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Leto  2021                 od 27.9. do 31.10.             OKTOBER             številka  10 

največja svetost
 

 

Starozavezno ljudstvo, 

opisano v Svetem pismu, je imelo 

svetišče razdeljeno na dva 

prostora. En prostor je bil svet in v 

tega so lahko v spoštljivosti 

vstopali vsi verniki. Drug, manjši 

prostor, pa je bil skrit in ta je bil 

najsvetejši. V njem je bila Skrinja 

zaveze med Bogom in ljudmi in to 

je bilo najdragocenejše, najbolj 

sveto, kar so takrat imeli. V tisti 

prostor so lahko vstopali samo od 

Boga izbrani in posvečeni, pa še 

ti v največji spoštljivosti. 

 

Tudi današnje cerkve so grajene podobno in sledijo 

stopnjam svetosti. Imamo večji cerkveni prostor, ki je namenjen 

ljudem. Običajno je obdan s slikami, kipi, poslikanimi okni in 

stranskimi oltarji, ki bližajo navzočnost Boga. Kot bolj svet in manj 

dostopen pojmujemo oltarni prostor in oltar. Na tega verniki (med 

bogoslužjem) ne vstopajo. Najsvetejši pa je tabernakelj s 



posvečeno hostijo - Najsvetejšim in s tem živo Jezusovo 

navzočnostjo. Tega se sme dotakniti samo duhovnik. 

Jezus Bog je svet in s to svetostjo stopa k nam na način in v 

obliki, ki smo jo zmožni prenesti in živeti. V Svetem pismu piše, da 

kdor bi v polnosti videl Boga, bi od tega občutja in spoznanja umrl. 

To pomeni, da moči tega doživetja, čustva in spoznanja ne bi 

mogli prenesti; za našo zmožnost dojemanja bi bilo preveč močno 

in intenzivno. Zato se nam daje posredno, v podobah, hostiji, 

Najsvetejšem in zakriti obliki. 

Včasih imamo s tem težave. Hostija - Najsvetejše se 

nekaterim zdi bela ploščica, monštranca pa le oblika 

pozlačenega materiala. Oboje se lahko zdi nekako prazno in brez 

občutja navzočnosti živega bitja, ki je za povrh še tako ljubeče. 

Želeli bi videti, še bolj pa čutiti vsaj delček tiste izrednosti in ljubezni, 

o kateri poslušamo in beremo. Boga bi želeli doživeti na običajen 

način, kakršnega smo vajeni. Toda Bog, ki je presežen na način, 

kakršnega ne poznamo, ne more priti v obliki »svetlobnih efektov«, 

čudežev ali izrednega hipnega čustva. Kot beremo, Gospod ni bil 

v viharju, potresu ali ognju, temveč v rahlem šepetu (1Kr 19,11-12). 

Enako poje ljudska pesem: V tabernaklju tiho bivaš, dobri Jezus, 

dan in noč. Za nas je tam živo navzoč, podari pa se v tihoti srca, ki 

se mu iskreno in vztrajno bliža. 

V Italiji je živel mlad fant, ki smo ga spoznavali na letošnjem 

oratoriju, Carlo Acutis, in on je Jezusovo navzočnost v evharistiji 

primerjal s soncem. »Če sem na soncu, ogorim«, je zapisal, »če pa 

sem pred Najsvetejšim, ogorim od znotraj. Pred Najsvetejšim se 

polepša in napolni moja duša.« Kdor je pred Jezusom pogosto, kot 

je bil Carlo, bo to počasno ogorevanje in s tem Božjo navzočnost 

začel dejansko čutiti v svojem življenju. Temu pritrjuje tudi znan 

francoski redovnik Jacques Philippe, ki pravi: Kdor se odpravi na 

pot iskanja Božje navzočnosti in notranje molitve, si mora najprej 

prizadevati za zvestobo. Ni najpomembneje, da je molitev lepa ali 

posrečena, bogata v mislih ali globini občutij, pomembno je, da je 

vztrajna in zvesta.« 



Zato smo v oktobru, mesecu molitve in iskanja Božje bližine, 

posebej vabljeni v naše svetišče - k svetim mašam, molitvi rožnega 

venca ali zgolj kratkemu obisku cerkve. Posebej pa smo vabljeni 

ob četrtkih zvečer, po svetih mašah, ko lahko molimo v tihoti pred 

izpostavljenim Najsvetejšim. Naj nas njegova tiha navzočnost 

napolni z vsem, kar potrebujemo za svoje življenje, uspešno delo in 

pove. 

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, 1. 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, 1. 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. Dogodek se bo zaključil ob 21.30 uri. 
 

Petek, 1. oktober, srečanje birmancev, ki obiskujejo deveti razred, na 

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

 

Sobota, 2. oktober, od 10.00 do 11.30, srečanje ministrantov v novem 

šolskem letu.  

Prav tako je od 10.00 do 11.30 prvo srečanje otroškega pevskega 

zbora v Marijinem domu.  

In prvo srečanje zbora Anima (devetošolci in mladina) od 20.00 do 

21.30 v Marijinem domu.  

 

Sobota, 2. oktober, prva sobota, od 18.30 dalje, molitev rožnega 

venca pred Najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način pred 

sveto mašo in litanije Matere Božje. 
 

Župnija Brezovica in KD Breza lepo vabita na orgelski večer v župnijski 

cerkvi Antona Puščavnika na Brezovici v soboto, 2. oktobra, ob 19.00. 

Pri maši in na koncertu se nam bo predstavil organist Luka Gojkošek z 

deli francoskega skladatelja Louisa Vierneja, katerega glasba je 

brezoviškim orglam pisana na kožo. 



Nedelja, 3. oktober, žegnanjska nedelja, praznovanje ob 10.00 uri. 
 

Ponedeljek, 4. oktober, po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja je: »Vemo, da njim, ki ljubijo 

Boga, vse pripomore k dobremu« (Rim 8,28). 
 

Sobota, 9. oktober, po sveti maši, ob 19.45, bo violinski koncert 

violinista Ildarja Gatova, ki bo zaigral skladbe skladateljev J. S. Bacha, 

N. Paganinija, E. Ysayeja, H. W. Ernsta. Vabljeni na virtuozni violinski 

večer. 
 

Nedelja, 10. oktober, srečanje starejših in bolnih pri sveti maši ob 15.00 

uri na Brezovici. Če imate težavo s prevozom, pokličite gospo Vido 

Zdešar na tel. 041 626 595. 
 

Nedelja, 24. oktober, misijonska nedelja. Pri vseh nedeljskih mašah 

se bomo spomnili naših misijonarjev po svetu. Dar na misijonsko 

nedeljo je namenjen slovenskim misijonarjem. Hvala. 
 

Ponedeljek, 25. oktober, sedma obletnica smrti župnika g. Jožeta 

Gregoriča. Povabljeni k sveti maši ob 19.00 uri.  
 

Ponedeljek, 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. 
 

Oktobra so predvidena gradbena dela za ureditev pokopališča v 

Dragomerju, zato bo dostop do grobov otežen, do nekaterih pa ne 

bo mogoč. Tudi parkirnega prostora pred pokopališčem bo manj. 

Hvala za razumevanje.  
 

Napovednik svetih maš za praznik Vseh svetih, 1. novembra:  

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

pokopališču 

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. 
 



Priprava odraslih na prejem zakramentov 

 

V naši dekaniji bo priprava na prejem 

zakramenta svetega krsta in svete 

birme – katehumenat – potekala na 

dveh krajih; na Viču in na Rakovniku. 

 

Prvo srečanje na Viču bo v četrtek, 7. 

oktobra, ob 19.00 uri v Antonovem 

domu, Tržaška cesta 85, 1000 

Ljubljana, tel. 01/244 42 60. 

 

Prvo srečanje na Rakovniku bo v torek, 12. oktobra, ob 20.00 uri v 

župnišču, Rakovniška cesta 6, 1000 Ljubljana, tel. 01/427 14 59. 

 

 
 

30 let župnijske Karitas Brezovica 

V letošnjem letu obeležujemo 30 let 

delovanja Župnijske Karitas Brezovica, 

ki je bila ustanovljena 7. oktobra 1991.  

S pomočjo Škofijske Karitas Ljubljana je bil ustanovitelj gospod župnik 

Janez Oberstar. Od takratnih ustanovnih članov sta dve naši 

požrtvovalni članici še aktivni, ostali pa so delo predali mlajšim ali pa 

odšli v večnost z lepo popotnico dobrodelnosti.  

Med nami se vedno najdejo ljudje, ki občasno zaradi različnih vzrokov 

nimajo najnujnejšega za preživetje. Ker se financiramo iz vsakoletnih 

razpisov občine Brezovica, darov dobrotnikov in darovan procent 

dohodnine in sredstev ni veliko, je potrebno, da pomoč razdelimo čim 

bolj pravično. S temi viri in svojo požrtvovalnostjo pomagamo 

družinam in posameznikom s paketi hrane, zbranimi oblačili in 

denarno pomoč pri plačilu položnic za življenjsko eksistenco. 

Pomagamo pa tudi pri letovanju otrok, nakupu šolskih potrebščin, 

nakupu goriva za zimo… 

Naše delo pa obsega tudi organizacijo raznih delavnic za otroke  in 

srečanje za starejše in bolne župljane enkrat letno ter jim pripravimo 



prijetno druženje. Starejše pa obiščemo ob večjih praznikih, kot so 

Božič in Velika noč in jih obdarimo.  

Na človeka želimo in moramo gledati celostno, 

brez zadržkov, z veliko mero sočustvovanja. 

Sprejeti ga moramo kot sebi enakega, kajti le 

tako ga bomo lahko razumeli ter ob tem poiskali 

najustreznejšo obliko pomoči. Pomoč ne sme biti 

le obljuba, temveč konkretna dejanja in v danih 

okoliščinah primerna prosilčevemu gmotnemu, 

psihičnemu in duševnemu stanju. 

Ljudje potrebujejo predvsem vaše roke, 

 da jim služijo, in vaša srca, da jih ljubijo.  

/ Mati Terezija/  

Spoštovani  donatorji, darovalci  takšne ali drugačne  pomoči, 

vsi, ki se trudite in nam pomagate, vsi, ki darujete iz srca: 

 ISKRENA  HVALA 
 

 

 

 

Župnijska Karitas Brezovica 

 

Pevci mešanega pevskega zbora in pritrkovalci na Primorskem 
 

 

Mešani pevski zbor Brezovica  in pritrkovalci z Brezovice smo na prvo 

septembrsko  nedeljo, 5. septembra 2021, obiskali Primorsko. Na 

povabilo župnije Dornberk, njihovega župnika in pevcev, smo s 

pevskim programom nastopili v župnijski cerkvi sv.  Danijela. 

Pritrkovalci so v zvoniku z ubranimi melodijami, ki so jih izvabljali iz 

dornberških zvonov, povabili k sveti maši. Ob gostoljubju naših 

gostiteljev je tudi pred cerkvijo zadonela slovenska pesem in povezala 

vse, ki jim glasbena umetnost izpolnjuje življenje. 
 

Pot nas je vodila naprej na Sveto goro nad Novo gorico, kjer smo se 

svetogorski Mariji zahvalili za izpolnjene prošnje in darove ter jo prosili 

za naprej. Z vrha Svete Gore je bilo slišati naše petje in pritrkavanje po 

okoliških dolinah. Naj Marija ob našem pevskem in pritrkovalskem daru 

izprosi potrebnih milosti vsem, ki bodo Sveto goro obiskali. 

 

Župnik s pevci in pritrkovalci 



GODOVI in SVETE MAŠE 27.9.2021 do 3.10.2021 

27.9. pon sv. Vincencij Pavelski 

sv. Florentin, muč. 

BR 19 + Antonija Zor, obl. 

+ Metod Obretan, obl. 

28.9. tor sv. Venčeslav, muč. BR 19 + Marija Slana, 1. obl. in  

+ Anton Slana 

+ Janez in Marija Celarc 

29.9. sre sv. Mihael, Gabriel, 

Rafael, nadangeli 

BR 19 + Frančiška Novak 

v zahvalo za 60 let zakona in 

v priprošnjo za zdravje 

30.9. čet sv. Hieronim, duh. BR    8 po namenu (M.S.) 

BR 19 za družino Bogdan in Paščinski 

1.10. pet sv. Terezija Deteta  

Jezusa      prvi petek 

BR 19 v zahvalo (D) 

+ Marija Celarc 

2.10. sob sv. angeli varuhi 
                   prva sobota 

VG  8 ++ Modic 

zahvala angelom varuhom 

+ Ani in Franci Jesenovec 

BR 19 ++ Novak in ++ Sedej 

+ Jožef Žakelj, 30. dan 

+ Antonija Artač 

3.10. ned 27. nedelja med letom, 

rožnovenska nedelja 

sv. Gerard, opat 
branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen 
 

branje Božje besede VG: 

Manca in Andrej 

Špacapan 
 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Miha in Beti Rus 

žegnanje Brezovica 

BR   7 ++ starši Kavčnik 

++ starši in brata Lohak 

LG   8
30

 za žive in pokojne župljane 

VG 830 + Janez Marinko (Nova pot), 1. obl. 

++ iz družine Ambrožič 

+ Anton, 30. obl., Marija in vsi ++ 

iz družine Nartnik 

+ Vincenc in Frančiška 

Jesenovec ter +Ivan Marinčič 

BR  10 + Lenart Starkež 

+ Marija Oblak, 3. obl. 

+ Marijan Seliškar, obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 2.10., ob 8h: Cesta na postajo . 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vaš dobri angel naj vam vedno bdi ob strani 

in vodi vaše korake po poti dobrega. 
 

(p. Pij iz Pietrelcine) 



GODOVI in SVETE MAŠE od 4.10.2021 do 10.10.2021 

4.10. pon sv. Frančišek Asiški 

 

BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj 

za družino 

5.10. tor sv. Marija Favstina, 

redovnica 

BR 19 + Roman in Boris Čičmirko 

+ Jožef in Jožica Smrtnik, obl. 

6.10. sre sv. Bruno, kartuzijan BR 19 + Marija Zakrajšek, 2. obl. 

+ Sibin Andrejić 

7.10. čet sv. Sergej, mučenec BR  8 + Mira Avsec 

+ Marija Trček 

BR 19 ++ Strbadovi in ++ Horvatovi 

8.10. pet sv. Pelagija, 

spokornica 

BR 19 + Zdenka Petkovšek, 30. dan 

+ Terezija Pezdir 

9.10. sob sv. Dionizij, škof VG 8 za dušno, duhovno in telesno 

zdravje 

+ Albert Primc, 30. dan 

BR 19 ++ Fišter in Remškar (Kumarjevi) 

10.10. ned 28. nedelja med letom  

sv. Florencij in Danijel 
branje Božje besede LG: 

Ela in Pavel Remškar 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Gašper in Matic Dolenc 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

Natalija Kocjančič 

 
        30 let župnijske Karitas 

                              Brezovica 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 + Vincencij Kodelja, obl. 

VG  830 + Stanislav, Julijana in Stane 

Škoporc 

+ Marija Komelj 

+ Ivan Zbačnik 

+ Angela Jesih 

BR  10 + Matija Burgar, 1. obl. 

+ Ivan Kavčnik (MI) 

+ Marija Kušar 

BR  15 za žive in ++ sodelavce Karitas, 

za vse starejše in bolne 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 9.10., ob 8h: Sodnikarjeva, Jevčeva, 

Podsvetija. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Najpomembnejše v našem življenju ni toliko, kar lahko storimo, 

temveč to, da pustimo, da v nas deluje Bog. 
 

(Jacques Philippe) 

 

 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 11.10.2021 do 17.10.2021 

11.10. pon sv. Filip, dijakon 

sv. Janez XXIII., papež 

BR 19 + Jožef Lukan, 4. obl.  

+ Frančišek in Anton Žitko 

12.10. tor sv. Maksimilijan 

Celjski, mučenec 

BR 19 + Frančiška Herič 

+ Antonija in Frančišek Čuden 

+ Dušan Gregorc, 1. obl. 

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

+ Zdenka Petkovšek 

14.10. čet Kalist I., papež, muč. BR   8 + Josip Rojnič, duhovnik in  

+ Otilio Nefat 

BR 19 + Alojz in Marija Rupert 

15.10. pet sv. Terezija Avilska, red BR 19 + Terezija Pezdir, god 

+ Anton Remškar, 17. obl. in  

+ Matjaž Jeršin 

16.10. sob sv. Marjeta, red. VG 8 v čast Roženvenski Materi Božji 

za zdravje 

+ Jožefa Istenič 

BR 19 + Darinka in Slobodan Brajović 

+ Jože, obl. in Antonija Artač 

+ Jožef Žakelj, r. d. in  

++ starši Žakelj 

17.10. ned 29. nedelja med letom 

sv. Ignacij Antiohijski 
 

 

branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Damjana in Brane Novak 

 

 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

Mojca in Metod Žitko 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Marjanca Trček, obl. in Jakob 

Trček ter sinovi 

v zahvalo AM 

LG   830 + Marija Trček 

VG  830 + Ivanka in Vincencij Gregorc 

+ Drago Glavica in  

+ mama Rozalija Glavica 

+ Ivan Urbančič (Vn. G. 1), 7. obl. 

++ starši Erbežnik 

BR  10 ++ Rotar in ++ Žitko 

po namenu (M.S.) 

+ Marija Popit, 1. obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 16.10., ob 8h: Ulica Jožeta Kopitarja. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 18.10.2021 do 24.10.2021 

18.10. pon sv. Luka, evangelist 
 

BR 19 + Jožef Kozjan 

+ Andrej in Angela Marinko 

++ iz družine Ulaga in Kotnik 

19.10. tor sv. Pavel od križa BR 19 + Valentin Mravlje 

+ Jožef Tomšič, duhovnik in  

++ starši Tomšič 

20.10. sre sv. Irena (Mira), muč. BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj 

+ Silvo Puc, obl. 

+ Alojz Rovšek, 1. obl. 

v zahvalo za 50 let in priprošnjo 

za naprej (J.K.) 

21.10. čet sv. Uršula, dev., muč. BR  8 + Uršula Jalševac 

BR 19 + Terezija Pezdir 

22.10. pet sv. Janez Pavel II. BR 19 + Irena Šimon 

+ Kristina Žnidaršič in  

+ Gabrijela Žnidaršič, obl. 

23.10. sob sv. Janez Kapistran VG 8 + Marija Pezdir 

+ Albina in Ivan Marinko ter 

++ stari starši Rotar 

BR 19 ++ iz družine Ložar, po domače 

Jančetovi iz Štude 

+ Anton Zor, obl.  

24.10. ned 30. nedelja med letom,  

misijonska nedelja 

sv. Anton M. Klaret 
branje Božje besede LG: 

Franci in Antonija Cukjati 

 

branje Božje besede VG:  

Urška in Veronika Smrtnik 

 

branje Božje besede BR:  

Irena Celarc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik  

LG   830 + Marija Trček 

VG  830 + Marija Turk 

za telesno, duševno in 

duhovno zdravje, A. Marinko, Nova pot 22 

+ Angela Jesih 

BR  10 + Jakob Remškar, 2. obl. 

++ družina Remškar - Dovčkovi 

+ Marija Kušar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 23.10.,ob 8h: Ulica Ivana Selana, 

Založnikova ul., Cesta v Log. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



GODOVI in SVETE MAŠE 25.10.2021 do 31.10.2021 

25.10. pon sv. Darinka, muč. 

Dan suverenosti, d. p. 

BR 19 +Jože Gregorič, župnik, 7. obl. 

Za domovino 

za žive in  ++ iz družine 

Kozamernik in Lapajne 

26.10. tor sv. Lucijan, muč. 

 

BR 19 + Miro Jakomin, 3. obl.  

+ Štefka in Lojze Slabe 

27.10. sre sv. Sabina Avilska BR 19 + Sibin Andrejić 

+ Terezija Pezdir 

28.10. čet sv. Simon in Juda  

Tadej, apostola 

BR   8 + Stanislav Kvaternik, Anton Felc, 

Jožef Kozjan, Rudi Rauh 

BR 19 v zahvalo 

++ družina Ganziti 

29.10. pet sv. Mihael Rua, red. BR 19 + Vera Hočevar 

++ Remškarjevi ter + Marija in  

+ Janko Mravlje 

+ Terezija Pezdir, roj. dan 

30.10. sob sv. Marcel, mučenec VG 8 + Ana in Karel Stanovnik 

+ Janez in Joži Istenič 

+ Albert Primc 

BR 19 + Stane Brolih, obl.  

++ starši Kušar 

+ Francka Tomšič 

31.10. ned 31. nedelja med letom, 

žegnanjska nedelja  

dan reformacije, d.p. 

sv. Volbenk, škof 

branje Božje besede LG: 

Branka Štrukelj in  

Lojzka Šarabon 
  

branje Božje besede VG:  

Edita in Slavko Jesih 
 

branje Božje besede BR:  

Andreja Jamnik 

BR    7 + Frančišek Bokavšek (80. roj. dan) 

in ++ starši Slana 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG 830 + Ivan Marinčič 

+ Ana Marinko 

+ Jožefa Istenič 

+ Angela Jesih 

BR   10 v zahvalo in priprošnjo (VA) 

+ Tone Hočevar, 25. obl. 

+ Marija Kušar 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 30.10., ob 8h: Vrhniška cesta - Lukovica. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V septembru so bili krščeni 
 

☼  Mark    

☼  Svit     

☼  Tisa 
 

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

pa v tem času osemnajst otrok.  
 
 

 

V septembru so od nas odšli v večnost 
 

†  Jožef Žakelj (80), Tržaška c. 362, Brezovica, (Brezovica) 

†  Zdenka Petkovšek (82), Cesta na postajo 69, Brezovica, (Brezovica) 

†  Albert Primc (81), Požarnice 13, Vnanje Gorice (Vnanje Gorice)  

†  Stanislav Petelin (79), Jezero 64, Preserje, (Vnanje Gorice) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih petinštirideset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih štiriinštirideset 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: Sveti krst je v dogovoru s posamezno družino.  

POROKA: Za poroko se oglasite po telefonu ali e-pošti.  

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).  

Običajno je cerkveni pogreb s sveto mašo.  
ŽUPNIJSKA KARITAS: telefon, ga. Vida Zdešar - 041 626 595. 

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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