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  Oktober – mesec molitve rožnega venca 

 
»Posebno tisti, véliki in mali,  

ki pred oltarjem milost prosijo, 

jo prejmejo« si rekla. 

(Vladimir Kos: Najlepši ženi) 

 
V Jezusovem času je živela žena, po 

rodu Kánaanka, ki je bila poganka. 

Imela je bolno hčer, ki so jo mučili hudi 

duhovi. Ko je žena slišala, da v bližino 

kraja, kjer je živela, prihaja Jezus, je 

pohitela za njim. Prišla je do poti, kjer 

je hodil s svojimi učenci ter množico ljudi, in ga začela klicati. Jezus 

se ni zmenil zanjo. Hodil je dalje in žene ni niti pogledal niti ji ni 

odgovoril. 
 

Ko so hodili dalje, žena pa je še kar tekla za njimi, se spotikala, 

padala, pa znova vstajala ter s svojimi prošnjami ni odnehala, so 

Jezusovi učenci menili, da postaja že preveč nadležna. Jezusa so 

prosili, naj jo odslovi, da bo nehala hoditi in vpiti za njimi. Jezus se je 

ustavil in takrat je kánaanski ženi vendar uspelo priti predenj. Padla 

je na kolena, se Jezusu globoko priklonila in ponovila svojo prošnjo.  
 

Toda Jezus je do nje ostajal strog in ji odgovoril s stavkom, ki se je 

zdel ne samo brezbrižen, temveč celo žaljiv. Žena pa se ni zmedla. Ni 

bila užaljena, ni obupala in ni odšla. Še bolj goreče je prosila, se pred 

Jezusom še bolj ponižala in vztrajno ponavljala svojo prošnjo. Takrat 



je Jezus prepoznal njeno globoko vero in takoj ozdravil njeno hčer. 

(Mt 15, 21-28) 
 

Oktobra, ki je mesec molitve rožnega venca, se marsikateri vernik 

kot kánaanska žena odloči za prav táko vztrajno molitev za tisto, kar 

je v njegovem življenju pomembno. Toda tudi njegova molitev 

pogosto ostaja neuslišana, Jezus pa molčeč in navidez brezbrižen. 

Marsikdo moli za dobro stvar in je v svoji molitvi že kar nadčloveško 

vztrajen. V Svetem pismu tudi bere, kako nam molitev pomaga in 

kako Jezus rad uslišuje naše želje, njemu pa prošnje niti ne izpolni niti 

mu ne da kakšne posebne tolažbe. 
 

Mnogi teologi, pa tudi preprosti ljudje ob takšnih neuslišanih molitvah 

rečejo: »Bog že ve, zakaj nam prošnje ne izpolni.« Gotovo je res, da 

Bog ve bolje, kaj je za nas dobro ter kdaj nam bo nekaj podaril in 

kdaj ne. Še pomembnejši razlog za Božji molk pa je to, da Bog želi, 

da ob svojih težavah in stiskah poglobimo svojo vero. Vera se najbolj 

pristno poglablja prav v trpljenju, ko najbolj iskreno iščemo Božjo 

pomoč, krepimo navezanost nanj in poglabljamo svoj odnos z njim. 

Že Sirah je zapisal, da kakor se v ognju preizkuša zlato, tako se tisti, ki 

so Bogu po volji, preizkušajo v peči ponižanja. (Sir 2,5) Enako je 

ponovil apostol Peter, ko je zapisal, da bo preizkušenost vaše vere 

več veljala, kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša. (1 Pt 

1,7) Temeljni možje, ki so tvorili našo duhovno zgodovino in o katerih 

beremo v Svetem pismu, so bili vsi do najglobljega temelja svoje 

duše preizkušani in ponižani, preden je bila njihova vera dovolj 

globoka in stanovitna, da so postali Božji glasniki in sodelavci. In 

neskončno veliko je svetnikov ter povsem preprostih ljudi, ki so tako 

kot Kánaanka vztrajali v svoji molitvi kljub dolgemu Božjemu molku, 

na tej poti padali in zopet vstajali, nekoč pa so bili nagrajeni – 

nekateri z izpolnjeno prošnjo, vsi pa z globljo vero in zaupnejšim 

odnosom z Bogom. 
 

V sklepni prošnji v mašni knjigi beremo: Dobri Oče, vsem, ki te ljubijo, 

si pripravil nevidne darove. Naj tvoja ljubezen tako prevzame naša 

srca, da te bomo v vsem in nad vse ljubili in dosegli obljubljene 

dobrine, ki presegajo vse naše želje. Ko bomo oktobra jemali v roke 

rožni venec, naj nas ta poveže z Očetom v zaupanju, ponižnosti in 

takšni ljubezni, da bomo znali prepoznati in sprejeti predvsem 

njegove nevidne darove, s katerimi nas napolni prav vsaka molitev. 

 



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 molitvi 

enega očenaša in zdrave Marije vsak večer ob zaključku dneva. 
 

Teden za življenje je prvi teden v oktobru, od 1. do 8. oktobra, in nosi 

naslov: »Kako je lepo upanje, ki mi ga daje Bog« (J. Kranjec). Več 

lahko preberete na: http://www.gibanjezazivljenje.si/program17.html  
 

Priprava na prejem zakramentov za odrasle – 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 župniji 

Ljubljana Vič ali Ljubljana Rakovnik. 

Prvo srečanje na Viču bo v četrtek, 5. oktobra, ob 19:00 uri, nato 

bodo srečanja ob četrtkih. 

Prvo srečanje na Rakovniku bo v torek, 3. oktobra, ob 20:00, in prav 

tako bodo srečanja v nadaljevanju na Rakovniku ob torkih. 

Običajno so srečanja tedenska. Prijava ni potrebna. 
 

V ponedeljek, 2. oktobra, je po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja za mesec oktober je: »Isto 

mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu« (Flp 2,5). 
 

V oktobru se začnejo tudi srečanja za srednješolce – mladinska 

srečanja. Mladinska srečanja bodo ob sobotah, ob 20.00 uri. Prav 

tako so mladi povabljeni na srečanje, kadar je kak drug dogodek – 

koncert, Antonov večer ali katera druga prireditev. Prvo srečanje bo 

7. oktobra v Marijinem domu. 
 

Na prvi petek v mesecu oktobru, 6.10., bom obiskal starejše in bolne 

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

usmiljenja. Zvečer po maši je molitev pred Najsvetejšim do 20:30 ure.  
 

Srečanje ministrantov je na prvo soboto v oktobru, 7. oktobra, ob 

9.00 uri na Brezovici. Povabljeni tudi novi ministranti! 
 

Na prvo soboto, 7.10., je zvečer pred sv. mašo molitev rožnega 

venca, po maši pa litanije Matere Božje.  

 

Prvi skavtski dan je na prvi petek, 6. 10. Pri sveti maši sodelujejo skavti 

vseh starostnih skupin. 
 

http://www.gibanjezazivljenje.si/program17.html


Srečanje zakonskih jubilantov je v nedeljo, 8. 10., ob 10.00 uri na 

Brezovici. Skupaj se zahvalimo za leta zakonskega življenja in se 

priporočimo za Božji blagoslov v prihodnje. 
 

Srečanje ŽPS je v ponedeljek, 9. 10., po sv. maši, ob 19:30 uri.  
 

V mesecu oktobru začnemo tudi z Antonovimi večeri v novem 

pastoralnem letu. Osrednja rdeča nit v sklopu Antonovih večerov 

bo: Božja milost. Prvi večer je tokrat izjemoma v nedeljo, 15. 10., ob 

19.00 uri v Marijinem domu. Z nami bo dr. Peter Nastran, nekdanji 

župnik v Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem, ki nam bo spregovoril 

o molitvi kristjana, na temo: Božja milost v molitvi. Lepo povabljeni. 
 

Mladinski pevski zbor vabi na večer gospel glasbe, ki bo v soboto, 

21. 10. po večerni maši (19.45) v župnijski cerkvi na Brezovici. Koncert 

bo tako potekal na predvečer misijonske nedelje. Vsak je lahko 

'misijonar' na svoj način, mladi bomo pričevali z glasbo. Vljudno 

vabljeni k poslušanju!  
 

Misijonska nedelja je 22. 10. Ob tej priložnosti bo v Šentvidu, v 

Zavodu sv. Stanislava »misijonska vas« od petka, 20.10., do nedelje 

22.10. 
 

Romarski dan na Zaplaz in gostovanje v Novem mestu - Kapitelj 

MePZ Brezovica in MePZ Log je v soboto, 28. 10. 
 

Priprava na sv. krst je v ponedeljek, 30. 10., ob 20h. Krstna nedelja je 

5. 11., na zahvalno nedeljo, ob 10h.  
 
 

Pritrkovalci, pevci in molitvene skupine 
 

Pritrkovalci na Brezovici  imajo srečanja ob sobotah ob 9:30 v 

Marijinem domu (soba Karitas).  

Otroški pevski zbor (učenci OŠ od 2. do 8. razreda), ki ga vodi 

Viktorija Celarc, ima vaje ob sobotah ob 10:00 v Marijinem domu. 

Mladinski pevski zbor (učenci 9. razreda, dijaki in študentje), ki ga 

vodi Gregor Žitko, ima vaje ob ponedeljkih od 20:00 do 21:30.  

Mešani pevski zbor Brezovica, ki ga vodi Tone Rozman, ima vaje ob 

sredah ob 20:00 v Marijinem domu. 

Vsako sredo je na Logu (v kapeli) srečanje molitvene skupine ob 

19:00; oziroma v zimskem času ob 18:00. V četrtek pa je na Logu v 

kapeli ob 20:00 srečanje molitvene skupine Prenova v Duhu.  

Prvi ponedeljek v mesecu je na Brezovici skupina Beseda življenja. 



 

Daritveni oltar in ambon v župnijski cerkvi na Brezovici 
 

Bistveni del ali »oprema« vsake župnijske cerkve, poleg tabernaklja in 

krstnega kamna, je daritveni oltar, kjer se obhaja sveto mašno daritev in 

ambon, kjer se oznanja Božjo besedo. Zato je oblikovanju in postavitvi 

daritvenega oltarja in ambona posvečena posebna skrb.  

Cerkveni dokumenti, št. 81, iz leta 1999, ki dajejo smernice za 

načrtovanje novih cerkva in preureditev cerkva navajajo: 

»Oltar je središčna točka za vse vernike, drugi pol občestva, ki obhaja 

bogoslužje. Nikakor ni le kos opreme, ampak trajno znamenje Kristusa, 

duhovnika in žrtve, daritvena miza in miza velikonočnega obeda, ki ga 

Oče slavnostno pripravi za svoje otroke v skupnem domu. Predstavlja vir 

in znamenje edinosti in ljubezni. Zaradi tega naj bo dobro viden in zares 

dostojanstven. Glede na oltar in v razmerju do njega je treba zasnovati 

in razporediti druge pomembne dele prostora. Oltar naj bo en sam. 

Postavljen naj bo v območju prezbiterija, obrnjen k ljudem, uporabljati 

naj ga bo mogoče od vseh strani. Vedeti je treba, da mora imeti oltar 

predpisane dimenzije, čeprav naj bo tudi usklajen s prostorom 

prezbiterija, v katerega je postavljen, in sicer zaradi funkcionalnosti in 

žariščnega položaja liturgičnega prostora, kajti le na ta način bo to tudi 

doseženo. Višina menze naj bo, glede na tlak pod njo, okrog 90 cm. 

Tako bodo duhovnik(i) in strežniki najlažje opravljali svojo liturgično 

službo. Na oltarno menzo se ne sme postavljati ne kipov ne podob 

svetnikov. Pri posvetitvi je mogoče tu položiti skrinjico s pristnimi 

relikvijami mučencev ali svetnikov, vendar jih ne vgrajujemo v menzo, 

temveč v prostor pod njo. Glede na tradicionalno prakso in biblično 

simboliko je najbolje, da je menza stalnega oltarja iz naravnega kamna. 

Vendar je mogoče tako za menzo kot za njene nosilce in podlago 

uporabljati tudi druge materiale, s pogojem da so glede na kvaliteto in 

funkcionalnost primerni za liturgično rabo.« (CD 81, str. 16-17) 

»Ambon je prostor namenjen Božji besedi. Oblika naj se navezuje na 

oltar, seveda ne da bi zmanjševala prvenstveno vlogo le-tega. Njegova 

postavitev naj bo zamišljena v bližini občestva (kot pove liturgična 

tradicija, ne znotraj prezbiterija) na tak način, da je mogoča procesija z 

evangeljsko knjigo in slovesno oznanilo besede v velikonočnem duhu. 

Naj bo primeren tako po dostojnosti kot po funkcionalnosti, postavljen 

naj bo tako, da bo občestvo moglo videti in poslušati služabnike, ki ga 

bodo uporabljali. Ne zadošča kakršnokoli stojalo; zahteva se dvignjena 

dostojanstvena tribuna, najbolje nepremična, ki bo že sama po sebi 

zgovorna, zmožna odmevati Besedo, tudi ko tam ne bo nikogar, ki bi jo 

oznanjeval. Poleg ambona je mogoče postaviti veliki svečnik za 

velikonočno svečo.« (CD 81, str. 17) 



Želja o trajnejši ureditvi prezbiterija, postavitvi novega oltarja in 

ambona sega še v čas župnikovanja g. Jožeta Gregoriča, potem ko 

je bil na novo narejen tlak in talno ogrevanje v prezbiteriju, ko je bil 

na Brezovici župnik g. Janez Mihelčič. S tem namenom so bili tudi 

narejeni osnutki ureditve prezbiterija, ki sem jih tudi prejel po prihodu 

na Brezovico marca leta 2015.  

Že poleti leta 2015 si je nov prezbiterij, arhitekturo cerkve in notranjo 

opremo ogledala državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo 

Republike Slovenije, ga. Damjana Pečnik, ki je diplomirana 

umetnostna zgodovinarka s strokovnim izpitom s področja 

konservatorstva. Vrsto let je službovala na Zavodu za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, najprej kot konservatorka, kasneje kot vodja 

oddelka za konservatorstvo in pomočnica direktorja 

Restavratorskega centra. Po ogledu je podala smernice in zahteve 

za ureditev novega daritvenega oltarja in ambona, ter predvidene 

preureditve cerkvene opreme za ohranitev kulturnega bogastva 

cerkve.  

Jeseni leta 2015 si je cerkev, njeno opremo in zadnjo obnovo ogledal 

g. Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo naravne in 

kulturne dediščine Slovenije. Po njegovem priporočilu je sledil 

sestanek z arhitektom in iskanje skladnosti nove opreme z že 

obstoječo opremo cerkve. Novi oltar in ambon naj ne bi skrival časa 

postavitve v današnjem obdobju, a klub temu ohranjal harmonijo z 

obstoječo opremo, ki je nastajala skozi čas povečave cerkve 

preteklega stoletja.  

V času postavitve novih orgel, leta 2016, so nastali štirje predlogi 

novega oltarja, a se noben ni izkazal za primernega. Po ponovnem 

oblikovanju se je izdelal zadnji predlog in nato tudi načrt za nov oltar 

in ambon.  

Nov daritveni oltar želi povzeti skladnost in sorodnost s tabernakljem 

in menzo glavnega oltarja. Gotovo je tabernakelj najdragocenejši 

kamnoseški izdelek v naši cerkvi, postavljen leta 1907, ko je bil na 

roženvensko nedeljo posvečen glavni oltar (župnijsko žegnanje). 

Tabernakelj je prostor, kjer se trajno hrani in časti Najsvetejši 

zakrament, oltar pa je prostor daritve Najsvetejšega  - Jezusa 

Kristusa. To sorodnost in neločljivo povezanost želi ohraniti nov oltar, ki 

je zasnovan v enakem kamnu – Carrara Gioa, iz katerega je tudi 

izdelan tabernakelj. Na temelju oltarja je reliefno upodobljen 

enakokraki križ, ki je stilno povzet po križu, ki dominira na vrhu oboka, 

ki razmejuje strop prezbiterija cerkve od cerkvene ladje.  



Križ na oboku je kot znamenje, ki združuje nas, vernike, na zemeljski 

poti z Božjim življenjem, z večnostjo, z neskončno svetostjo. Tako je ta 

križ simbolno prenesen na temelj novega oltarja, ki nas preko svete 

Evharistije vabi in povezuje z živim Bogom.  

Levo in desno ob temelju oltarja sta dva stebra, ki nosita menzo 

oltarja. Oblikovno in dimenzijsko sta enaka kot stebri pri menzi 

glavnega oltarja. V postavitvi oltarja v sredinski osi cerkve prav ta 

dva stebra razširita naš pogled z daritvenega oltarja proti glavnemu 

oltarju in tabernaklju oz. v obratni smeri združujeta »pozornost« od 

glavnega oltarja v središče – center novega oltarja, na žrtvenik, kjer 

se daruje Bog sam. 

Ambon je soroden oltarju, prav tako 

zasnovan v belem kamnu Carrara Gioa. 

Na njem je upodobljen nekoliko manjši 

enakokrak križ kot je na temelju oltarja. 

Zaključuje se z medeninastim vertikalnim 

nosilcem, na katerem je lesena površina za 

postavitev knjige. 

Julija letos je bil na Umetnostno-gradbeni 

svet Nadškofije Ljubljana poslan načrt za 

odobritev postavitve novega oltarja in 

ambona. Glede na odgovor, ki se ga 

pričakuje v oktobru, bo naslednjem 

mesecu na Nadškofijsko gospodarsko 

upravo vložena tudi prošnja za odobritev 

del, glede na predviden finančni načrt po 

prispelih ponudbah kamnoseških mojstrov. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 2.10.2017 do 8.10.2017 

2.10. pon sv. angeli varuhi BR 19 + Francka Ložar 

3.10. tor sv. Gerard, opat BR 19 + Marijan Seliškar, obl. 

4.10. sre sv. Frančišek Asiški BR 19 v zahvalo za življenje in vero 

5.10. čet sv. Marija Favstina BR   8  zahvala sorodnikom in 

dobrotnikom 

6.10. pet sv. Bruno, ust. kartuzijanov 
prvi petek 

BR 19 + Bernarda Nussdorfer 

+ Terezija Jelinčič, obl. 

7.10. sob sv. Roženvenska  

Mati Božja 
prva sobota 

čiščenje ob 8h Brezovica:  

Dolina, Pot na Plešivico, 

Pot na mah, V Jami 

BR19 + Srečko Malavašič 

+ Ivan Kršmanec 

+ Miroslav Sever in starši: 

Valentin in Jožefa Sever 

++ Novak in ++ Sedej 

++ sin in oče Franc Keršmanec 

8.10. ned  27. nedelja med letom 
 
 

 

branje Božje besede LG: 

Dolores Gosar in Irena Jarc 
 

branje Božje besede VG: 

Mojca Tratar in  

Nuša Dajčman 

 

 

 
 
 

branje Božje besede BR:  

Peter in Genči Buček 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Vera Lomovec, obl. in  

+ Rudi Lomovec 

LG  830 + Albin Jarc 

VG 830 ++ Ambrožičevi (Vn. Gorice 18) 

+ Marko Jakomin in  

++ družina Jakomin 

+ Marija in Bogo Komelj 

+ Marija Nartnik 

++ iz družin Jesih in Zadravec 

BR  10 + Bernarda in Jože Kmetec 

v zahvalo in priprošnjo za  

skupno zakonsko življenje 

+ Ivan Kršmanec 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 7.10., ob 8h: Dolina, Pot na Plešivico, Pot na mah, V Jami 

Čiščenje cerkve na Brezovici za november in december 

sobota,   4.11. – Ljubljanska cesta 

sobota, 11.11. – Laze, Dragomer 

sobota, 18.11. – Dragomerška od Ljubljanske do Čudnovih 

sobota, 25.11. – Ob gozdu, Pot na Polane do št. 14 

sobota,   2.12. – Pot na Poljane od št. 18. do konca 

sobota,   9.12. – Kotna in Kratka pot 
sobota, 16.12. – Mirna in Prečna pot 

sobota, 23.12. – Rožna, Vrtna, ob Snežaku in Lepa pot 

sobota, 30.12. – Pot za Stan 



GODOVI in SVETE MAŠE od 9.10.2017 do 15.10.2017 

9.10. pon sv. Dionizij, škof BR 19 + Nežka Pezdir 

10.10. tor sv. Florencij, 

mučenec 

BR 19 ++ iz družine Tomšič in Žakelj 

+ Ivana Armič 

+ Jože Artač, obl. 

11.10. sre sv. Filip, dijakon BR 19 + Frančišek Žitko ter ++ Rotar 

+ Stane Šebenik, 30. obl. 

12.10. čet sv. Maksimilijan Celjski BR   8 + Manca Trček, obl. 

13.10. pet sv. Koloman, muč. 
 

BR 19 ++ starši, sestra in brata  

Kosednar 

14.10. sob sv. Kalist I., papež in 

mučenec 
čiščenje ob 8h Brezovica: 

Pod gradom 

BR 19 + Andrej in Angela Marinko 

+ Anton Višnjak, obl. in  

++ starši Urbančič 

+ Stane Šebenik, obl. 

++ starši Grivec;  

++ Ivan, Marija in Ludvik Lah;  

+ Alojz in Terezija Petre 

+ Marija in Alojz Rupert, 70.obl. 

15.10. ned 28. nedelja med letom 
branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 

 
branje Božje besede VG: 

Jožica Perne in  

Peter Rožmanec 

 

 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Slavko in Edita Jesih 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Anton Remškar, obl. in  

+ Matjaž Jeraša 

VG 830 + Anton in Terezija Marinko           
                                 (Podpeška 158) 

+ Ivana Jamnik 

+ Jožefa Kozina 

+ Bogo in Marija Komelj 

+ Peter Čibej 

+ Ignac Brolih, obl. 

BR  10 + Franc Gabrovec, 10. obl. 

+ Jožef Tomšič, duhovnik in 

++ starši Tomšič 

Čiščenje cerkve, petek, 14.10., ob 8h: Pod gradom 
 

Antonovi večeri 
 

Prvo srečanje  v sklopu Antonovih večerov je v nedeljo – 15. oktobra – ob 

19.00 uri v Marijinem domu. Med nami bo g. Peter Nastran, župnik v župniji 

Koroška Bela. Spregovoril nam bo o Božji milosti, ki nam jo Bog daje po 

molitvi in našem osebnem odnosu do Njega. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 16.10.2017 do 22.10.2017 

16.10. pon sv. Marjeta, red. BR 19 + Albina Vidovič 

17.10. tor sv. Ignacij Antiohijski BR 19 + Maj Mlinar 

18.10. sre sv. Luka, evangelist  BR 19 + Jožef Kozjan 

++starša Marijanca Trček, 1.obl. 

in Jakob Trček 

19.10. čet sv. Pavel od Križa BR  8 za uspešno zdravljenje 

20.10. pet sv. Irena, mučenka BR 19 + Karel in Jerica Žitko 

21.10. sob sv. Uršula, dev., muč.  
čiščenje ob 8h, Brezovica: 

Pot na Tičnico, Partizanska 

ulica 

BR19 po namenu darovalca 

+ Silvo Puc, obl. 

+ Filip Rotar, obl. 

+ Janko in Majda Mravlje 

22.10. ned 29. nedelja med letom, 

misijonska nedelja 
branje Božje besede LG: 

Marta in Albert Prodan 
 
 

branje Božje besede VG:  

Tanja Repič Slavič in 

Matevž Marinko 
 

branje Božje besede BR:  

Jošt in Alenka Klemenc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Stanislav Štrukelj 

+ Uršula Jalševac 

VG  830 + Anton in Terezija Marinko  
                              (Podpeška cesta 158) 

+ Marija Nartnik 

BR  10 + Franci Sever, 1. obl. 

+ Anton Zor, obl. in  

++ starši Marinčič 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, 21.10., ob 8h: Pot na Tičnico, Partizanska ulica 
 

sv. Luka, evangelist – 18. oktober 

Sveti Luka je napisal dve pomembni novozavezni knjigi: Evangelij po Luku in 

Apostolska dela. Njegovo ime je v hebrejščini [Luka] in v grščini [Lukas]. 

Slovensko ime Luka je praktično enaka izvirni obliki. 

Luka je bil doma iz Antiohije, po rodu je bil Grk, po poklicu je bil zdravnik, 

zato ni čudno, da je evangelij, ki ga je napisal, namenjen Grkom. Kot 

zdravnik je imel globoko razvit čut za bolnike, zato Jezusa predstavi kot 

telesnega in dušnega zdravnika. Precej časa je oznanjal krščanstvo skupaj s 

svetim Pavlom – spremljal ga je na vseh pomembnejših potovanjih in je 

skupaj z njim prišel tudi v Rim. Iz uvodnih besed Lukovega evangelija se da 

sklepati, da Luka ni bil priča dogodkom, ki jih je opisal v evangeliju. To 

pomeni, da se je krščanski skupnost pridružil šele nekoliko pozneje.  

V pripovedi o dveh mladeničih, ki sta na poti v Emavs srečala in po 

lomljenju kruha spoznala vstalega Gospoda, Luka z imenom omenja samo 

enega, Kleofa, ime drugega pa zamolči. Papež Gregor Veliki z veliko 

verjetnostjo ugotavlja, da zato, ker je bil to on sam. V svoji skromnosti se 

namreč ni želel izpostavljati.   



  GODOVI in SVETE MAŠE od 23.10.2017 do 29.10.2017 

23.10. pon sv. Janez Kapistran BR 19 + Kristina in Gabrijela Žnidaršič 

24.10. tor sv. Anton M. Klaret BR 19 ++ Tomšič in ++ Žakelj 

25.10. sre sv. Darinka, muč. BR 19 + Jože Gregorič, župnik, 3. obl. 

26.10. čet sv. Lucijan, muč. BR   8  po namenu (prosto) 

27.10. pet sv. Sabina Avilska BR 19 ++ starši in stari starši Pezdir 

28.10. sob sv. Simon in Juda 

Tadej, apostola 
čiščenje ob 8h Brezovica:  

Na Pobočju 

BR19 + Brolih Stane, obl. 

+ Ivan Kršmanec 

+ Franc Oven, 30. dan 

29.10. ned  30. nedelja med letom, 

žegnanska nedelja 
branje Božje besede LG: 

Ela in Pavel Remškar 
 

branje Božje besede VG:  

Marija in Tadej Dolenc 
 

 
 
 

branje Božje besede BR:  

Andrej in Ana Kodba 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG  830 za žive in ++ Demšar in Kokalj 

+ Boris Armič, 30. dan 

VG 8
30

 + Ludvik Jakomin 

+ Ivana Jamnik 

+ Ana Kozina 

+ Ignac Jakomin, sin 

BR  10 + Jože in ++ starši Namjesnik 

++ Richard in Arnold Krajnik ter 

++ družina Krajnik 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 28.10., ob 8h: Na Pobočju 
 

 

 

sv. Simon in Juda Tadej, apostola – 28. oktober 

Oba svetnika častimo skupaj, saj naj bi po izročilu na isti dan pretrpela 

mučeniško smrt. V zemeljskem življenju ju je vezala tudi sorodstvena vez: 

skupaj z Jezusom so bili med seboj bratranci. Gre za dva preprosta 

apostola: nikjer v Svetem pismu ne rineta v ospredje, tudi o njunem 

dejanskem življenju imamo le nekaj skopih podatkov. Judu nekateri 

pripisujejo avtorstvo kratkega »Judovega pisma«, a tudi tega ne moremo z 

gotovostjo trditi. Dolgo časa je bil pozabljen, njegovo češčenje pa se je 

obnovilo v zadnjih dveh stoletjih. Po številnih cerkvah vidimo njegovo 

podobo, pred katero verniki s prošnjo za uslišanje molijo posebno molitev k 

njemu. Evangelij naj bi oznanjal v Mezopotamiji, pozneje pa prišel v Perzijo, 

kjer naj bi ga duhovniki poganskega boga Mitre pobili do smrti. Na isti dan 

naj bi mučili in usmrtili tudi svetega Simona: na pol so ga prežagali z žago. 

Simon je sprva pripadal verski skupnosti zelotov; od tod naj bi izhajal njegov 

vzdevek »Gorečnik«. Evangelij naj bi oznanjal med Judi v diaspori. 

Simon je hebrejsko ime Šimon, ki izhaja iz besede šama, kar pomeni 

»poslušati, uslišati«. Razlagajo ga kot manjšalnico iz latinske besede ursa, ki 

pomeni »medvedka«. Simon je imel tudi pridevek Zelot, »Gorečnik«. Ime 

Juda pomeni »slavljeni«, Tadej pa »moja radost, srčni«. 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

V septembru so prejeli zakrament svetega krsta 
 

☼  Ema Gutnik, Log pri Brezovici  

☼  Lukas Severkar, Brezovica 

☼  Mark Debevec, Vnanje Gorice  

☼  Neža Rudolf, Log pri Brezovici 

☼  Sofija Kovač, Dragomer  
 

Letos je bilo krščenih triindvajset otrok, v lanskem letu, do oktobra pa 

devetnajst otrok. 
 

 

V septembru so od nas odšli v večnost 
 

†  Dragutin Kos (69), Stara cesta 32, Dragomer, (Dragomer) 

†  Franc Oven (86), Podpeška cesta 59, Brezovica, (Brezovica) 

†  Boris Armič (59), Loška cesta 38, Log pri Brezovici, (Log) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih petintrideset naših župljanov, lansko 

leto v tem času pa sedeminštirideset.  
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek od 17h do 18:30. In vsak delavnik po sveti 

maši. Za pogovor ali pripravo dokumentov pokličite po telefonu ali 

sporočite na e-pošto. 
 

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/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf  
 

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 18h do 19h. 

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  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf
mailto:jozef.poje@rkc.si
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