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Da bi bila v meni dva deleža duha (2 Kr 2,9) 
 

 

Elija je bil eden največjih prerokov v zgodovini odrešenja. Ne samo, 

da je znal brati znamenja, delal čudeže in vodil ljudstvo; bil je poln 

ponižnosti, poslušnosti in milosti Svetega Duha. Znal je poslušati Boga 

in je sledil njegovim usmeritvam tudi takrat, ko bi sam ravnal povsem 

drugače. Zato je bil v njem močan Božji duh, s katerim je delal zanj in 

za ljudi. 

Eliju je sledilo mnogo ljudi in imel je več kot petdeset bližnjih 

učencev. Eden najvztrajnejših je bil Elizej, ki mu je zavzeto in zvesto 

sledil. Občudoval je tako Elijevo moč kot poslušnost, njegovo 

zmožnost delati velike čudeže kot poklekniti k povsem preprosti 

molitvi. Elizej je želel postati čim bolj Božji, tak kot je bil Elija. Vedel je, 

da se samo v močnem Božjem duhu lahko zgodijo velike stvari. 

Ko se je Elija bližal smrti, ga Elizej ni več izpustil izpred oči. Sledil mu je 

na vsakem koraku in skrbel zanj. V tej zvestobi in zaupljivosti se je Elija 

nekoč obrnil k njemu in ga vprašal: »Elizej, kmalu bom odšel. Prosi, kaj 

naj storim, preden bom vzet od tebe.« Elizej pa je vse navzoče 

osupnil, ko mu je rekel: »Prosim, da bi bila v meni dva deleža tvojega 

duha.« Elizejeva prošnja se jim je zdela zahtevna, celo predrzna. 

Poznali so izjemen Elijev duh in vedeli, s kolikimi izrednimi milostmi je 

bil obdarjen, prositi za dvakrat toliko pa se je zdelo skoraj 

nezaslišano. Toda ne Eliju.  



Pomislil je in rekel: »Težke reči prosiš.« Vedel je, kakšno odgovornost 

prinaša biti izbran in imeti tolikšne milosti. Vedel pa je tudi, da 

gorečnost, zagnanost in ljubezen nimajo mere. Zakaj torej ne bi 

prejel dveh deležev? Rekel mu je: »To ni odvisno od mene. Prosil bom 

Boga zate, da boš prejel po meri, ki si jo želiš in da je prav zate. Če 

me boš videl, ko bom vzet od tebe, se ti bo tako zgodilo.« Ko je Elizej 

kasneje res videl Elija, ki je v ognjenem viharju šel v nebo, je spoznal, 

da je prejel, kar je prosil. 

Gorečnost mladih 

nima mere. Tako 

kot so navdušeni 

nad prijatelji, 

športom, potovanji 

ter imajo ideje, 

kako bi spremenili 

svet, se v mladih 

letih najbolj 

oblikuje njihova 

notranjost in 

dojemljivost za 

svetost. Vere ne pojmujejo za samoumevno, temveč jih njihova 

zagnanost žene, da sprašujejo, preverjajo, želijo razumeti. Včasih tudi 

dvomijo in se upirajo, a vse to oblikuje njihovo notranjost in jih počasi 

oblikuje v klene zavzete ljudi. Kot Elizej spoznavajo, da vera ni nekaj, 

česar se zgolj naučimo, nekaj togega in nespremenljivega, ampak je 

živa. Oblikuje se po tem, kakršen (mlad) človek je in je zelo osebna. 

Predvsem pa povezanost z Bogom ni nekaj statičnega, pred čimer bi 

morali zgolj čakati, da se kaj zgodi, temveč je aktivna in smela. Vsi, 

posebej pa mladi, smemo biti pogumni, tudi drzni in prositi za zelo 

velike stvari. Smemo biti zahtevni in goreči. Kdor zares prosi, se mu bo 

dalo; če je treba tudi dvojni delež že tako izrednega obilja. 

Tudi za naše birmance je letos izredno leto, čas izredne in podaljšane 

priprave na prejem Svetega Duha. Pospremimo jih z molitvijo, da 

bodo v močni veri prejeli darove, na katere so se pripravljali in jih 

bodo v svojem življenju v polnosti uporabili. 
 



Obvestila za mesec oktober 
 

Mesec oktober je zaznamovan z molitvijo rožnega venca. Molimo 

ga pred sveto mašo. Povabim vas k molitvi tudi doma, morda k 

molitvi ene desetke rožnega venca skupaj z domačimi, ali pa vsaj k 

molitvi enega očenaša in zdrave Marije vsak večer ob zaključku 

dneva. 
 

Petek, 2. oktober, prvi petek v mesecu. Obisk starejših in bolnih na 

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

usmiljenja. Zvečer po maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure. 
 

Petek, 2. oktober, prvi skavtski dan, vpis k skavtom od 16.30 do 17.00. 

Začetek srečanja ob 17.00 uri. Pri sveti maši sodelujejo skavti ob 

začetku novega skavtskega leta. 
 

Petek, 2. oktober, srečanje birmancev, ki obiskujejo deveti razred, na 

prvi petek v mesecu, udeležba pri večerni sv. maši ob 19.00 uri. 
 

Sobota, 3. oktober, srečanje ministrantov, od 10.00 do 11.30. Na 

srečanje povabljeni tudi novi ministranti. Dosedanji ministranti, 

povabite še svoje sošolce.  
 

Sobota, 3. oktober, prva sobota, molitev rožnega venca pred 

Najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način pred sveto mašo. Po 

maši litanije Matere Božje. 
 

Nedelja, 4. oktober, žegnanjska nedelja, praznovanje ob 10.00 uri. 
 

Ponedeljek, 5. oktober, po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja je: »Vsak, kdor se povišuje, 

bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan« (Lk 14,11). 
 

Ponedeljek, 5. oktober, začetek birmanske »devetdnevnice«. Vsak 

dan od ponedeljka do petka se bomo z birmanci, ki so zdaj že 

srednješolci, srečevali pri sveti maši zvečer ob 19.00 uri. V tem tednu 

bo tudi srečanje z birmovalcem.  
 

Sobota, 10. oktober, ob 9.30 uri je praznovanje zakramenta svete 

birme. Čeprav so razmere negotove, upamo na primerno duhovno 

pripravo na prejem zakramenta in na samo praznovanje. V skrbi za 

ohranjanje zdravja so poleg botrov na praznovanje svete birme 

povabljeni le starši ter bratje in sestre birmancev. Hvala za 

razumevanje. 
 

Nedelja, 13. oktober, je pri sveti maši ob 10.00 uri na Brezovici 

srečanje vdov in vdovcev. 



Nedelja, 18. oktober, misijonska nedelja. Pri vseh nedeljskih mašah 

se bomo spomnili naših misijonarjev po svetu. Dar na misijonsko 

nedeljo je namenjen slovenskim misijonarjem. Hvala. 
 

Nedelja, 25. oktober, šesta obletnica smrti župnika g. Jožeta 

Gregoriča. Povabljeni k sveti maši ob 10.00 uri.  
 

Nedelja, 25. oktober, dan suverenosti, državni praznik, s katerim 

obeležujemo odhod zadnjega vojaka JLA z ozemlja Slovenije. Dan 

suverenosti je državni praznik od leta 2015. Zadnji vojak JLA je 

slovensko ozemlje zapustil v noči s 25. na 26. oktober 1991, ko je iz 

koprskega pristanišča odplula še zadnja ladja z vojaki. Po takratnih 

podatkih je Slovenijo zapustilo 3.400 vojakov, enote JLA so se sicer 

začele umikati že avgusta. 
 

Nedelja, 1. november, praznik Vseh svetih.  

Svete maše bodo na praznični dan:  

ob 7.00 in 14.00 na Brezovici, po maši ob 14.00 uri bo molitev na 

pokopališču (ob 10.00 ni svete maše); 

ob 8.30 na Logu v cerkvi in v Vnanjih Goricah, po maši bo molitev na 

pokopališču na obeh krajih; 

ob 11.00 v Dragomerju, po maši bo molitev na pokopališču; 

ob 18.00 uri bo molitev vseh delov rožnega venca v cerkvi na 

Brezovici pred 2. novembrom, ko se spominjamo vernih rajnih in 

prosimo za njihovo rešitev iz trpljenja po smrti, da bi dosegli polnost 

življenja v Bogu. 
 

Od 21. septembra potekajo gradbena dela za ureditev pokopališča 

v Dragomerju. Zato je dostop do grobov otežen, do nekaterih pa 

dostop ni mogoč. Tudi parkirnega prostora pred pokopališčem je 

manj. Dela bodo potekala še ves oktober. Hvala za razumevanje.  

 

Priprava odraslih na prejem zakramentov – katehumenat 

 

Odrasli, ki bi radi prejeli zakrament svetega krsta in svete birme, ste 

lepo povabljeni k pripravi na zakramente, ki bosta na dveh krajih v 

naši dekaniji. Prvo srečanje bo:  
 

v župniji Ljubljana – Vič, Tržaška cesta 85, Ljubljana (01 – 244 42 60), v 

četrtek, 1. oktobra 2020, ob 19.00 uri v Antonovem domu in  
 

v župniji Ljubljana – Rakovnik, Rakovniška 6, Ljubljana (01 – 427 14 

59), v torek, 6. oktobra 2019, ob 20.00 uri v župnijski pisarni. 



Teden za življenje 
 
 

Letos obhajamo že 29. teden za življenje od 4. do 11. oktobra. Od 

leta 1992 na pobudo Slovenske škofovske konference organizatorji 

vsako leto pripravijo Teden za življenje. S to pobudo želijo širiti zavest 

o dragocenosti življenja, povabiti k večji odprtosti za življenje, 

utrjevati vero v večno življenje, ki nam ga s svojo daritvijo prinaša 

Božji Sin Jezus Kristus, utrjevati vero v zmago življenja nad smrtjo, 

zmago ljubezni nad sovraštvom, zmago dobrote.  
   

Mašni nameni 
 

 

Z darovanjem za sveto mašo 

naklonite pokojnim največ, kar 

lahko mi, še živeči na Zemlji, 

pokojnim darujemo. Darovanje 

za sveto mašo za rajne je naš 

hvaležen spomin nanje. 

Seveda se radi se spomnimo in 

prosímo tudi za žive. Še posebej 

za domače, za otroke, starše, za moža, ženo…  

Sveta maša je tudi zahvala za vse, kar v življenju imamo, in priprošnja 

za naprej. Za prave življenjske odločitve. Za moč in zvestobo v 

vsakdanjem življenju. 

Vsak dan, ob objavljeni uri, en 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. Kadar mašujeta dva duhovnika, sta 

darovani dve sveti maši. Spominjamo pa se vseh ostalih namenov, ki 

so zapisani, na (drugem) tretjem in nadaljnjih mestih, vendar so 

oddani drugim duhovnikom, ki jih mašujejo drugod, ker sami nimajo 

dovolj mašnih namenov.  

Ker je sv. maša ena sama Jezusova daritev, je prav, 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, ki se imenuje mašni štipendij, ki 

jih verniki daste nam duhovnikom ob prejemu vašega mašnega 

namena, ki ga imenujemo mašna intencija.  



Sv. Terezija Deteta Jezusa 

 
1. oktobra goduje karmeličanka 

sv. Terezija Deteta Jezusa. Rodila 

se je leta 1873 očetu Ludviku in 

materi Zeliji Martin. Mati ji je 

umrla, ko je imela šele štiri leta, 

pri petnajstih pa je sledila 

starejšim sestram in odšla v 

karmel v francoskem Lisieuxu. 

Terezija se je izogibala skrajnim 

načinom pokore in je trdila, da je 

»dovolj iskreno priznati svojo 

majhnost in se kakor otrok 

prepustiti Božjim rokam«. Celo 

takrat, ko je zbolela za 

tuberkulozo in ko je nastopila preizkušnja duhovne teme, je Terezija 

vztrajala pri svoji »mali poti« zaupanja in ljubezni. Umrla je leta 1897 

pri 24 letih in je kljub mladosti razglašena za Cerkveno učiteljico. 

 
* * * 

Sveta Terezija Deteta Jezusa je bila oseba, ki je odkrila, da je njen 

poklic biti ljubezen v srcu Cerkve; stopala je po »mali poti« otroka in z 

drznim zaupanjem našla svoje zavetje v Bogu. 

       (sv. Janez Pavel II) 

 
* * * 

»Glejte, kaj si mislim o pravičnosti dobrega Boga. Moja pot je pot 

zaupanja in ljubezni. Ne razumem duš, ki jih je strah tako nežnega 

prijatelja. Ko včasih berem neke razprave, kjer je popolnost 

prikazana s tisoč preprekami, se moja duša hitro utrudi. Zaprem 

učeno knjigo, s katero si razbijam glavo in mi suši srce, in vzamem v 

roke Sveto pismo. Tedaj se mi vse pokaže sijajno, ena sama beseda 

odkrije moji duši neskončna obzorja. Popolnost se mi vidi lahka. 

Vidim, da zadošča priznati svojo majhnost, svoj nič in se kakor otrok 

prepustiti v roke dobrega Boga.« 

      (sv. Terezija Deteta Jezusa) 

 



GODOVI in SVETE MAŠE 28.9.2020 do 4.10.2020 

28.9. pon sv. Venčeslav, muč. BR 1430 + Terezija Pezdir, pogreb 

BR 19 + Jože Berus, st. in  

+ Jože Berus, ml., obl. 

29.9. tor sv. Mihael, Gabriel, 

Rafael, nadangeli 

BR 19 + Alojzija Bokavšek, 10. obl. 

30.9. sre sv. Hieronim, duh. BR 19 + Nace Benko, ml. 

1.10. čet sv. Terezija Deteta  

Jezusa, dev. 

BR    8 v čast Svetemu Duhu 

BR 19 + Jožica in Jože Smrtnik, 1. obl. 

2.10. pet sv. angeli varuhi 
                   prvi petek 

BR 19 + Simon Drašler, 30. dan 

3.10. sob sv. Gerard, opat 
                   prva sobota 

VG  8 + Stanislav Marinko 

BR 19 + Janez Celarc 

+ Marijan Seliškar, obl. 

+ Lenart Starkež 

+ Antonija Artač, 30. dan 

++ Novak in ++ Sedej 

4.10. ned 27. nedelja med letom, 

rožnovenska nedelja 

sv. Frančišek Asiški 

branje Božje besede LG: 

Eva Gorup in Ida Šifrer 
 

branje Božje besede VG: 

Jožica in Matija Perne 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Janez in Bojana Novljan 

žegnanje Brezovica 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

++ starši in brat Lohak 

+ Terezija Pezdir, 7. dan 

LG   830 v zahvalo in priprošnjo (R) 

VG 830 + Marija in Viktor Brolih 

+ Matilda Plešnar 

++ družina Ambrožič  
                          (Vnanje Gorice 18) 

v čast Rožnovenski Materi Božji 

za zdravje 

+ Ani in Franci Jesenovec 

+ Frančiška in Vincenc 

Jesenovec 

BR  10 + Marija Zakrajšek, 1. obl. 

+ Jože in starši Namjesnik 

++ Rotar in ++ Ritko 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 3.10., ob 8h:  Na vasi, Pod Lovrencem. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 5.10.2020 do 11.10.2020 

5.10. pon sv. Marija Favstina, 

redovnica 

BR 19 + Metod Obretan 

+ Slobodan Brajović, 30. dan 

6.10. tor sv. Bruno, kartuzijan BR 19 + Gorazd Vospernik 

7.10. sre sv. Sergej, mučenec BR 19 + Marija Šinkar, 30. dan 

+ Damijan Čebular, 30. dan 

8.10. čet sv. Pelagija, spokornica BR  8 + Anton Prelesnik 

BR 19 za zdravje 

9.10. pet sv. Dionizij, škof BR 19 + Marija in Alojz Rupert 

10.10. sob sv. Florencij in 

Danijel 

VG 8 za duše v vicah 

BR 930 za birmance 

+ Marjeta in Miha Mravlje 

BR 19 + Jože Artač, 4. obl. 

+ Antonija Artač 

za blagoslov v družini 

11.10. ned 28. nedelja med letom  

sv. Filip, dijakon 

sv. Janez XXIII., papež 

branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Ana in Tine Stegel 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

Franci in Marija Rakovec 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Alojzija Vičar 

VG  830 + Stanislav, Julijana in Stane 

Škoporc 

++ starši Marinko ter  

+ Ivanka in Franc Zor 

+ Ivan Marinčič 

+ Marija Komelj 

++ Ipavec in Steblovnik 

BR  10 + Jožef Lukan, 3. obl. 

++ starši, sestra in brata 

Kosednar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 7.10., ob 16h: starši birmancev.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Priprava na zakrament svete birme 
 

 

V tem tednu poteka »devetdnevnica« v pripravi na zakrament svete 

birme. Birmanci povabljeni vsak večer k sveti maši. Kolikor ob 

obveznostih utegnete, povabljeni tudi starši birmancev, bratje in 

sestre, botri. Vsi pa smo povabljeni, da v tem tednu posebej molimo 

za birmance in njihove družine. 

 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 12.10.2020 do 18.10.2020 

12.10. pon sv. Maksimilijan Celjski, 

mučenec 

BR 19 v priprošnjo Sv. Duhu za pravo 

spoznanje in duhovno moč 

13.10. tor sv. Koloman, muč. BR 19 na čast sveti Filomeni 

14.10. sre Kalist I., papež, muč. BR 19 ++ družina Žnidaršič 

15.10. čet sv. Terezija Avilska, red BR   8 + Ivan Kavčnik 

BR 19 + Anton Remškar, 16. obl. 

16.10. pet sv. Marjeta, red. BR 19 + Andrej in Angela Marinko 

+ Jože in Tončka Cankar, obl. 

17.10. sob sv. Ignacij Antiohijski VG 8 + Albina in Ivan Marinko ter  

++ starši Rotar 

BR 19 + Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

+ Stane Šebenik, 6. obl. in  

+ Darko Šebenik 

+ Ludvik, Marija in Ivan Lah ter 

+ Alojz in Terezija Petre 

18.10. ned 29. nedelja med letom 

misijonska nedelja  

sv. Luka, evangelist 
branje Božje besede LG: 

Ela in Pavel Remškar 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Mojca Hrovat in  

Lovro Suhadolnik 

 

branje Božje besede BR:  

Miha in Beti Rus 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Marijanca in Jakob Trček, obl. 

in sinovi 

LG   830 za zdravje pevcev 

VG  830 + Anton Marinko (Nova pot 22)  

in za zdravje 

+ Ignac Brolih 

BR  10 + Jožef Kozjan (rojstni dan) 

+ Metka Novak (god) 

+ Nace Benko, ml.  

+ Jožef Tomšič, duhovnik in  

++ starši Tomšič 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 17.10., ob 8h: Stara cesta.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici za november in december 
 

sobota,   7. 11.  –  Tržaška c. od 348 do 501, Kopalniška cesta 

sobota, 14. 11.  –  Tržaška c. od Paviljona do št. 501, Pot terencev 

sobota, 21. 11.  –  Na Brezno 

sobota, 28. 11.  –  Cesta v Radno od Tržaške do mosta 

sobota,   5. 12.  –  Cesta v Radno od mosta do konca 

sobota, 12. 12.  –  Remškarjeva cesta 
 



 

   GODOVI in SVETE MAŠE od 19.10.2020 do 25.10.2020 

19.10. pon sv. Pavel od križa BR 19 + Slobodan Brajović 

+ Darinka Brajović 

20.10. tor sv. Irena (Mira), muč. BR 19 + Lenart Starkež 

21.10. sre sv. Uršula, dev., muč. BR 19 + Silvo Puc 

+ Uršula Jalševac 

22.10. čet sv. Janez Pavel II. BR  8 v priprošnjo sv. Janezu Pavlu II. 

za nove duhovne poklice 

BR 19 ++ sorodniki, dobrotniki in 

sodelavci 

23.10. pet sv. Janez Kapistran BR 19 + Filip Rotar 

24.10. sob sv. Anton M. Klaret VG 8 + Jože Gregorič 

BR 19 + Tine Rebec 

+ Stane Brolih, obl. 

+ Antonija Artač 

25.10. ned 30. nedelja med letom, 

žegnanjska nedelja  

Dan suverenosti, d. p. 
branje Božje besede LG: 

Dragica in Miha Jalševac 

 

branje Božje besede VG:  

Vida Zdešar in  

Magda Burger 
 

branje Božje besede BR:  

Jožica Gerl in Lucija Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Slobodan Brajović 

LG   830 za domovino 

VG  830 + Ivan Marinčič 

+ Ludvik Modic 

+ Jožef Kozamernik 

+ Stanislav Marinko 

BR  10 + Jože Gregorič, župnik, 6. obl. 

+ starši, sestra in brata Kosednar 

+ Jakob Remškar, 1. obl. 

++ družina Tomšič in Žakelj 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 24.10.,ob 8h: Na grivi.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Bolj ko se svet odtujuje Bogu, bolj potrebuje duhovnikov. 
Ne hladnih zadrgnjenih učenjakov, 

ki bi s svojo človeško modrostjo obvladovali svet, 
temveč ljudi z močnim in ljubečim srcem, 

ki bi svet reševali. 
 

(Jože Gregorič) 

 



GODOVI in SVETE MAŠE 26.10.2020 do 1.11.2020 

26.10. pon sv. Lucijan, muč. BR 19 + Miro Jakomin, 2. obl. 

+ Štefka in Lojze Slabe 

27.10. tor sv. Sabina Avilska BR 19 + Ana Sojer in vsi ++ Sojer 

28.10. sre sv. Simon in Juda  

Tadej, apostola 

BR 19 v čast in priprošnjo sv. Simonu in 

Judu Tadeju za moč v preizkušnji 

29.10. čet sv. Mihael Rua, red. BR   8 + Terezija Pezdir, 30. dan 

BR 19 + Ivan Kavčnik 

30.10. pet sv. Marcel, mučenec BR 19 + Ivan in Ivanka Kušar 

+ Ludvik in Niko Jakomin 

31.10. sob sv. Volbenk, škof VG 8 + Ivan Marinčič 

BR 19 + Anton Hočevar, obl.  

+ Dušan Strelec 

1.11. ned VSI SVETI  
 

 
 

 

branje Božje besede LG: 

Jerneja in Rok Meglen 

 
  

branje Božje besede VG:  

Andreja in Janko Marinko 

 
 

branje Božje besede DR:  

Tadej Kvaternik 

 

 

 

 
 

 

 

branje Božje besede BR:  

Metod in Mojca Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Frančišek Bokavšek (rojstni dan) 

in ++ starši Slana 

LG   830 

v cerkvi
 

+ Matija Remškar, obl. 

+ Avguštin Armič, 4. obl. 

VG 830 + Franc Smrtnik 

+ Stane Plešnar, 29. obl. 

+ Ludvik Japelj 

DR  11 + Ivana in Marjan Krajnik ter  

++ Kršmanec 

+ Jure Mahne 

+ Anton Čamernik 

+ Mili in Marko Gerbec 

+ Frančišek Čuden ter 

+ Vera in Rudi Lomovec 

BR  14 ++ rodbina Vadam 

+ Antonija Artač 

+ Simon Drašler 

+ Slobodan Brajović 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 31.10., ob 8h: V Loki.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oklenite se rožnega venca, kakor se plezalke ovijejo okrog drevesa, 
kajti brez molitve ne moremo obstati. 

 

(sv. Mati Terezija) 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

V septembru so prejeli sveti krst 

☼  Ria 

☼  Leo 

☼  Filip 

Letos je bilo v naši župniji krščenih devetnajst otrok. V lanskem letu pa 

je bilo v tem času krščenih šestnajst otrok. Z molitvijo prosimo zanje in 

za njihove starše in botre. 
 
 

V septembru so od nas odšli v večnost 
 

†  Simon Drašler (54), Gorenje Otave 5, Cerknica, (Brezovica)  

†  Antonija Artač (86), Podpeška c. 63, Brezovica, (Brezovica)  

†  Slobodan Brajović (74), Dolina 18, Lukovica, (Brezovica)  

†  Marija Šinkar (94), Loška c. 4, Log pri Brezovici, (Brezovica) 

†  Terezija Pezdir (89), Tržaška c. 350, Brezovica, (Brezovica) 

Letos je bilo cerkveno pokopanih šestintrideset naših župljanov. 

Preteklo leto je bilo v tem času pokopanih štirideset naših rajnih. 

Spomnimo se jih v molitvi in pri sveti maši. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: 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 10.00. 

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 (župnik), da se 

izbere 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  
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