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SVOJIM ANGELOM BO ZATE ZAPOVEDAL, 
  

NAJ TE VARUJEJO.  
(Ps 90,11) 

 
 

Bog nam v svoji ljubezni in dobroti 

pošilja za varuhe svoje angele – o 

tem nam govori že Sveto pismo na 

mnogih mestih. Angeli so posredovali 

v Abrahamovem življenju, v življenju 

očakov in prerokov, vodijo Božje 

ljudstvo in končno angel naznani 

rojstvo Jezusa Kristusa. Njihovo 

glavno poslanstvo pa je služenje 

Bogu in čaščenje.  
 

Da angeli služijo Bogu in ga častijo, 

spoznavamo v življenju Jezusa 

Kristusa: ob njegovem rojstvu 

oznanjajo “Slava Bogu na višavah”, 

strežejo mu v puščavi, ko ga skuša hudi duh; angel tolaži in krepča 

Jezusa v trenutkih molitve v vrtu Getsemani... Tako kot Jezusa tudi 

vsakega človeka spremljata varstvo in priprošnja angela, ki ga 

imenujemo angel varuh. “Vsak vernik ima ob svojih straneh angela 

kot zaščitnika in pastirja, da ga vodi k življenju.” (KKC 336) 



Poleg tega, da nas spremljajo in varujejo v življenju, so nam angeli tudi 

učitelji. Učijo nas drže čaščenja in molitve, ki je njim najbolj lastna, saj 

“vedno gledajo obličje nebeškega Očeta” (Mt 18,10).  
 

Pri vzhodni liturgiji ljudstvo poje kerubsko pesem (kêrubi so eden od 

angelskih zborov), ki je nekakšno vabilo in opomin, da bi se zavedali 

svoje vloge pri svetem bogoslužju: Mi, ki skrivnostno predstavljamo 

kêrube in prepevamo Trojici... Ko stojimo v cerkvi, pred oltarjem, vsi 

verni predstavljamo angele, ki v nebesih nenehno častijo Boga; ne le 

predstavljamo, ampak se zares pridružujemo izvrševanju njihovega 

poslanstva – čaščenju Boga.  
 

Prosimo naše angele varuhe, naj nam stojijo ob strani: naj nas varujejo 

v življenju in nam pomagajo, da jih bomo znali posnemati v drži 

čaščenja in molitve našega skupnega Očeta v nebesih.  

 

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. 
 

Ponedeljek, 3. oktober, po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja je: »Bog nam ni dal duha 

boječnosti, ampak moči, ljubezni in razumnosti« (2 Tim 1,7). 
 

Četrtek, 6. oktober, prvo srečanje mladih ob 20.00 v Marijinem domu. 
 

Petek, 7. oktober, prvi petek v mesecu. Obisk starejših in bolnih na 

domu. Ob 15.00 bo na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

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

Petek, 7. oktober, prvi skavtski dan, vpis k skavtom od 16.30 do 17.00. 

Začetek srečanja ob 17.00. Pri sveti maši ob začetku novega 

skavtskega leta sodelujejo skavti. Dogodek se bo zaključil ob 21.30. 
 

Petek, 7. oktober, srečanje birmancev, ki obiskujejo deveti razred, na 

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

Sobota, 8. oktober, od 10.00 do 11.30, srečanje ministrantov. Prav tako 

je od 10.00 do 11.30 srečanje otroškega pevskega zbora v Marijinem 

domu in zvečer srečanje zbora Anima od 19.00 do 21.00 .  



Sobota, 8. oktober, prva sobota, od 18.30 dalje molitev rožnega 

venca pred Najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način pred 

sveto mašo in litanije Matere Božje. 
 

Nedelja, 16. oktober, srečanje zakonskih jubilantov pri sv. maši ob 

10.00 na Brezovici. Sporočite obletnico poroke na tel. 040 395 942 

(župnik Jožef Poje). Bogu se zahvalimo za vsa pretekla leta in prosimo 

blagoslova in življenjske modrosti za naprej.  
 

Sobota, 22. oktober, po sveti maši ob 19.45 večer gospel in spiritualne 

glasbe, ki bo na predvečer misijonske nedelje. Pripravlja ga mladinski 

pevski zbor, ki poje že pri sveti maši. 
 

Nedelja, 23. oktober, misijonska nedelja. Pri vseh nedeljskih mašah 

se bomo spomnili naših misijonarjev po svetu. Dar na misijonsko 

nedeljo je namenjen slovenskim misijonarjem. Hvala. 
 

Torek, 25. oktober, osma obletnica smrti župnika g. Jožeta Gregoriča. 

Povabljeni k sveti maši ob 19.00.  
 

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

obeležujemo odhod zadnjega vojaka JLA z ozemlja Slovenije.  

 
 

Za mlade 
 

Duhovne vaje za mlade voditelje od 21. do 23. oktobra v Cistercijanski 

opatiji v Stični. Duhovne vaje so za vse, ki delajo z mladimi. Spoznavali 

bomo različne tipe osebnosti. Prijava v spletni trgovini Katoliške 

mladine. 
 

Godzone tour je celoletni projekt v slovaški Cerkvi. Enega od slavilnih 

večerov se bomo udeležili v soboto, 29. oktobra, v Bratislavi na 

Slovaškem. Več na spletni strani Katoliške mladine. 
 

Skupnost Mladi za Kristusa vabi mlade od 18. do 35. leta na duhovni 

vikend, z naslovom Ljubim s čistim srcem,  od 8. do 10. novembra v 

Libojah pri Celju. Mladi, povabljeni, da poglobite svoj odnos z Bogom.  

Več informacij na tel. 040 739 545  ali e-pošti: sflslovenija@gmail.com 
 

V oktobru se začenja nova sezona Večerov Plus+. Prvi bo v torek, 4. 

oktobra, ob 20.00 v Antonovem domu na Viču. Na večerih bo igrala 

glasbena skupina Svetnik, poslušali bomo kateheze o zakramentih, 

imeli adoracijo, možnost za sveto spoved in druženje. 

mailto:sflslovenija@gmail.com


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, 6. 

oktobra, od 19.00 do 20.30 v 

Antonovem domu, Tržaška cesta 85, 

1000 Ljubljana, tel. 01/244 42 60. 
 

Prvo srečanje na Rakovniku bo v torek, 11. oktobra, ob 20.00 v 

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

 

Srečanje Slovencev, Hrvatov in Madžarov  
 

V soboto, 8. oktobra, bo v Beltincih srečanje treh narodov. Vrhunec 

srečanja bo slovesna sveta maša ob 10.00, ki jo bo daroval škof msgr. 

dr. Peter Štumpf. Pridigal bo varaždinski škof msgr. Bože Radoš, ob 

sklepu sv. maše pa bo ljudstvo nagovoril še győrski škof msgr. dr. 

András Veres. Molitveni program bo do 9.00 dalje. Po sv. maši bo 

kratek kulturni program, ki ga pripravljajo tri folklorne skupine in godba 

na pihala.  
 

Za bralce Božje besede 
 
1 

Branje beril je prvenstveno namenjeno laikom. 

To pomeni, da je pomembno in dragoceno, da 

so na voljo ljudje, ki sprejemajo to nalogo. V naši 

župniji je mnogo bralcev, ki podarjajo svoj čas in 

se za branje resnično potrudijo. Dobro pa je, da 

medse sprejemamo vedno nove bralce, 

predvsem mlade, da se skupina bralcev 

ohranja. Starši lahko naredimo veliko, če svoje 

otroke, ki imajo možnost in veselje do branja, na to pripravljamo. Kjer 

je oblikovano družinsko bogoslužje, lahko sprva berejo doma, v 

družinskem krogu, nato na srečanjih v manjših skupinah, kasneje pa še 

pred občestvom. Jezus je mlade posebej vabil k sebi in mladi se v 

Cerkvi tudi počutijo bolj sprejete, če imajo takšno nalogo. 

        Pripravlja A. K. 



Zahvala ob blagoslovitvi in posvetitvi novih zvonov 
 

 

V nedeljo, 25. septembra, je škof Anton Jamnik blagoslovil in posvetil 

štiri nove zvonove za podružnično cerkev Svete Trojice v Vnanjih 

Goricah v župniji Brezovica.  
 

Hvala vsem ki ste pripravljali slovesnost in sodelovali pri 

najrazličnejših delih pred posvetitvijo in na sam praznični dan. 

 

 
 

Že leta 1896 je cerkev dobila štiri bronaste zvonove. A kdo bi takrat 

mislil, da le za dvajset let. V prvi svetovni vojni so bili vsi uničeni. Po vojni 

so leta 1924 nabavili štiri železne zvonove, a je bil najmanjši tako 

ponesrečeno ulit, da ni bil v uporabi. Delna rešitev je bila pri nabavi 

najmanjšega, bronastega zvona, leta 1992. Ves čas pa je bila močna 

želja po novih bronastih zvonovih. 
 

Ta želja se je začela uresničevati leta 2017, ko je bila izbrana melodija 

po napevu »Salve Regina« in ton novih zvonov: d1, f#1, a1, h1.  Šele 

štiri leta kasneje je bila dokončno sprejeta in potrjena ponudba livarja 

Grassmayr za izdelavo štirih bronastih zvonov srednje težke izvedbe. 

Ulivanje zvonov je bilo 20. maja letos in na Slomškovo nedeljo slovesna 

blagoslovitev, maziljenje in dvig zvonov.  Novi zvonovi posnemajo 

upodobitve svetnikov, ki so bile na zvonovih, uničenih med prvo 

svetovno vojno.  



 
 

Veliki zvon, teže 1.600 kg, ima upodobitev Svete Trojice in svetega 

Janeza Krstnika ter je posvečen Sveti Trojici.  
 
 

Drugi zvon, teže 770 kg, ima upodobitev Svete Marije Kraljice in 

križanje Jezusa Kristusa ter je posvečen Materi Božji.  
 

 

Tretji zvon, teže 450 kg, ima upodobitev svetega Boštjana in kronanje 

Device Marije ter je posvečen sv. Boštjanu, ki je bil prvotni zavetnik 

cerkve.  
 
 

Najmanjši zvon, teže 325 kg, ima upodobitev svetega Florjana in 

vstajenje Jezusa Kristusa ter je posvečen sv. Florjanu, priprošnjiku v 

stiskah in nesrečah.  
 

Vsi štirje zvonovi imajo v zgornjem in v 

spodnjem, širokem delu zvona okrasni pas. 

Krono krasijo upodobitve šestih angelov na 

vsakem zvonu.  
 

Stroški izdelave zvonov v livarni so 95.833 EUR.  

Stroški avtomatike, kembljev, bitja ure, 

pogon kazalcev, demontaža starih zvonov 

in montaža novih, obnovitev celotnega 

sistema nosilne konstrukcije, dvig in 

montaža zvonov je 37.986 EUR.  
 

Stroški novih stopnic in podestov 12.290 EUR. 



 

 

Ob blagoslovu zvonov je škof Anton Jamnik poudaril pomembnost 

uglasitve. Ne le zvonov, ampak nas ljudi, da »zaslišimo« drugega. Da 

bi zvonovi vedno opravljali svoje poslanstvo, ki je klic k povezovanju, 

razumevanju, spoštovanju in molitvi, ki je temelj vsega.  

 

Naj novi zvonovi še dolgo dvigajo naše misli in našega duha od 

zemeljskih reči k nebeškim.  
 
 
 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 3.10.2022 do 9.10.2022 

3.10. pon sv. Gerard, opat BR 19 + Franc Tomšič, 30. dan 

+ Robert Pišek, 30 dan 

+ Marija, 3. obl. in France Zakrajšek 

BR 15 + Janez Hočevar, pogreb 

4.10. tor sv. Frančišek Asiški 

 

BR 19 + Ani in Ivana Pleško 

+ Franc Rakovec 

5.10. sre sv. Marija Favstina, 

redovnica 

BR 19 + Janez Celarc 

LG 19 za blagoslov mladih družin 

+ Irena Kozjek, 7. dan 

6.10. čet sv. Bruno, kartuzijan BR  8 ++ sorodniki, dobrotniki,  

prijatelji in znanci 

BR 19 + Janez Končan 

7.10. pet sv. Sergej, mučenec BR 19 + Alojzija Vrečar 

8.10. sob sv. Pelagija, 

spokornica 

VG 8 + Ludvik Japelj 

na čast sv. Frančišku Asiškemu  

za Božji blagoslov 

BR 19 + Jože Artač, 6. obl. 

++ Kosednar in ++ Namjesnik 

+ Tatjana Slana, 30. dan 

9.10. ned 28. nedelja med letom  

sv. Dionizij, škof 

 
branje Božje besede LG: 

Marta in Albert Prodan 
 

 

 

 

 

 

branje Božje besede VG:  

Nuša Dajčman 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

Klara in Franci Donko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ starši Kavčnik 

za srečno zadnjo uro 

LG   830 + Vincencij Kodelja, obl. 

+ Anton in Frančiška Kozjek 

VG  830 + Stanislav, Julijana in  

+ Stane Škoporc 

+ Janez Marinko, 2. obl. (Nova pot) 

+ Stane Zvoljenk, obl.  

+ Marija Komelj 

++ iz družine Ambrožič 

+ Ivan Zbačnik 

+ Anton Klemen, roj. dan in  

++ starša Židanek 

++ Šimnovi 

BR  10 ++ Stražišar 

+ Anton Kodba in njegovi starši 
 

Čiščenje cerkve, sobota, 8.10., ob 8h: Na vasi, Pod Lovrencem, Stara cesta. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 10.10.2022 do 16.10.2022 

10.10. pon sv. Florencij in Danijel 
 

BR 19 ++ Tomšič in ++ Žakelj 

+ Roman in ++ starši Čičmirko 

11.10. tor sv. Filip, diakon 

sv. Janez XXIII., papež 

BR 19 v priprošnjo sv. Filomeni za zdravje 

+ Jožef Lukan, 5. obl. 

+ Janez Celarc 

+ Janez Hočevar, 7. dan 

12.10. sre sv. Maksimilijan Celjski, 

mučenec 

BR 19 + Jožef Japelj, 12. obl. 

+ Slavko Bučar, 30. dan 

za blagoslov in srečo na skupni 

življenjski poti 

LG 19 ++ Černetič in ++ Fras 

13.10. čet sv. Koloman, 

mučenec 

BR   8 na čast sv. Filomeni  

+ Marija Lah, obl. in Ludvik Lah ter 

Terezija Petre 

BR 19 + Pavla Šebjan (Dokležovje) 

14.10. pet Kalist I., papež, 

mučenec 

BR 19 + Anton, 43. obl. in Marija Rus  

ter Janez Drašler 

15.10. sob sv. Terezija Avilska, 

redovnica 

VG 8 + Karel in Ana Stanovnik 

BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj 

+ Anton Remškar, 18. obl. in 

Matjaž Jerščin 

+ Edi Jezeršek, 1. obl. 

+ Terezija Pezdir, roj. dan 

+ Anton Lešnjak in  

++ starši Urbančič 

16.10. ned 29. nedelja med letom 

sv. Marjeta, red. 
branje Božje besede LG: 

Antonija in Franci Cukjati 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Vida Zdešar 
 

 
 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

zakonski jubilanti 

 

BR    7 v zahvalo za 90 let življenja 

LG   830 ++ Jalševac 

VG  830 + Ivan Marinčič 

+ Iganac Brolih, obl. in vsi ++ iz 

družine Brolih 

v zahvalo in priprošnjo (s) 

+ Karol in Kristina Kastelic in vsi ++ 

Kastelic 

BR  10 za žive in pokojne župljane 

+ Jožef Žakelj, roj. dan 

+ Alojzija in Stjepan Dumbović 

+ Jakob Remškar 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 15.10., ob 8h: Na Grivi. 
 



 

   GODOVI in SVETE MAŠE od 17.10.2022 do 23.10.2022 

17.10. pon sv. Ignacij Antiohijski BR 19 ++ starši Berus in brat Jože 

+ Tatjana Slana 

18.10. tor sv. Luka, evangelist 
 

BR 19 + Marjan Seliškar, obl. 

+ Jožef Kozjan 

+ Julka Zor, 1. obl. 

19.10. sre sv. Pavel od križa BR 19 za prijatelje in dobrotnike 

LG 19 + Stanislav Štrukelj, roj. dan in 90 let 

20.10. čet sv. Irena (Mira), muč. BR  8 + Ivan Kavčnik 

BR 19 + Alojz Rovšek, 2. obl. 

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

+ Uršula Jalševac 

22.10. sob sv. Janez Pavel II. VG 8 ++ Kovač 

++ Zibelnik 

v zahvalo 

+ Marija in Jože Japel 

+ Albina in Ivan Marinko, obl.  

ter stari starši Rorar 

BR 19 + Stane, obl. in sin Darko  

Šebenik ter ++ iz družine Remškar 

+ Irena Šimon 

+ Bernarda Toplak 

+ Ludvik Lah, obl. 

++ družina Čamernik (Lukovi): 

Gorazd, obl., Anton, st., Pavla, 

Anton, ml., Silvo, Drago, Jelka 

23.10. ned 30. nedelja med letom,  

misijonska nedelja 

sv. Janez Kapistran 
 

branje Božje besede LG: 

Branka Štrukelj in  

Lojzka Šarabon 

 

branje Božje besede VG:  

Jakob in Martin Jesih 

 

 

branje Božje besede BR:  

Lucija Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Marjanca in Jakob Trček, obl. 

ter ++ sinovi 

+ Terezija Pezdir, obl. 

LG   830 + Matija Remškar, 10. obl. 

VG  830 + Ludvik Modic 

+ Jože Jesih 

+ Julija Košir, 30. dan 

+ Franc Knaus in vsi ++ Knaus 

BR  10 + Janez Celarc 

+ Anton Zor 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 22.10.,ob 8h: V Loki. 



 

GODOVI in SVETE MAŠE 24.10.2022 do 30.10.2022 

24.10. pon sv. Anton M. Klaret BR 19 + Franc Tomšič 

+ Simon Klemen 

25.10. tor sv. Darinka, muč. 

Dan suverenosti, d. p. 

BR 19 + Jože Gregorič, žpk., 8. obl. 

+ Stanislav, obl. in Marija Čuden 

za domovino 

26.10. sre sv. Lucijan, muč. 

 

BR 19 + ata Mirko Jakomin, 4. obl. 

LG 19 + Štefka in Lojze Slabe 

27.10. čet sv. Sabina Avilska BR   8 Ivan Kavčnik 

BR 19 + Marija Pezdir 

28.10. pet sv. Simon in Juda  

Tadej, apostola 

BR 19 + Kristina in Gabrijela Žnidaršič, obl. 

+ Jože Gregorič, žpk. in  

vse ++ Bogu posvečene osebe 

+ Janez Hočevar, 30. dan 

29.10. sob sv. Mihael Rua, red. VG 8 + Jožica in Janez Istenič 

BR 19 + Francka Tomšič 

+ Ivanka Gregorka 

+ Stane Brolih 

30.10. ned 31. nedelja med letom, 

žegnanjska nedelja  

sv. Marcel, mučenec 

branje Božje besede LG:  

Ela in Pavel Remškar 

  

branje Božje besede VG: 

Polona in Miha Marinko  

 
 

 

 

branje Božje besede BR:  

Bojana in Janez Novljan 

BR    7 + Ivan in Ivanka Kušar 

+ Izidore Mole, obl. in  

++ iz družine Trček 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG 830 + Miro Benčič, 1. obl. 

++ Gajštrovi 

+ Ignacij Marinko (Nova pot 24) 

+ Simon Klemen  

BR   10 + Ljudmila Pezdir 

++ Žitko in ++ Varšek 

+ Dušan Strelec ter Mojca, 

Zarika in Jože Šuštar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 29.10., ob 8h: Tržaška cesta od št. 348 

do 420, Kopalniška cesta. 
 
 

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

ob 7.00 in 14.00 na Brezovici, po maši ob 14.00 bo molitev na pokopališču; 

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

pokopališču na obeh krajih; ob 10.30 v Dragomerju, po maši bo molitev na 

pokopališču; ob 18.00 bo molitev vseh delov rožnega venca na Brezovici.  



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

V septembru so bili krščeni 

☼  Zala Fajdiga, Brezovica    

☼  Anže Kozjan, Dragomer    

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

šestindvajset otrok. Z molitvijo prosímo za otroke in njihove starše. 
 

 

V septembru so od nas odšli v večnost 

†  Robert Pišek (50), Na vasi 18, Dragomer, (Dragomer) 

†  Ivana Gregorka (91), Molska cesta13, Log, (Log) 

†  Tatjana Slana (62), Brezoviška ulica 28, Brezovica, (Brezovica) 

†  Slavko Bučar (81), Malovaška ulica 27, Brezovica, (Brezovica) 

†  Marija Nučič (72), Viška cesta 67, Ljubljana Vič, (Brezovica) 

†  Julija Košir (92), Pod goricami 54, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice)  

†  Irena Kozjek (66), Vrhovčeva cesta 52, Log, (Log) 

†  Janez Hočevar (64), Na Brezno 41, Brezovica, (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih štiriinštirideset naših župljanov. 

Preteklo leto v tem času pa petinštirideset naših rajnih. 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: vsak delavnik po sveti maši. Za pogovor ali pripravo 

dokumentov, pokličite po telefonu: Jožef Poje, župnik, 040 395 942  

ali sporočite na: jozef.poje@rkc.si ; Janez Potisek, kaplan, 041 277 728 
 

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 tel.  040 395 942 (župnik) ali 

041 277 728 (kaplan). 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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