih dvigata višje, da v celoti pokrijeta električne inštalacije, ki so v 

omari.  
 



Novembra so bile v Marijinem domu v dvorani narejene nove omare 

za notno gradivo treh pevskih zborov (MePZ Brezovica, MPZ in OPZ) 

in za shranjevanje glasbenih instrumentov. Decembra pa je bilo 

dokončno urejeno tudi novo projekcijsko platno na električni pogon. 

 

Že pred dvema letoma je bil narejen odkop zemljine, ki je pritiskala 

na severno stran Marijinega doma. Zaradi velike strmine, se je zaradi 

zmrzali preteklo zimo del zemlje ponovno posul. Zato so v novembru 

stekla gradbena dela za postavitev opornega zidu, ki varuje Marijin 

dom pred zasipavanjem zemlje in zagotavlja trdnost pobočju hriba. 

Zidava je končana. Skupno je odkopane okoli 240 kubičnih metrov 

zemljine. Da bo zid, skupne dolžine dobrih trideset metrov,  

dolgotrajno zagotavljal varnost in stabilnost pobočja, je bilo pri 

zidavi, s temeljem vred, vgrajene štiri tisoč kilogramov jeklene 

armature in 48 kubičnih metrov betona. Ob tem je narejena tudi 

nova drenaža in odvodnjavanje meteornih voda s strehe. Potrebna 

je še ureditev nabrežna hriba, okolica za in ob Marijinem domu, 

postavitev varovalne ograje in druga manjša dela.  
 

Če bo vreme ugodno, bo v začetku januarja dokončano še 

popravilo snegolovov na južni strani strehe Marijinega doma in 

dodatna namestitev snegolovov na severni strani, ki bo preprečila 

poškodbe pločevinastih obrob na strešnih oklih.  
 

 

V Vnanjih Goricah so od  12. marca do 1. aprila  potekala dela na 

cerkveni strehi. Novih tramov za ostrešje je okoli dvajset odstotkov 

celotnega ostrešja. Vsa streha je obita z deskami, položena je paro-

propustna folija in narejen je zračni most. Streha ima nove, močnejše 

strešne letve, zračni kanal, ki je pri odkapu je varovan s kovinsko 

mrežo. Nova opečna kritina, bobrovec v rjavi barvi. Po celotni 

površini opečnate strehe so nameščeni točkovni snegolovi. Po 

celotnem grebenu je narejeno prezračevanje. Ob zvoniku je star 

jeklen snegolov zamenjan z novim bakrenim linijskim snegolovom in 

na novo so nameščeni še dodatni linijski snegolovi. Tudi na 

pločevinastem delu strehe je na slemenu na novo narejen 

odzračevalni sistem. Na žlebovih so nameščene mreže iz 

nerjavečega jekla, ki preprečujejo vnos listja v žlebove. Obnovljena 

je tudi streha na stari mrliški vežici.  
 



Po obnovi strehe je sledila sanacija zidu ob zvoniku za zaustavitev 

dviga kapilarne vlage. Nato je bila sanirana fasada cerkve in na 

novo prebeljena. V poletnih mesecih je potekala obnova zvonika. 

Odstranjen je ves fini omet in na neutrjenih mestih tudi grobi omet. 

Po zaključku zidarskih del na fasadi zvonika je bilo vreme zelo 

naklonjeno in se je omet dobro sušil. Tako je bil ob koncu poletja 

zvonik tudi prepleskan s fasadno barvo. 
 

Skozi vse preteklo leto so bila opravljena še druga dela na 

podružnicah, pri kapeli na Logu in pri Ašičevem domu. Gotovo ni 

vsega naštetega, zato gre zahvala vsem, ki skrbite za urejenost 

župnijskih poslopij in stvari. 
 

Ob tem se iskreno zahvalim vsem, ki skrbite za urejenost in čistost 

Marijinega doma; vsem, ki čistite in krasite župnijsko cerkev ter skrbite 

za urejenost, čistočo podružničnih cerkva in kapele. Hvala vsem, ki 

skrbite za urejenost župnišča in Ašičevega doma, za urejenost 

župnijskega vrta, duhovniškega groba, Catehumeniuma in drugih 

župnijskih prostorov.  

Jožef Poje, župnik 
 

   

Mašni nameni 
 

Z darovanjem za sveto mašo naklonite pokojnim največ, kar lahko 

mi, še živeči na Zemlji, pokojnim darujemo. Radi se spomnimo in 

prosímo tudi za žive. Sveta maša je tudi zahvala za vse, kar v življenju 

imamo, in priprošnja za naprej. Vsak dan, ob objavljeni uri, duhovnik 

daruje eno sveto mašo. Kadar je na isto uro oznanjenih več mašnih 

namenov, duhovnik tisto uro in na tistem kraju kjer je oznanjeno, 

daruje sv. mašo po namenu, ki je napisan na prvem mestu. Spominja 

pa se vseh ostalih namenov, ki so zapisani, vendar so oddani drugim 

duhovnikom, ki jih mašujejo drugod, ker sami nimajo dovolj mašnih 

namenov.  
 

Ker je sv. maša ena sama Jezusova daritev, je primerno, da se 

udeležimo sv. maše tam, kjer je oznanjeno. S tem tudi pokažemo 

vero v navzočnost Jezusa Kristusa med nami in povezanost nas, 

kristjanov, povsod po svetu. Darovanje za svete maše je tudi 

znamenje medsebojne pomoči, saj v Sloveniji duhovniki živimo od 

darov (mašnih štipendijev), ki jih verniki daste nam duhovnikom ob 

prejemu vašega mašnega namena (mašna intencija).    



Razmišljanje 

 

Po pogrebu prijatelja se me je v osebnem razodetju zelo močno 

dotaknilo sporočilo, da je brez vere v Boga to življenje brez smisla. 

Od teorije o veri sem začel stopati po poti prave vere.  

V roke mi je prišlo Sveto pismo in v moje življenje se je počasi vrnila 

molitev. Pri prebiranju Marijinih sporočil, ki jih je dala vidcem, sem 

prebral, naj molimo za Svetega Duha - da bi razumeli in bili 

razsvetljeni po Svetem Duhu. V molitvi sem vse večkrat prosil za 

Svetega Duha in dar vere. Začel sem odkrivati, da je Sveto pismo 

posebna knjiga, ki se je ne da razumeti kot ostale knjige. Ne gre le za 

razum, temveč predvsem za notranjost človeka, za duha. Spoznal 

sem, da Sveti Duh pride v človekovo srce, ki je čisto. Takrat bo človek 

tudi razumel Pismo. Če so človekova čustva v neskladju z Bogom, 

potem ima »zaprta vrata«. Bog bo Svetega Duha poslal, če bomo 

zanj iskreno prosili. Vztrajno je treba prositi v molitvi, da se vidi 

človekova srčna želja po veri. Z molitvijo in branjem Svetega pisma, 

predvsem evangelija, se nam vse bolj odpirajo duhovne oči. Te oči 

se naučijo videti in slišati, kaj je prav in kaj narobe, kaj je res in kaj laž. 

S takimi očmi bomo uzrli tudi, kako zelo smo ljudje odpadli od Boga. 

Imamo vse, kar potrebujemo za življenje, toda mnogokrat ne slišimo 

najpomembnejšega – klica Boga. 

Ko pogledam nazaj, vidim, da je vera v Boga v resnici Božja milost. 

Vera ni običaj, obred ali tradicija. Je živa vera, ki jo je treba negovati 

vsak dan, sicer ugasne. Molitev je tisti dragulj, ki nam pomaga 

narediti pot Božje svetosti do našega srca. Nekdo je napisal: »Če bi 

se ljudje zavedali, kakšna moč jim je dana z molitvijo, potem bi 

neprenehoma molili.« Če v molitvi uporabimo srce (in ne samo 

premikanje ustnic), nas v srcu obišče Božje. Takrat »mrtvo« telo dobi 

Življenje in smisel. 

V Marijinih sporočilih vidim razlito Božjo ljubezen in navodila, ki so 

nam dana za svetost našega življenja in duš. Obenem pa v njih vidim 

klic k spremembi in tudi opozorilo. Vsaka milost ima meje in 

neupoštevanje Božje milosti ima za človeštvo lahko tudi posledice. 

Želim si, da bi odprli srca, da dobimo, kar potrebujemo za Življenje. 

Naj zaključim s pogledom bistva bivanja na zemlji, kot ga vidim 

sedaj: brez vere v Boga je to življenje brez smisla. Naj ta pogled traja 

in se po Božji milosti dotakne vseh.    

      Aleš Kastelic 



GODOVI in SVETE MAŠE od 30.12.2019 do 5.1.2020 

30.12. pon sv. Vincencija, red. BR 19 + Terezija Rotar 

31.12. tor sv. Silvester, papež BR 19 v zahvalo in priprošnjo 

1.1. sre SVETA BOŽJA MATI 

 
 

 

branje Božje besede VG: 

Darja in Manca Modic 

 

BR   7 za duhovno, duševno in  

telesno zdravje 

LG   830 + Marijana in Martin Vičič 

VG 830 + Jakob in Jožefa Bogataj 

+ Ivan in Jerca Marinko 

BR  10 + Jože, obl. in Karolina Hrastar 

++ starši Trček 

2.1. čet sv. Bazilij in Gregor, šk. BR    8 za dar vere 

3.1. pet sv. Genovefa, dev. 
prvi petek 

BR 19 + Karol Kastelic in  

++ iz družine Kastelic 

+ Anton Smole, 10. obl. 

4.1. sob sv. Angela, red. 
prva sobota 

BR 19 ++ starši Pleško in Franc Mivšek 

+ Simon Dolničar, oče Rajko in 

stara mama Rozalija Dolničar 

+ Janez Požar, 30. dan 

+ Ivana, obl. in Alojz Pezdir 

5.1. ned 2. nedelja po Božiču 

sv. Simeon, puščavnik  
 

branje Božje besede LG: 

Anja in Lara Meglen 
 

 

branje Božje besede VG: 

Tinkara in Hana Novak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Franci in Marija Rakovec 

BR    7 + Mitja Thaler 

+ Frančišek Čuden 

LG   8
30

 za žive in pokojne župljane 

VG 830 + Ivan Jamnik, 20. obl. ter 

Ivanka Jamnik in Angela Novak 

++ stari starši in starši Gregorc 

+ Ana Kozina, obl. 

+ Tončka, 2. obl., + Marjan, 10. 

obl. in ++ starši Kozamernik 

++ Ižancovi in  

+ Ančka Kržič, 30. dan 

BR 10 + Anton Čamernik 

+ Gaja Prodan Fajon 

+ Franc Barlič, 3. obl. in  

++ starši Barlič 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 4.1., ob 8h:  Brezoviška od Skodlarja do konca. 

 
 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 6.1.2020 do 12.1.2020 

6.1. pon GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE  

Sveti trije kralji 

Gašper, Miha, Boltežar  

BR  8 + Monika Herri 

BR 13 + Stanislav Rigler, pogreb 

BR 19 + Marija Tahirovič 

7.1. tor sv. Rajmund, duh. BR 19 za ozdravitev družinskega 

debla 

8.1. sre sv. Severin, opat BR 19 + Ivan Kunej, 1. obl. 

9.1. čet sv. Julijan, muč. BR  8 + Marija Lapajne 

10.1. pet sv. Gregor Niški, škof 

sv. Viljem, škof 

BR 19 za vezi med prijatelji in družino 

+ Jernej Stražišar, obl. rojstva in 

smrti 

11.1. sob sv. Pavlin Oglejski, šk. BR 19 + Milena Peklaj in Majda Zdešar 

++ Šebenikovi in ++ Jemčevi 

+ Ludvik in Tončka Malavašič, obl. 

+ Stanislav Rigler, 7. dan 

12.1. ned Jezusov krst 

sv. Tatjana, muč. 

 

 
branje Božje besede LG: 

Franci in Antonija Cukjati 

 
 

branje Božje besede VG: 

Rebeka in Andraž Remškar 

 

 

 

 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

Miha in Beti Rus 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Vida Gombač 

+ Janez Pezdir, ++starši Mivšek, 

++ Veronika Pirc 

LG   830 + Franci in France Hočevar 

+ Marjan Jarec, 20. obl. 

VG  830 + Franc Smrtnik, obl. 

++ starši, brat in sestri Grušovnjak 

ter ++ starši Kolenko 

++ Slabetovi 

za uspešno končan letnik šole 

+ Julijana in Filip Debevec 

++ starši, bratje, sestra Nartnik 

+ Marijan in Antonija Kozamernik 

BR  10 za blagoslov v družini 

+ Angela – Eta Blazník 

+ Angela in Franc Severkar 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 11.1., ob 8h:  Drobtinška. 

 

 

 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 17.1., ob 8h:  Tržaška c. od Drobtinške do Lukovice.  



  GODOVI in SVETE MAŠE od 13.1.2020 do 19.1.2020 

13.1. pon sv. Veronika, devica BR 19 zahvala za zdravje 

14.1. tor sv. Oton, redovnik BR 19 + Lojze Gosar, 6. obl. 

+ Joži, + Tonči in ++ Vrhovčevi 

15.1. sre sv. Absalom, škof BR 19 + Angela Tomanič, 2. obl. 

+ Jernej Kavčnik, 3. obl. 

16.1. čet sv. Marcel, papež BR  8 po namenu 

17.1. pet sv. Anton Puščavnik BR 19 ++Ana in starši Dolinar in Zdešar 

++ Tomanič in ++ Šivic 

+ Anton Popit, obl. 

18.1. sob sv. Marjeta Ogrska 

celodnevno češčenje 

na Brezovici 

 

 

 

 

koncert božičnih pesmi 

BR  8 + Marija Lapajne 

BR 10 ++ Rotar in ++ Žitko 

BR 19 + Marija, obl., Jože in Marjan Oven 

+ Jože Rihar, ++ Severjevi 

+ Marija Čuden, obl. in ++ Miškovi 

+ Cilka Starkež, obl. in  

+ Micka Lavriša 

19.1. ned Antonova nedelja 
 
 

 

branje Božje besede LG: 

Miha in Dragica Jalševac 

 

 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Edita in Slavko Jesih 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

branje Božje besede BR: 

Tomaž Kolenko in  

Gregor Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

v zahvalo 

++ družina Gselman in Hladnik 

LG   830 + Ivana Skubic 

+ Helena Kos, roj. Kavčič, obl. 

+ Pavla Prah, obl. 

+ Anton Remškar, ++starši Remškar in 

Gantar ter + Matjaž Jeršin 

VG  830 + Izidor Smrtnik, 10. obl. 

++ starši Kozina 

+ Marija Tompa, 4. obl. in  

+ Tatjana Oblak 

+ Anton Smrtnik 

++ Frančišek Rotar, obl. in Barry 

Quaedvlieg in Marinka Komelj 

+ Ani Jesenovec, obl. in Franci 

Jesenovec 

+ Jože Lohkar 

BR  10 + Ana Novak, 1. obl. 

+ Ivan Čuden, 1. obl. 

+ Jakob Remškar 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 20.1.2020 do 26.1.2020 

20.1. pon sv. Fabijan, papež BR 19 + Lojze in Štefka Slabe 

21.1. tor sv. Neža, mučenka BR 19 za milost materinstva 

22.1. sre sv. Vincencij, diakon BR 19 + Jožef Lukan 

23.1. čet sv. Henrik, duh. BR  8 + Andrej Švajger, 1. obl. 

24.1. pet sv. Frančišek Saleški BR 19 + Igor Bocak 

25.1. sob Spreobrnjenje sv. 

Pavla 

BR 19 ++ Staretovi in ++ Grohcovi 

+ Janez Požar 

+ Pavla Marinko 

+ Marjan Filipič, obl. in vsi  

++ Kopačevi in Filipičevi 

26.1. ned 3. nedelja med letom 

svetopisemska nedelja  

sv. Timotej in Tit, škofa 
branje Božje besede LG: 

Miran Stanovnik in Ivo Pivk 

 
 

branje Božje besede VG:  

Marta in Petra Bogataj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Metod in Mojca Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Zdenka Jagarinec 

LG   830 ++ starši, brata in sestre Kodelja 

VG  830 ++ starši Marinko in Ivanka ter 

Tone Zor 

++ Milka in France Čuden ter 

Frančiška Mrak in Marija 

Japelj 

+ Ivanka in Franc Rožnik 

++ Modicovi 

Bogu v zahvalo za srečo v 

zakonu in za zdravje v družini 

++ Lukcovi in ++ Bojanec ter 

za zdravje v zakonu 

+ Marija Židanek, 4. obl. 

BR  10 + Milan Andrijančič, obl. 

++ starši Dolinar in + Valentina 

Sernec 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 25.1., ob 8h: Tržaška cesta od Lukovice do OMV 

črpalke, neparne. 

 

 

 

Ne zaupaj preveč zgolj svoji pravičnosti; bodi 

skromen v hrani in govorjenju; in ne skrbi zaradi 

zadev, ki si jih storil v preteklosti. 
         (sv. Anton Puščavnik) 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 27.1.2020 do 2.2.2020 

27.1. pon sv. Angela Merici, red. BR 19 po namenu 

28.1. tor sv. Tomaž Akvinski BR 19 + Jože Žižek 

29.1. sre sv. Valerij, škof BR 19 po namenu 

30.1. čet sv. Martina, muč. BR  8 + Marija Lapajne 

31.1. pet sv. Janez Bosko BR 19 + Zdenka Jagarinec 

1.2. sob sv. Brigita Irska, op. BR 19 + teta Veri in ++ Vrbičevi 

+ Jože Artač 

+ Stane Sever, 10. obl.  

+ Stanislav Rigler, 30. dan 

2.2. ned JEZUSOVO DAROVANJE 

Svečnica 
branje Božje besede LG: 

Eva Gorup in Ida Šifrer 
 

branje Božje besede VG: 

Tanja in Marjan Marinko 
 

branje Božje besede BR: 

Jožica Gerl in Lucija Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++ starši in Tine Bozja 

VG  8
30

 + Ljudmila Gregorc, obl. in 

+ Peter Gregorc 

+ Vincenc Jesenovec, obl. 

BR  10 + Pavla Borjančič 

+ Angelca, obl. ter  

+ Alojz in Matej Svete 

+ Hedvika Vidmar, 4. obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 1.2., ob 8h:  Tržaška cesta od OMV do Mercatorja 

in Malovaška ulica. 

 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici v februarju, marcu in aprilu 

 

sobota,   8. 2.   – Poštna ul. 

sobota, 15. 2.  – Tržaška c. od Poka do št. 505, neparne 

sobota, 22. 2.  – Podpeška c. parne in neparne 

sobota, 29. 2.  – Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za grabnom 

 

sobota,   7.3.  – Na Lazih (Brezovica) 

sobota, 14.3.  – Cesta na Postajo 

sobota, 21.3.  – Sodnikarjeva, Jevčeva, Podsvetija 

sobota, 28.3.  –  Ulica Jožeta Kopitarja 

 

sobota,   4.4.  – Založnikova ulica 

sreda,      8.4.  – Ulica Ivana Selana 

sobota, 18.4.  – Vrhniška cesta 

sobota, 25.4.  – Dolina, Pot na Plešivico, Pot na mah, V jami 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Sveti krst  
 

Tudi v decembru v naši župniji ni bilo sv. krsta. Letos je bilo v naši 

župniji krščenih osemnajst otrok, v lanskem letu v tem času pa 

sedemindvajset otrok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V decembru so od nas odšli v večnost 
 

†   Frančiška Toplak (79), Za grabnom 17, Brezovica, (Brezovica) 

†  Stanislav Rigler (82), Cesta na postajo 54, Brezovica, (Brezovica); 

pogreb: 6. januar 2020 ob 13.00 uri. 
 

Letos (leta 2019) je bilo cerkveno pokopanih petdeset naših 

župljanov. Preteklo leto je bilo v tem času pokopano dvainpetdeset 

naših rajnih. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

URADNE URE: ponedeljek in torek od 18.00 do 18.45 in vsak delavnik 

po sveti maši. Za pogovor ali pripravo dokumentov pokličite po 

telefonu: Jožef Poje, župnik, 040 395 942 ali sporočite na e-pošto: 

jozef.poje@rkc.si  
 

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu, med sv. mašo, ki je ob 10h. 

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

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

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

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

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

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure - prvi četrtek v mesecu od 18.00 do 19.00. 

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  

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

