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Vprašanja ob smrti 
 

Bratje,  

nočemo, da bi bili vi 

nevedni o rajnih, 

da se ne boste žalostili, 

kakor drugi, ki nimajo 

upanja. 

 

(1 Tes 4,13) 

 

Vsaka smrt bližnjega prinese s sabo mnoga vprašanja. Ne glede na 

to, ali je nekdo umrl po dolgi bolezni ali povsem nepričakovano, se 

ob smrti sprašujemo: Zakaj je umrl? Zakaj prav zdaj? Zakaj ravno on?  
 

Smrt bližnjega, ki globoko zareže v naša življenja, nas lahko navda z 

občutji, da na smrt še zdaleč nismo bili pripravljeni. Čutimo, da je 

smrt, ki toliko odnese in pušča bolečino, krivična. Nekateri ob smrti 

doživljajo tudi globoke občutke praznine, nesmisla ali brezupa in ne 

vidijo poti naprej, ki bi bila vsaj malo svetla. Smrt bližnjega naše 

življenje povsem spremeni. 
 

Toda apostol Pavel v pismu Tesaloničanom zapiše: »Če verujemo, da 

je Jezus umrl in vstal, bo Bog tudi tiste, ki so zaspali, po Jezusu 

pripeljal z njim« (1 Tes 4,14). Vabi nas, da na smrt, ki je v najglobljem 

bistvu duhovno dejanje, duhovni preporod in osebno vstajenje, 



pogledamo z očmi vere. Vabi nas, da ne gledamo samo na telesa 

umrlih, ki so kot »lupine« ostale za njimi. Vabi nas, da ne gledamo 

samo praznine, ki jo je pokojni pustil znotraj nas, ampak, da se v 

duhu in veri ozremo v polnost, s katero se je pokojni po Jezusu vpel v 

večnost. Kdor veruje, ni več neveden o rajnih, saj ve, kam gremo po 

smrti. Kdor uspe svojo bolečino pretopiti v molitev in upanje, je tako 

že bliže Bogu, s tem pa tudi svojemu človeku, ki ga je ljubil. 
 

»Mi, živeči, rajnih ne bomo prehiteli« (1 Tes 4,15). Ne glede na to, 

kako močna je bila naša ljubezen in povezanost s pokojnim, nas smrt 

razdvoji, nas loči in nam prepreči, da bi »šli za njim«. Po eni strani 

gledamo sledi, ki jih je pokojni pustil za sabo, po drugi strani pa 

vemo, da so prav ti preostali drobci  vsakodnevnega življenja tisti, ki 

bodo v času žalovanja ranili vsak posebej. Toda če se zmoremo 

ozreti navzgor in v sebi dopustiti duhovni pogled, potem se zavemo, 

da se življenje v resnici nadaljuje – ne na način in v obliki, kakršne 

smo bili deležni doslej, temveč v skupnem občestvu živih in mrtvih, v 

katerem smo nerazdružljivo povezani. Vsaka smrt pomeni tudi klic, 

da se spoznanje te nove resničnosti znotraj nas rodi kot nekaj 

svetlejšega in večjega. Prehod vsakega človeka v večnost ima svoj 

namen, ki se zmore in pusti prepoznati in ki se ga kljub bolečini da 

sprejeti. 

»Tolažite se torej med seboj s temi besedami« (1 Tes 4,18). Apostol 

Pavel nas vabi, naj se ob smrti bližnjega povežemo in se medsebojno 

tolažimo. Za mnogo ljudi je ob smrti najbolj tolažeče, da so lahko 

skupaj s svojimi sorodniki in prijatelji, ki so pokojnega poznali. Tolaži jih, 

da skupaj sprejemajo novo dejstvo, da se v pogovoru spominjajo 

pokojnega in si v veri dajejo upanje na tisto, kar »vemo oprti na 

Gospodovo besedo« (1 Tes 4,15). Včasih največje stvari ali največje 

spremembe v sebi ustvarimo prav iz vere, zaupanja in ljubezni, za 

katero spoznavamo, da kljub smrti ne mine. Trpljenje in smrt sta 

najmočnejša vzgiba našega novega upanja, naraščajoče duhovne 

moči in dojemljivosti za presežno. Smrt bližnjega, ki nas použije v 

bolečini, v nas obenem ustvari prostor za novo stvarnost in nove 

duhovne naloge. Z nevidno nitjo ljubezni, ki je prav znotraj nas znova 

premagala smrt, nas zaupno pripne v globino Božjega Srca. 



Obvestila za mesec november 
 

Zaradi epidemije korona virusa obisk svete maše ni mogoč. Je pa 

cerkev na Brezovici odprta eno uro za osebno molitev, za sveto 

spoved in prejem svetega obhajila: vsak delavnik od 18.00 ure dalje 

in vsako nedeljo od 9.00 ure dalje. Sveto obhajilo lahko prejmete 

med tednom ob 18.20 in ob 18.40 in ob nedeljah ob 9.20 in 9.40. 
 

Ponedeljek, 2. november, spomin vernih rajnih, doma si vzemite čas 

za molitev vsaj ene desetke rožnega venca. Pri molitvi lahko prižgete 

svečo, ki nas s svetlobo vabi k veri v življenje po smrti.  
 

Petek, 6. november, prvi petek v mesecu. Obisk starejših in bolnih na 

domu. Vabim vas, da doma  molite rožni venec Božjega usmiljenja. 
 

Sobota, 7. november, prva sobota, v molitvi se priporočimo Mariji 

Božji materi, lahko molimo litanije Matere Božje. 
 

Nedelja, 8. november, zahvalna nedelja.  
 

Nedelja, 22. november, god svete Cecilije, zavetnice cerkvenih 

pevcev in cerkvene glasbe. Ta dan bo sv. maša za vse žive in 

pokojne glasbene sodelavce župnije Brezovica.  
 

Nedelja, 29. november, nedelja Karitas in prva adventna nedelja. 
 

 

Beseda življenja 
 

K molitvi nas vabi stavek Beseda življenja za mesec november: 

»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo« (Mt 5,4). 
 

Kdo v svojem življenju ni bil žalosten, kdo ni jokal? In kdo ni nikoli videl 

ljudi, katerih bolečina se izliva skozi solze? Danes, ko sredstva 

obveščanja v naše domove prinašajo podobe z vsega sveta, smo v 

nevarnosti, da bi se navadili, da bi naše srce spričo potokov 

bolečine, ki nas hočejo odnesti, otrdelo. 
 

Jezus ni ravnodušen do naših stisk in si sam prizadeva ozdravljati naše 

srce trdote sebičnosti, želi napolniti našo osamljenost in okrepiti naše 

delovanje. On misli tudi na sedanjost. Njegovo kraljestvo je namreč 

že tu, čeprav še ne v dokončni obliki. Navzoče je v Jezusu, ki je s 

svojim vstajenjem premagal smrt. In navzoče je tudi v nas, v srcih nas 

kristjanov: Bog je v nas. Sveta Trojica prebiva v nas. Tedaj se more 

blagor, ki ga je Jezus oznanil, uresničiti že sedaj.  



Teden zaporov 
 

Od nedelje, 15. novembra, do sobote, 21. novembra., je teden 

zaporov. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali 

pomena molitve za zapornike, njihove družinske člane, vse zaposlene 

na področju sodstva in zaporniškega osebja ter za žrtve kaznivih 

dejanj in njihove svojce, ki jih trpljenje zadene za vse življenje. Naslov 

letošnjega tedna zaporov je »Združeni v zapori«. 
 

Teden Karitas 
 

 

Od 23. do 29. novembra 2020 

obeležujemo teden  Karitas, 

katerega geslo je »Slišim te!«. To 

geslo nas vabi, da se naučimo 

resnično slišati vsakega človeka v njegovih potrebah. Brez tega, da 

slišimo človeka v stiski, smo težko njegovi zagovorniki. Naj letošnji 

teden Karitas nagovori srca vseh ljudi, da je vredno prisluhniti 

sočloveku in stopiti na stran potrebnih, še posebej v teh  časih, ko 

preživljamo težko preizkušnjo epidemije. V času, ko so odpovedana 

vsa srečanja in prireditve, je to geslo še posebej na mestu, saj so 

stiske in osamljenost ljudi velika. Predvsem tu vidimo stisko starejših in 

bolnih, ker  so obiski in pogovori omejeni ali celo onemogočeni.  
 

V duhu skrbi za sočloveka smo letos okrnili program druženja. 

Odpovedali smo se delavnici izdelave butaric v spomladanskem 

času in maši za starejše, bolne in invalidne župljane v  mesecu 

septembru. Čeprav se tega srečanja vsi veselimo in z veseljem 

pripravimo tudi  manjšo pogostitev v Marijinem domu, je zdravje in 

življenje na prvem mestu. Razvoj dogodkov kaže tudi na odpoved 

izdelave adventnih venčkov ob  koncu meseca novembra.  
 

Naše letošnje delovanje je bilo usmerjeno predvsem v razdeljevanje 

hrane in pomoč v nakupu šolskih potrebščin. Poslali smo tudi nekaj 

otrok na počitnice ob morju ter omogočili počitnice eni družini. 

Pomoč smo nudili tudi posameznikom pri plačilu položnic in razdelili 

nekaj oblačil in obutve. 
 

Ob tej priliki bi se sodelavci Karitas radi zahvalili skavtom in vsem 

dobrotnikom, ki na različne načine podpirajo delo Karitas. Še 

posebej se zahvaljujemo za dar, ki so nam ga svojci namenili ob 

smrti ga. Marije Komelj in g. Ivana Kavčnika. Bog povrni! 



Molitev za pokojne 

Sredi noči, ko bori vršijo, 

ko se drevesa iz sanj prebudijo, 

kadar gre večer čez polje, 

se prebudi moje srce. 

 

Med mesečino se polje svetlika, 

topol, jagned in trepetlika 

tiho šepečejo preko polja 

z nekom od onkraj sveta. 

 

Sobice večnosti vse so odprte, 

duše naše več niso potrte, 

zlati odsevi sijejo k nam, 

čutiš, da nisi več sam. 
    

(Srečko Kosovel) 

 

Mesec november je v celoti namenjen spominu in molitvi za vse, ki so 

že odšli v večnost. Posebej molimo za naše umrle sorodnike, znance 

in prijatelje; ljudi, ki smo jih imeli radi in s katerimi smo delili naše 

življenje. Molimo pa lahko tudi za »splošen namen«, za duše v vicah, 

posebej za tiste, ki nimajo nikogar, ki bi molil zanje. Ker občestvo 

sestavljamo vsi – živi in mrtvi – je zelo pomembno, da na ta način 

pomagamo našim pokojnim, da čim prej dospejo do polnosti 

življenja v nebesih. Če posvetimo svoj čas molitvi za pokojne, imamo 

upanje, da bo nekoč nekdo molil tudi za nas. 

Letos zaradi razmer ne bo običajnih skupnih molitev, vseeno pa se 

pokojnih lahko spomnimo ob posebnih dneh in molimo doma, sami 

ali s svojimi domačimi. Pokojnih se posebej spomnimo: 

 

1. novembra 

Ta dan je bila ob 18.00 v cerkvi običajno molitvena ura za pokojne. 

Zmoli se vse štiri dele rožnega venca. Lahko pa vsaj del rožnega 

venca zmolimo doma, npr. en del, eno desetko ali vsaj očenaš in 

zdravamarijo. Pomemben je namen in da se pokojnih spomnimo. 



2. novembra 

Ta dan posebej molimo za verne duše v vicah. Običajno so vse 

svete maše 2. novembra namenjene dušam v vicah. Lahko se jih 

spomnimo doma npr. ob jutranji ali večerni molitvi. 

 

Ob koncu vsake nedeljske svete maše 

Meseca novembra je bila ob koncu vsake nedeljske svete maše 

kratka molitev, namenjena vsem, ki so umrli v preteklem tednu in 

tistim, ki bodo umrli v prihodnjem tednu. Tudi zdaj, ko spremljamo 

sveto mašo prek zaslonov doma, se lahko ob koncu svetih maš 

spomnimo še na kratko molitev za umirajoče. 

 

Vsak prvi petek ob 15.00 
 

Na ta dan in uro je v cerkvi običajno molitev rožnega venca Božjega 

usmiljenja. Molitev je ob dnevu in uri Jezusove smrti in je zato posebej 

določena za odprto Božje usmiljenje, posebej za grešnike, umirajoče 

in duše v vicah. Tudi sami lahko molimo rožni venec Božjega 

usmiljenja ob tej uri ali drugem času dneva. 

 
Rožni venec Božjega usmiljenja se moli tako, da na velikih jagodah 

molimo: Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega 

preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše 

grehe in za grehe vsega sveta. 

Pri malih jagodah pa molimo: Zaradi njegovega prebridkega 

trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. 

Na koncu trikrat rečemo: Sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni – usmili 

se nas in vsega sveta. 

 
Vsak prvi petek v mesecu po sveti maši 

 
Ta dan je po sveti maši molitvena ura ob izpostavljenem 

Najsvetejšem, ko se lahko izprosi posebne milosti za pokojne. V tem 

času lahko molimo ob domači podobici ali z mislijo na Jezusovo 

usmiljenje. 

 



Vsak dan pred sveto mašo 

 
Tudi v času izrednih ukrepov je vsak dan uro pred sveto mašo cerkev 

odprta za osebno molitev, spoved in prejem obhajila. Vabljeni ste, 

da (ob upoštevanju ukrepov) pridete v cerkev vsaj h kratki molitvi ali 

molitvenemu spominu za rajne ali drug oseben namen. 

 
 

 

Kadar Cerkev moli za pokojne, 

premišljuje predvsem o vstajenju 

Jezusa Kristusa, ki je s svojim 

križem poskrbel za naše rešenje in 

večno življenje. Verjeti v vstajenje 

naših teles pomeni priznati, da 

ima človekovo življenje svoj 

vzvišeni končni cilj, ki tako 

popolno zadovoljuje naša 

najgloblja hrepenenja, da človek ne čuti več nobene potrebe po 

ničemer drugem. Naša bratska molitev se pridružuje zaslugam 

svetnikov kot pomoč tistim, ki še čakajo na blaženo gledanje. 

Molitev za umrle, pridružena svetemu življenju tistih, ki živijo v skladu z 

Božjimi zapovedmi, prispeva k dokončnemu zveličanju naših 

pokojnih. Je čudovit izraz bratske ljubezni med člani iste Božje 

družine. Premišljevanje o življenju tistih, ki so zvesto hodili za Kristusom, 

nas opogumlja, da živimo zgledno in pokončno krščansko življenje, s 

katerim se vsak dan pripravljamo na večno življenje.   

                                                                  (sv. Janez Pavel II.) 

 

Vice pomenijo to, da lahko Bog posodo, ki se je ponesrečila, 

popravi. Pomenijo, da nas lahko on očisti vse navlake, ki nas ovira, 

da bi bili z njim in ostali v polnosti življenja. Nekdo se v vicah 

razbremeni vsega, kar je nesprejemljivo, drug pa se reši svoje 

nezmožnosti biti tak, kot bi moral biti. Končno pri vseh zablesti čisto 

srce in vsi skupaj spoznajo, da sodijo v isto veliko simfonijo bivanja. 

                                                                                 (Benedikt XVI.) 



GODOVI in SVETE MAŠE 2.11.2020 do 8.11.2020 

2.11. pon SPOMIN VERNIH 

RAJNIH 

BR 19 ++ Tomaž in starši Brank ter 

starši, sestre in brata Brank 

+ Frančišek Žitko in ++ Rotar 

3.11. tor sv. Hubert BR 19 + Pavla in Ludvik Jakomin 

v zahvalo sv. Hubertu 

4.11. sre sv. Karel Boromejski BR 19 + Drago Gorjan 

v zahvalo za zdravje 

5.11. čet sv. Zaharija in  

sv. Elizabeta, starša  

sv. Janeza Krstnika 

BR    8 v zahvalo za skupno življenje 

(50 let zakona) 

BR 19 za prebivalce župnije Brezovica 

6.11. pet sv. Lenart, opat 
                   prvi petek 

BR 19 v zahvalo 

+ Lenart Starkež 

7.11. sob sv. Ernest, opat 
                   prva sobota 

VG  8 ++ starši Marinko in Dobrovoljc 

ter + Minka Štros 

v zahvalo 

BR 19 + Rudolf in Barbara Rauh 

+ Marjan Trček 

+ Antonija Artač 

družina Čamernik iz Dragomerja,  

+ vnuk Gorazd, 13. obl., stari starši 

Pavla in Anton, starejši ter otroci  

Anton, ml., Drago in Jelka Muršič 

8.11. ned 32. nedelja med letom, 

zahvalna nedelja  

sv. Bogomir, škof 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Mojca Šuštar 

v zahvalo 

Bogu v zahvalo 

LG   830 + Vincencij Kodelja 

VG 830 + Janez Marinko, 30. dan 

+ Marinka in Bogo Komelj 

+ Stanislav Marinko 

+ Ivan Marinčič 

+ Angela, 5. obl. in Jože, 25. obl. 

Lenaršič ter + Marijan Centa 

v zahvalo Bogu za vse  

dobrote, ki nam jih podarja 

+ Ignac Jakomin, sin 



8.11. ned  BR  10 + Jože in starši Namjestnik 

++ Žitko in ++ Varšek 
 

 

 

 

GODOVI in SVETE MAŠE od 9.11.2020 do 15.11.2020 

9.11. pon Posvetitev  

Lateranske bazilike 

BR 19 + Ivan in Ivanka Kušar 

++ starši Kavčnik 

10.11. tor sv. Leon Veliki, pp. BR 19 + Jožef Lukan 

+ Terezija Pezdir 

11.11. sre sv. Martin, škof BR 19 ++ starši Seliškar in Ciril Klemenc 

+ Vincencij Kodelja, 30. dan 

+ Martin, Francka in Ludvik 

Japelj 

12.11. čet sv. Jozafat, škof BR  8 + Aurora in Giovanni ter njuni 

starši in sorodniki 

BR 19 + Lenart Starkež 

13.11. pet sv. Stanislav Kostka BR 19 + Stanislav Vidmar 

+ Slobodan Brajović 

14.11. sob sv. Nikolaj Tavelić VG 8 + Janez Marinko 

BR 19 + Marija Rotar, obl.  

+ Ludvik Lah, 19. obl. 

+ Dušan Belič, obl. 

+ Marija Brumec, obl. in  

+ Darko Kristančič 

15.11. ned 33. nedelja med letom  

sv. Albert Veliki, škof 
 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

za vero otrok in vnukov 

LG   830 + Tilen Čepar 

VG  830 + Stanislav Marinko 

+ Anton Smrtnik, 1. obl. 

+ Ciril Baligač in ++ družina 

Gruškovnjak iz Žižkov 

BR  10 + Tilen Starkež, 8. obl. 

++ starši, sestra in brata Kosednar 

+ Nace Benko, ml. 

+ Frančiška, obl. in Jernej Jamnik 
 



 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 16.11.2020 do 22.11.2020 

16.11. pon sv. Marjeta Škotska BR 19 + Janez in Ivan Slana 

+ Vladimir Erklavec 

17.11. tor sv. Elizabeta Ogrska BR 19 + Anton Prelesnik 

v zahvalo in čast Svetemu Duhu  

za milosti zdravja za 80 let življenja 

18.11. sre Posvetitev bazilike  

sv. Petra in Pavla 

BR 19 + Helenca in duše v vicah 

+ Ivan in Ivanka Kušar 

19.11. čet sv. Matilda, redovnica BR   8 + Ivan Kavčnik 

BR 19 ++ Gosarjevi 

20.11. pet sv. Edmund, kralj BR 19 + Ana Sojer in vsi ++ Sojer 

+ Marija Popit, 30. dan 

++ Obrstar in ++ Peklaj 

21.11. sob Darovanje Device 

Marije 

VG 8 + Janez Marinko 

BR 19 + Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

++ Fajtovi 

+ Tone Štrukelj, 26. obl. 

22.11. ned Nedelja Kristusa Kralja  

sv. Cecilija, mučenka 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Vincencij Kodelja 

VG  830 + Ivan Marinčič 

v čast Mariji Pomagaj za 

zdravje 

+ France, obl. in Milka Čuden 

ter + Frančiška Mrak in  

+ Marija Japelj 

+ Silvester Lipnik 

BR  10 za vse žive in ++ glasbene 

sodelavce župnije Brezovica 
 

 

God sv. Cecilije 

 

22. novembra goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe, 

pevcev, glasbenikov in izdelovalcev glasbenih instrumentov (orgel). 

Ob njenem godu se zahvaljujem vsem zborovodjem, pevcem, 

organistom in glasbenikom, ki vestno sodelujete in s svojim darom 

lepšate naše bogoslužje.  
 
 



 

   GODOVI in SVETE MAŠE od 23.11.2020 do 29.11.2020 

23.11. pon sv. Klemen, papež 

Dan Rudolfa Maistra 

BR 19 za domovino 

+ Milka Pohleven 

24.11. tor sv. Andrej Dung, 

muč. 

BR 19 + Boris in starši Čičmirko 

+ Alojz Rovšek, 30. dan 

25.11. sre sv. Katarina Sinajska, 

mučenka 

BR 19 ++ starši Kršmanc 

+ Terezija Pezdir 

26.11. čet sv. Valerijan Oglejski, 

škof 

BR  8 + Marija Popit 

BR 19 + Anton Namar in Danila 

Jesenovec 

27.11. pet sv. Virgil in Modest, 

škofa 

BR 19 + Ivan Kavčnik 

+ Marija Slana 

28.11. sob sv. Katarina 

Labouré, redovnica 

VG 8 + Janez Marinko 

BR 19 + Antonija Artač 

+ Andrej Borko 

29.11. ned 1. adventna nedelja, 

nedelja Karitas 

sv. Saturnin, mučenec 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Vincencij Kodelja 

VG  830 + Heinrich Rudolf in Joži Sieger 

+ Ana Marinko 

+ Ivan Marinčič 

+ Stanislav Marinko 

+ Frančiška Jakomin 

BR  10 + Miha Mravlje, 4. obl. in  

+ Marjeta Mravlje 
 
 

 

 

 

 

Molitev 

 

V enem samem posvečenem grižljaju kruha,  
v eni sami posvečeni kapljici vina, 

v eni sami besedi Besede 

je Božja nesmrtnost. 

 

Zakaj bi trepetala, 

ko bom tudi jaz morala sleči svoje telo, 

prepustiti zemlji, kar je zemeljskega, 

in vrniti Bogu, kar je bilo rojeno iz Boga. … 

 

Amen.     (S.M.) 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

V oktobru so prejeli sveti krst 

☼  Patrik 

☼  Bine 

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

pa je bilo v tem času krščenih osemnajst otrok. Z molitvijo prosimo 

zanje in za njihove starše in botre. 
 

V oktobru so od nas odšli v večnost 

†  Vladimir Erklavec (87), V Jami 15, Lukovica, Brezovica, (Brezovica)  

†  Marija Slana (90), Komarijska pot 11, Brezovica, (Brezovica)  

†  Janez Marinko (78), Nova pot 20, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice)  

†  Vincencij Kodelja (80), Cesta OF 19, Log pri Brezovici, (Log) 

†  Elvino Lubiana (77), Loška cesta 5, Log pri Brezovici, (Log) 

†  Marija Popit (83), Loška cesta 23, Log pri Brezovici, (Brezovica)  

†  Alojz Rovšek (78), Na vasi 5, Dragomer, (Dragomer)  

†  Ana Marinko (90), Na Gulč 8, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice)  

Letos je bilo cerkveno pokopanih štiriinštirideset naših župljanov, prav 

tako kot preteklo leto v tem času. Spomnimo se jih v molitvi. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: 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 bo mogoč ko se bodo zdravstvene razmere 

izboljšale. 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).  

Do nadaljnjega so pogrebi v družinskem krogu.  

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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