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Mali šmaren – Marijino rojstvo 

Praznik zemeljskega rojstva obhaja Cerkev samo pri treh osebah: pri 

Jezusu, Mariji in Janezu Krstniku, ker je bilo rojstvo teh treh oseb res 

sveto,« piše Anton Strle v Letu svetnikov in to obrazloži: »Jezusovo rojstvo 

je bilo sveto zaradi združenja božje narave s človeško naravo v eni 

osebi, obenem zaradi deviškega spočetja v moči Svetega Duha; 

Marijino zaradi njenega brezmadežnega spočetja, to se pravi zaradi 

tega, ker je bila kot mati prihodnjega Odrešenika že v prvem trenutku 

svojega bivanja obdarjena s posvečujočo milostjo in torej obvarovana 

izvirnega greha; Krstnikovo zaradi tega, ker je bil izvirnega greha 

očiščen še pred rojstvom.«. Praznik Marijinega rojstva je prešel v rimsko 

bogoslužje v drugi polovici 7. stoletja. Pod papežem Sergijem so med 

letoma 687 in 701 začeli ta praznik obhajati s slovesno procesijo kot tri 

druge Marijine praznike: svečnico (2. februarja), oznanjenje (25. marca) 

in vnebovzetje (15. avgusta). V Nemčiji je današnji praznik uvedel že 

pred letom 735 sv. Bonifacij. To je veljalo tudi za Slovence, ki so bili v 

območju salzburške škofije. Že iz 

tistih časov sta slovenski imeni 

'veliki' in 'mali šmaren' za 

praznika Marijinega vnebo-

vzetja in Marijinega rojstva. Med 

tema dvema praznikoma še 

danes naše verno ljudstvo rado 

hodi na božja pota v Marijina 

svetišča. Drugo ljudsko ime za 

ta praznika je 'velika' in 'mala 

maša', zato tednom med njima 

pravimo tudi 'medmašni čas'. 

Praznik Marijinega rojstva je 



praznik veselja: na svet prihaja tista, ki naj postane Odrešenikova in 

naša mati. Marijino rojstvo je prvo vidno dejanje drame odrešenja. 

Vsebino tega praznika povzema odpev k Zaharijevemu hvalospevu v 

bogoslužni molitvi hvalnic: »Tvoje rojstvo, božja mati in Devica, je 

razveselilo vesoljni svet; kajti iz tebe je izšlo sonce pravice, Kristus, naš 

Bog, ki je odpravil prekletstvo in dal blagoslov, uničil smrt in nam podaril 

večno življenje.« 

obvestila 
 

Priprava staršev in botrov na krst bo v ponedeljek, 22.8. ob 20h v 

župnišču. Krstni nedelji sta: zadnja nedelja v avgustu in prva nedelja v 

septembru.  
 

V sredo, 24.8. goduje sv. Jernej, apostol. Jernejeva nedelja – žegnanje 

na Logu bo v nedeljo, 28.8. Sveta maša bo ob 10h v cerkvi sv. Janeza 

Krstnika na Logu.  
 

V nedeljo, 28.8. bo na Kureščku letno praznovanje Marije Kraljice miru. 

Ob 9h bo sv. maša in nato celodnevno češčenje. Zaključek slovesnosti 

bo s sveto mašo ob 16h, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav 

Zore. 
 

Vpis otrok v 1. razred verouka in ostale bo v petek, 2.9. od 15h do 19h in 

v soboto, 3.9. ves dan od 8h do 18h.   
 

Na prvi petek, 2.9. bom obiskal starejše in bolne na domu. Ob uri 

Jezusove smrti, ob 15h bo v cerkvi na Brezovici rožni venec Božjega 

usmiljenja. Po maši bo molitev pred najsvetejšim do 20:30 ure. 
 

Na prvo soboto, 3.9. bo molitev rožnega venca s premišljevanjem pred 

sveto mašo ob 18:15. 
 

Na prvo nedeljo v septembru, 4.9. bo vaš dar pri mašah namenjen za 

dokončanje del na koru. Hvala.  

Na koru so dokončana dela za talno ogrevanje in mizarska dela. S 

položitvijo talne obloge montažo luči in ozvočenja na koru se bodo dela 

na koru zaključila. Orglarski mojster bo v začetku jeseni tudi dokončno 

orgle uglasil in odpravil odstopanja, ki so se skozi poletje pojavila zaradi 

klimatskih sprememb. 
 

V ponedeljek, 5.9. bo po večerni sveti maši na Brezovici v Marijinem 

domu srečanje molitvene skupine Beseda življenja. Lepo povabljeni. 
 

Katehetska nedelja bo 11.9. Pri sv. maši ob 10h se bomo priporočili 

Svetemu Duhu za razsvetljenje v novem šolskem in veroučnem letu. 
 



Zaključek šmarnih maš bo na Dobrovi v nedeljo, 11.9. ob 16h. Maševal 

bo kardinal Franc Rode. Peš romanje na Dobrovo bo ob 13h z 

Brezovice. 
 

Župnijsko romanje 

V soboto, 10.9. bo župnijsko romanje. Letos se bomo odpravili na 

Goričko. Redkokdaj nas pot zanese v ta del Slovenije, saj je od Ljubljane 

najbolj oddaljena slovenska pokrajina, ki hrani lepote vredne ogleda. 

Obiskali bomo cerkev sv. Helene na Pertoči, ki ima drugi največji mozaik 

v Sloveniji. Izdelal ga je p. Marko Rupnik in tam bo romarska sv. maša. 

Ogledali si bomo oljarno bučnega olja. Po kosilu bomo obiskali župnijo 

Grad, ki nosi ime po gradu, ki je najobsežnejši grajski kompleks na 

Slovenskem. Imel naj bi 365 sob. Proti večeru se bomo ustavili pri 

romarski kapeli z imenom Rotunda, ki je najstarejša cerkev na Goričkem 

iz 13. stol. Z Brezovice bomo odšli ob 6:30 uri in se vrnili v večernih urah, 

predvidoma ob 21h. Cena romanja (prevoz, kosilo, vstopnina) je 25€. 

Prijavite se lahko kadarkoli po sv. maši ali po telefonu 040 395 942. 

 

veroučna obvestila za starše in otroke 
 

Vpis otrok k verouku za prvi razred in v višje razrede bo v petek, 2.9., od 

15h do 19h in v soboto, 3.9., ves dan od 8h do 18h. Urnik verouka je na 

voljo v cerkvi pri verskem tisku in na spletni strani župnije. Pri vpisu otroka 

boste lahko dobili potrebne učbenike, delovne zvezke, liturgične zvezke 

in prispevali dar za katehezo. Učbenike si lahko sposodite tudi od 

starejših otrok.  

Začetek verouka bo v ponedeljek, 5. septembra. Druga nedelja v 

septembru, 11.9., bo katehetska nedelja. Pri maši se bomo še posebej 

priporočili Svetemu Duhu in prosili za modrost.  

 

zahvale 
 

Na Brezovici je letos že desetič potekal poletni 

oratorij za otroke. Vodilo oratorija je bilo »Zdaj gre 

zares«. V oratorijskem tednu so otroci in mladi 

spoznavali zgodbo o Ostržku, ki se je večkrat umaknil 

in odšel od očeta, a na koncu postal dober in 

odgovoren. Tako se tudi mi večkrat s svojimi dejanji, s 

svojimi odločitvami skrivamo in odmikamo od Boga, 

ki je naš ljubeč in usmiljeni Oče. Na koncu pa tudi nas 

čaka Oče, da nas stisne v usmiljeni objem. 

Iskreno se zahvaljujem vsem animatorjem - letošnjim 

in animatorjem preteklih let, ki so oratorij pripravili in 



oblikovali. Še posebej gre zahvala Valentini Celarc, ki je letos že peto 

leto vodila oratorij.  

Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste z molitvijo podpirali delo mladih na 

oratoriju in vsem sponzorjem (AMK servis, Franci Čuden, kuhar, Gostilna 

Amfora, Gostilna Gorjanc, Hotenjka, K5 vezava, Mapa d.o.o., MI 

Elektronika, Mizarstvo Novak, Na Pot d.o.o., Občina Log-Dragomer, 

Pekarna Zalog, PGD Brezovica, Pizzeria Siciliana, Pleško cars d.o.o., Prigo 

d.o.o., SIMPRO, Špan d.o.o., Tapetništvo Debevec). Če sem koga 

izpustil, se opravičujem. Žpk. 

 

V Župnijski cerkvi na Brezovici sta pri glavnem 

vhodu zopet obnovljena kamna za blagoslovljeno 

vodo. Vso obnovo in postavitev je naredilo 

Kamnoseštvo Lev Vodnik iz Podutika pri Ljubljani kot 

dar za župnijo. Kamnoseštvu se v imenu župnije 

iskreno zahvaljujem. Žpk. 

Že pri pregledu kamnov se je videlo, da so to 

dragoceni kamnoseški izdelki, verjetno stari več kot 

sto let, narejeni iz kamna z Lesnega Brda. Pri obnovi 

ni bilo dovolj le sanacija razpok in okruškov s 

kamnoseškim kitom na določenih mestih ampak tudi dodajanje 

ustreznega kamna, kjer so bile poškodbe večje.  

Naj nas obisk cerkve in znamenje križa z blagoslovljeno vodo ob vhodu 

v cerkev vedno spomni na sveti krst, ki smo ga prejeli in bili s tem 

zakramentom sprejeti v občestvo Cerkve.  
 

 

znamenja pri bogoslužju – blagoslovljena voda 
 

Blagoslovljena voda v kropilniku je simbol našega krsta. Spominja nas, 

da smo pri zakramentu krsta ob simboličnem trikratnem izlitju krstne 

vode na glavo prejeli kopel prerojenja in prenovljenja po Svetem duhu. 

To je bilo naše novo rojstvo v Kristusu.  
Voda, ki je vir življenja, je eno pomembnejših krščanskih znamenj.  V vodi 

se pri svetem krstu prerodimo v Božje otroke. Blagoslovljena voda je 

znamenje Božjega življenja in ko se pokrižamo z blagoslovljeno vodo je 

to znamenje Božjega varstva in blagoslova.  

Voda, ki jo s posebnim obredom blagoslovi duhovnik, je blagoslovljena 

od Boga in je zelo močno in pomembno sveto znamenje. Ko ob vstopu 

v cerkev pomočimo prst v blagoslovljeno vodo in se pokrižamo, 

obudimo krstne obljube.  Krstne obljube vključujejo odpoved hudemu 

duhu in varovanju pred grehom. Na to moramo pomisliti, ko se 

pokrižamo z blagoslovljeno vodo ali jo kako drugače uporabljamo. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 22.8.2016 do 28.8.2016 

22.8. pon sv. Devica Marija 

Kraljica 

BR 17 + Stanislav Mohar, pogreb 

BR 19 + Lojze Gosar 

23.8. tor sv. Roza iz Lime, dev.  BR 19 ++ Mlinar 

24.8. sre sv. Jernej, apostol BR 19 + Marija Židanek 

++ starši Kušar 

25.8. čet sv.  Ludvik, kralj BR   8 + Anton in ++starši Kavčnik 

26.8. pet sv. Tarzicij, muč. BR 19 za dušno in telesno zdravje (K) 

v zahvalo in priprošnjo 

27.8. sob sv. Monika, mati BR 19 ++ Franc Fišter, starši Pavla in 

Ludvik Jakomin, brata Niko in 

Ludvik Jakomin 

28.8. ned 22. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Avguštin, škof VG 830 + Ludvik Modic 

   + Lojze Ščap 

   + Ivanka Rihar 

   v zahvalo 

 Jernejeva nedelja LG  10 + Marija in Ivan ter ++ iz 

družine Petkovšek 

   ++ Gutnik in ++ Zalar 

 krstna nedelja BR 10 + Velena Bernik 

   + Alojz Mikuš in ++starši  

Mikuš in Šenk 

   + Ana Novak, + Emil Novak, 

+ Ida Severkar, roj. Novak 

   + Peter Skodlar, obl. 

   + Stanislav Čampelj, 7. dan 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 27.8.: Tržaška c. od Lukovice do črpalke OMV 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sv. Jernej (Bartolomej), apostol – je bil eden od dvanajstih Jezusovih apostolov. O 

njegovem življenju imamo zelo malo podatkov. Rodil se je približno ob Jezusovem 

rojstvu, verjetno v Kani Galilejski, umrl je verjetno v Armeniji. Ime Bartolomej izvira iz 

aramejskega [bar Tolmaj] = Tolmajev sin. Po starem izročilu je Jernej odšel oznanjat 

krščanstvo najprej v Indijo, pozneje pa še v Armenijo, kjer sta skupaj z Judo Tadejem 

ustanovila Armensko apostolsko Cerkev. V Armeniji ga je doletela tudi mučeniška 

smrt: še živemu so odrli kožo s telesa in ga potem križali z glavo navzdol. To je razlog, 

da ga štejejo za svojega zavetnika usnjarji. Tudi upodobitve svetega Jerneja po 

navadi prikazujejo kako drži v eni roki velik nož, v drugi pa svojo kožo.  

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Kristus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Apostol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Aramej%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Indija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Armenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Apostol_Juda_Tadej
https://sl.wikipedia.org/wiki/Armenska_apostolska_cerkev


   GODOVI in SVETE MAŠE od 29.8.2016 do 4.9.2016 

29.8. pon Mučeništvo  

sv. Janeza Krstnika 

BR 19 ++ Ivan in Janez Slana 

+ Stanislav Mohar, 7. dan 

+ Marjan Trček, 7. dan 

30.8. tor sv. Feliks, muč. BR 19 + Jožefa Čuden 

31.8. sre sv. Pavlin, škof BR 19 + Franc Rakovec, obl. 

1.9. čet sv. Egidij, Tilen, opat BR   8 v čast sv. Hubertu 

2.9. pet sv. Marjeta, prvi petek BR 19 + Stanislav Čuden 

3.9. sob sv. Gregor Veliki, pp 

prva sobota 

BR 19 ++ starši Pajk in Glavač ter  

+ Štefan Glavač 

++ Marijana in Marko 

Bergant, obl. 

4.9. ned 23. ned. med letom 

sv. Kajetan, 

duhovnik 

prva nedelja v 

mesecu septembru 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Janez Pezdir, obl. 

LG  830 ++ Štrukelj in ++ Pezdir ter  

+ Ivanka Hrovatin 

++ Ana in Peter Platovnjak 

++ Gromovi 

VG  830 ++ Angela in Ivan Urbančič 

 ++ Stanovnikovi (Podpeška 139) 

   + Ivan Urbančič, obl. 

   + Viktor Lukančič, 5. obl. 

 krstna nedelja BR  10 + Tončka in Janez Janša, 30. obl. 

  + Ljudmila Pezdir 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 3.9.: Tržaška c. od črpalke OMV do trgovine 

Mercator, Malovaška 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mučeništvo Janeza Krstnika – Herod Antipa, četrtni oblastnik ali tetrarh v Galileji in 

Pereji, je vzel k sebi Herodiado, ženo svojega polbrata, ki je bila hkrati njegova 

nečakinja. Vsem, ki so imeli malo čuta za spodobnost, se je gnusilo, da se je Herod 

oženil z bratovo ženo, ko je ta še živel. Janez Krstnik pa je, zvest svoji preroški službi, 

neustrašeno stopil pred Heroda in mu v obraz povedal: »Ni ti je dovoljeno imeti!« 

Evangelist Luka pa piše, da ga je grajal tudi zaradi vseh drugih hudobij. Herod ni 

imel ne poguma ne moči, da bi se spreobrnil, raje je Božjega glasnika utišal: dal ga 

je vreči v ječo v nepristopni trdnjavi Maherunt ob Mrtvem morju. Herod je Janeza 

spoštoval, še bolj pa se ga je bal. Bala se ga je predvsem Herodiada, ker je prerok 

ogrožal njen položaj. Ko je bil Janez že skoraj leto dni v ječi, je Herod v Maheruntu 

praznoval svoj rojstni dan. Lepa deklica ga je tako očarala, da ji je obljubil vse, kar 

bi si želela. Deklica je bila le orodje Herodiadinega zlobnega naklepa: po 

materinem naročilu je zahtevala glavo Janeza Krstnika.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 5.9.2016 do 11.9.2016 

5.9. pon sv. Mati Terezija, red. BR 19 v zahvalo 

6.9. tor sv. Zaharija, prerok BR 19 + Miro Sever, 30. dan 

7.9. sre sv. Regina, muč. BR 19 + Marija Židanek 

8.9. čet Rojstvo Device  

Marije - mali šmaren 

BR   8 po namenu darovalca 

BR 19 ++starši Gršak in Dobrovoljc 

9.9. pet sv. Peter Klaver, red. BR 19 po namenu darovalca 

10.9. sob sv. Nikolaj Toletinski BR 19 ++ stara starša Nussdorfer 

++ Jože in Marija Likovič 

11.9. ned 24. ned. med letom  

sv. Bonaventura 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ starši Pleško, obl. 

LG  830  v čast Svetemu Duhu 

++ Franci in France Hočevar 

++ Gromovi 

  VG 830
 + Marija Židanek 

   + Franc Ostanek 

   + Ana Smrtnik, obl. 

   + Marjan Zajec 

  BR  10 za blagoslov v življenju (L) 

  + Teodor Pikec, obl. in  

+ Ivanka Pikec 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici,  9. oz.10.8.: Poštna ulica 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sv. Mati Terezija – se je rodila 27. avgusta 1910 v albanski družini Bojaxhiu v Skoplju. 

Oče Kole, ki je imel trgovino, in mati Drane sta svoji drugorojenki izbrala ime Agnes 

Ganxhe. Oče Kole je umrl, ko je imela Agnes komaj devet let. Živeli so blizu cerkve 

Srca Jezusovega. Družina je bila zelo verna. Agnes je sodelovala pri pevskem zboru, 

pridružila se je tudi misijonskemu krožku, kjer se je seznanila z delovanjem hrvaških in 

slovenskih jezuitov v bengalskem misijonu. Pri mami Drani se je učila dobrote do 

revežev. V živahnem dekletu je vzklil redovniški in misijonski poklic. Nekaj tednov po 

svojem osemnajstem letu je odšla od doma in iz svojega rojstnega mesta in 

odpotovala na Irsko, da vstopi v red loretskih sester, ki so delovale kot misijonarke v 

Indiji. Sestra Terezija je tam živela mirno življenje dobre redovnice vse do 10. 

septembra 1946, ki v redu misijonark ljubezni velja kot "dan navdihnjenja". Sestra 

Terezija se je peljala z vlakom na duhovne vaje v Darjeeling in "slišala Božji glas". 

Naročilo je bilo jasno: oditi moraš iz samostana in pomagati ubogim tako, da živiš z 

njimi. Iz urejenega samostana je šla na blatno ulico s petimi rupijami v žepu. Tri 

mesece je bila na tečaju za bolničarke, da bi se mogla posvetiti službi najbolj 

ubogim v Kalkuti. Na praznik Marijinega srca, 22. avgusta 1952, je mati Terezija v 

Kalkuti odprla Dom za zapuščene umirajoče. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 

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

 

čez nekaj časa pa bo… 
 

 Srečanje ŽPS, Brezovica, ponedeljek, 12. september ob 20h. 

 Vseslovensko srečanje mladih v Stični, sobota, 17. septembra.  

 Srečanje starejših in bolnih, Brezovica, nedelja, 18. september, ob 

15h. Med nami bo g. Miro Šlibar. Na ta dan bo tudi priložnost za 

sveto spoved in sveto bolniško maziljenje. 

 Žegnanje na Brezovici, prva nedelja v oktobru, 2.10., ob 10h. 

 Prvi skavtski dan, Brezovica, petek, 7.10., sv. maša ob 19h. 

 Dekanijsko romanje v ljubljansko stolnico, nedelja, 9.10., ob 15h. 

 Srečanje zakonskih jubilantov, Brezovica, nedelja,16.10., ob 10h. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:45. Vedno pa 

lahko dobite župnika po sveti maši. Za pogovor ali pripravo 

dokumentov pokličite po telefonu ali sporočite na e-pošto. 
  

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu. Sv. krst je med mašo, ki je 

ob 10h. Priprava na krst je v ponedeljek pred prvo nedeljo v mesecu zvečer po 

maši ob 20h. 

POROKA: Za poroko se oglasite vsaj dva meseca pred poroko. Če 

ženin ali nevesta ni iz naše župnije, prinese krstni in samski list iz 

župnije krsta, kjer je bil/a krščen/a.  

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015 
 

POGREB: Za pogreb pokličite čimprej, da se lahko določi ustrezen 

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

lahko namenimo pokojniku s sveto mašo za sedmi in trideseti dan 

po pogrebu. 

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h. 
 

BOLNIŠKI DUHOVNIK: Za obisk bolnika v UKC Ljubljana ali OI Ljubljana pokličite 

bolniškega duhovnika na telefon 041 613 378 in se dogovorite za pogovor, 

sveto obhajilo, spoved ali bolniško maziljenje vaših domačih, če so v bolnišnici. 

To dejanje je izraz ljubezni in odgovornosti do naših najbližjih.  
 
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

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 2420 0900 4477 143 (za nove orgle) in SI56 1914 0501 0054 787 (račun župnije) 

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

