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Bdenje in molitev   
                                               ob umrlem

 

 

Smrt je naravni 

zaključek življenja, ki 

doleti vsakega 

človeka. V preteklosti 

je bila smrt v večji 

meri sestavni del 

življenja kot v 

današnji družbi. 

Umiranje in žalovanje 

pa je bilo vpeto v 

posamezne družine 

in skupnosti. Vsi obredi, ki so se v določeni meri ohranili še danes, imajo 

za žalujoče globok pomen, molitev pa tako za svojce kot tudi za 

umrlega, saj ga pospremi in mu olajša vstop v večnost. 

 

            V preteklosti se je predvsem v manjših krajih, kjer so se ljudje 

med sabo poznali, hitro razvedelo, da je nekdo hudo bolan ali na 

smrtni postelji. Navada je bila, da so se sosedje, prijatelji in družina v 

tistih trenutkih zbrali na bolnikovem domu, da bi mu pokazali, da ni 

sam, da mu odpuščajo zamere in da ga imajo radi. S svojo prisotnostjo 

ob umrlem so umirajočemu lajšali smrt in mirili dušo – njegovo in svojo. 

Poklicali so duhovnika, da je za umirajočega v sveti spovedi prosil 



Boga, da mu odpusti grehe, mu podelil zakrament bolniškega 

maziljenja in  prinesel sveto popotnico – evharistijo pred prehodom v 

večno življenje. Kot opomin, da smrt prej ali slej potrka na vrata vsake 

hiše, so imeli na vsakem domu vnaprej pripravljene prte, križ, dva 

svečnika, posodo za blagoslovljeno vodo in posodo za olje. Vse to je 

morala skupaj z balo k hiši prinesti nevesta. 

Ko je človek umrl, so mu v znak spoštovanja zatisnili oči in zaprli 

usta. Dokončnost smrti je ljudi v preteklosti prav tako pretresla, kot nas 

pretrese danes. Zato se je oblikovalo veliko običajev – dejanj, ki so 

spremljale smrt. Najprej so zbudili živino in premešali žito. Odprli so 

okno, da bi duša umrlega lahko odšla in pometli smeti, da se ne bi 

zapletla vanje. Zastrli so vse, od koder bi se lahko videl odsev – zagrnili 

ogledalo in iz vseh posod izlili vodo. Ustavili so uro, da se umrli ne bi 

mučil s štetjem ur in minut, ko bo moral za vedno zapustiti domačo 

hišo. Najpomembneje pa je, da so morali pogasiti tudi ogenj, ki je sicer 

vedno gorel, saj so verjeli, da je ogenj živa stvar, prasketanje lesa pa 

se sliši tako, kakor da jočejo verne duše v vicah. 

Ljudem je smrt naznanilo zvonjenje cerkvenih zvonov. 

Sorodnike in prijatelje pa so o smrti obvestili bližnji in jih ob tej priložnosti 

tudi povabili na pogreb. Po stari navadi so na pogreb lahko prišli le 

tisti, ki so bili povabljeni. Umrlega so nato umili in ga oblekli v njegovo 

najboljšo obleko. Pripravili so pare – mrtvaški oder, na katerega so 

položili mrliča, z nogami obrnjenega proti vratom in rokami, ovitimi z 

rožnim vencem. Pare so postavili v osrednji prostor v hiši. Pred pare so 

postavili križ in dve goreči sveči, posodico z blagoslovljeno vodo in 

kropilno vejico. Ob parah so bile klopi, da so domači in kropilci ob 

umrlem lahko sedeli, ob njem bedeli in molili. 

Na podeželju, kjer je bila navada, da se pokojnika kropi zvečer, 

so kropilci pri mrliču ostali pozno v noč, včasih tudi vso noč. Za umrlega 

in za druge duše v vicah so molili in peli cerkvene pesmi in si 

pripovedovali zgodbe. Vse, ki so bedeli ob pokojniku, so domači 

pogostili vsaj z žganjem in belim kruhom, kar je veljalo za zadnjo 

pokojnikovo pogostitev vseh bližnjih. 

Mrliče so navadno pokopali tretji dan. Pogrebci so bili iz 

spoštovanja do umrlega oblečeni v najboljšo obleko, po možnosti 



črno, na rokavih so imeli žalne trakove - poročeni črne, samski pa 

bele. Iz hiše so pokojnega vedno nesli z nogami naprej, s krsto pa so v 

slovo prekrižali vse prage. Krsto so spustili na tla ob vaškem križu, 

najstarejši pogrebec pa se je v imenu umrlega poslovil in prosil 

odpuščanja za vse morebitne krivice. Ob koncu pogreba so pogrebci 

pokojnika tudi položili v grob in ga zagrebli. 

V času pogreba so tisti, ki se pogreba niso udeležili, poskrbeli za 

opravila v hiši: pospravili so pare, prezračili hišo, oprali rjuhe in mrtvaške 

prte ter ponekod celo zažgali žimnico. Na pogostitev takoj po 

pogrebu, kakor je navada danes, so bili v tistem času večinoma 

povabljeni samo nosači. Večja pogostitev – sedmina – pa je prišla na 

vrsto sedmi dan po pogrebu, ko se je darovala tudi `črna` maša 

zadušnica. Sedmi in trideseti dan je kot sklepno dejanje v slovesu od 

pokojnika tudi eden zadnjih ostankov starih obredij, ki se je ohranil do 

danes. 
 

Obvestila za mesec november 
 

Ponedeljek, 1. november, praznik Vseh svetih; svete maše:  

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.  

Zvečer ob 18.00 uri je na Brezovici molitev rožnega venca za naše 

rajne, na predvečer dneva vernih rajnih.  
 

Torek, 2. november, spomin vernih rajnih; sv. maša je na Brezovici ob 

8.00 in ob 19.00.  
 

Verouk se začne po počitnicah, v torek, 2. novembra.  
 

Petek, 5. november, prvi petek v mesecu. Obisk starejših in bolnih na 

domu le za tiste, katere obišče g. župnik, g. kaplan bo obiskoval 

bolnike v soboto, 6. novembra. Ob 15.00 bo na Brezovici molitev 

rožnega venca Božjega usmiljenja. Zvečer po maši je molitev pred 

Najsvetejšim do 20.30 ure.  
 

Petek, 5. november, prvi petek, srečanje birmancev, ki obiskujejo 

deveti razred, na prvi petek v mesecu, udeležba pri večerni sv. maši 

ob 19.00 uri. 



Sobota, 6. november, prva sobota, obisk starejših in bolnih na domu – 

katere obišče g. kaplan.  
 

Sobota, 6. november od 10.00 do 10.30, srečanje ministrantov na 

Brezovici.  
 

Sobota, 6. november, prva sobota, od 18.30 dalje, molitev rožnega 

venca pred Najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način pred 

sveto mašo in litanije Matere Božje. 
 

Nedelja, 7. november,  je zahvalna nedelja. Po svetih 

mašah bodo skavti predstavili nov zbornik ob 

tridesetletnici skavtskega stega Ostrorogi jelen – 

Brezovica 1, ki zajema delovanje skavtov na Brezovici 

od leta 2010 do 2020. 
 

Ponedeljek, 8. november, po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja je: »Blagor tistim, ki delajo za 

mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci« (Mt 5,9). 
 

Petek, 12. november, skavtski petek, pri sveti maši sodelujejo skavti.  
 

Nedelja, 14. november, Antonov večer, ob 18.00 v Marijinem domu. Z 

nami bo pedagoginja in andragoginja ga. Lili Skodlar , ki nam bo 

predstavila prepoznavanje depresije in pomoč pri depresiji. Srečanje 

je namenjeno vsem, ki se srečujete z depresijo pri svojcih ali pri svojem 

poklicnem delu. Starši se danes pogosto čutijo nemočni pri pojavu 

depresije otrok. Odrasli lahko to problematiko celo potiskamo stran, 

češ da se nas ne dotika. Tokratna gostja želi skupaj z nami odkrivati 

znake depresije in podati pomoč, da lažje živimo. Od leta 2014 je 

spremljala okoli 430 bolnikov in mnogim pomagala k boljšemu 

življenju. Lepo povabljeni na Antonov večer. 
 

Od nedelje, 14. novembra, do sobote, 20. 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.  
 

Sobota, 20. november, pred godom sv. Cecilije, ki goduje 22. 

novembra, zavetnice cerkvene glasbe, cerkvenih pevcev in 

glasbenikov, je srečanje vseh pevskih zborov v naši župniji. Pevci se 

bodo pri večerni maši, ob 19.00, priporočili sv. Ceciliji, njihovi zavetnici.  



Od ponedeljka  22. novembra do prve adventne nedelje, 28. 

novembra obeležujemo teden Karitas. Nabirka prve adventne 

nedelje bo za delovanje Karitas. Hvala.  
 

Sobota, 27. novembra, ob 9.00 uri je venčkovanje v Marijinem domu 

na Brezovici. Skavti skupaj s Karitas  pripravljajo  delavnico za izdelavo 

adventnih venčkov.  
 

Od 18. novembra dalje so predvidena gradbena dela za ureditev 

pokopališča v Dragomerju, zato bo dostop do grobov otežen, do 

nekaterih pa ne bo mogoč. Hvala za razumevanje.  
 
 

Moč dotika 
 

Gradim ali rušim odnose? 

Vabljeni na strokovni seminar 

Moč dotika, s katerim želimo 

opolnomočiti vzgojitelje, 

starše in pedagoške delavce 

za soočanje z izzivi, ki jih na 

področju vzgoje prinaša 

dotik. Razmišljali bomo o 

primerni rabi dotika, o njegovi vrednosti potrjevanja, kot tudi o njegovi 

zlorabi. Seminar bo potekal v soboto, 20. novembra 2021, od 8.00 do 

17.00, v Tehnološkem parku v Ljubljani oz. prek videokonference, v 

primeru sprememb omejitev zbiranja ali velikega števila prijav. 

Oblikovalci seminarja: Stanko Gerjolj, Milena Igličar, Drago Jerebic, 

Špela Potočnik, Benjamin Tomažič.  
 

Prijava na seminar https://institut-integrum.com/product/strokovni-

seminar-moc-dotika/  

 
 
 

Priprava odraslih na prejem zakramentov 
 

V naši dekaniji je priprava na prejem 

zakramenta svetega krsta in svete 

birme – katehumenat – na dveh krajih:  

na Viču ob četrtkih, ob 19.00 uri v 

Antonovem domu, Tržaška cesta 85, 

1000 Ljubljana, tel. 01/244 42 60; 

in na Rakovniku ob torkih, ob 20.00 uri 

v župnišču, Rakovniška cesta 6, 1000 

Ljubljana, tel. 01/427 14 59.     

https://institut-integrum.com/product/strokovni-seminar-moc-dotika/
https://institut-integrum.com/product/strokovni-seminar-moc-dotika/


Teden Karitas 
 

Skozi letošnji teden Karitas, od 22. do 28. novembra, nas vodi geslo »Srce, 

ki sprejema!«, ki nas vabi, da se naučimo resnično sprejemati vsakega 

človeka v njegovih potrebah. Brez tega, da opazimo človeka v stiski in 

mu pomagam, smo težko njegovi zagovorniki. Naj letošnji teden Karitas 

nagovori srca vseh ljudi, da bomo zaznali in odgovorili na stiske soljudi. 

Misel, ki nas spremlja skozi celoletno delovanje pa je »Nihče nima toliko 

malo, da ne bi mogel kaj od sebe dati in nihče ni tako bogat, da ne bi v 

teh težkih časih česa potreboval in sprejel, pa čeprav samo besedo 

spodbude, ki mu bo oporna točka za nadaljnje življenje«  
 

V tem tednu bomo sodelavci Karitas aktivno 

sodelovali pri svetih mašah. Udeležili se bomo 

vseslovenskega romanja sodelavcev Karitas v 

Slomškovo Ponikvo, ki pa ob zaostritvi razmer lahko odpade. Ker pa je 

28.11. že prva adventna nedelja, bomo v soboto 27.11. organizirali, v 

sodelovanju s skavti, delavnico izdelavo adventnih venčkov za otroke. K 

tej delavnici so povabljeni starši in tudi stari starši otrok. Vse aktivnosti tega 

tedna pa so tudi odvisne od ukrepov za varovanje zdravja.  
 

ISKRENA  HVALA vsem ki nam zaupate in podpirate naše delo. 

Župnijska Karitas Brezovica 
 

Za bralce Božje besede 
 
1 

Včasih pomislimo, da branje berila ni nekaj 

posebnega. Stopimo pred ambon in 

preberemo Božjo besedo tistega tedna, po 

možnosti čim lepše in brez napak. V resnici je 

branje berila pomembno, saj je prav Beseda, ki 

jo prek svojega glasu podamo občestvu, Božja 

beseda in s tem tista, ki oblikuje notranjost 

človeka. Tekom življenja od otroštva do 

odraslosti ista berila poslušamo večkrat in prebrana so na veliko 

načinov. Tako jih sčasoma vse bolje umevamo in sprejemamo v svoje 

življenje. Eno je, ko Božjo besedo beremo sami – potiho, morda celo 

naglas – drugo pa je, ko jo slišimo od nekoga drugega. Z branjem 

namreč ne podajamo samo besed in stavkov, temveč tudi poudarke, 

predvsem pa naš odnos do branega. Zato ni čudno, ko včasih kdo 

od poslušalcev za določenega bralca reče: »Danes me je pa Božja 

beseda res nagovorila. Tako lepo si jo prebral. Zdaj jo šele razumem.«           

Pripravlja A. K. 



Glasbeno dogajanje na Brezovici 
 

Župnija Brezovica in Kulturno društvo Breza 

sta 2. oktobra organizirala na orgelski večer v 

župnijski cerkvi Antona Puščavnika. Pri maši ob 

19.00 in na koncertu je igral organist Luka Gojkošek. 

Naslednji dan, 3. oktobra smo praznovali župnijsko 

žegnanje na Brezovici. V soboto, 9. oktobra, je bil 

virtuozni violinski večer, na katerem je igral violinist 

Ildar Gatov. Za pevce in zborovodje je 6. in 13. oktobra potekal seminar 

vokalne tehnike, ki ga je oblikovala Martina Burger. 

Tudi pred nami je pester glasbeni utrip. V soboto, 20. novembra, bo 

ob 19.00 praznovanje za pevce, organiste, zborovodje in instrumentaliste ob 

godu svete Cecilije, ki goduje 22. novembra. Sveta Cecilija je zaveznica 

cerkvene glasbe, cerkvenih glasbenikov in pevcev.  

Na praznik Brezmadežne, 8. decembra, bo tudi praznovanje s 

pesmijo, saj je to dan zborovskega petja, Veseli dan kulture. 

V adventnem času bo v soboto, 18. decembra, glasbeni slavilni večer 

mladih na Brezovici.  
 

 

 

GODOVI in SVETE MAŠE 1.11.2021 

1.11. pon VSI SVETI  
 

branje Božje besede LG:  

Marinka in Janko Logar 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Tanja in Marjan  Marinko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Peter in Genči Buček 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 

v  cerkvi
 

+ Matija Remškar, obl. 

+ Avguštin Armič, 5. obl. 

VG 830 + Stane Plešnar, 30. obl. 

+ Franc Smrtnik 

+ Ignac Brolih, obl. 

+ Anton in Frančiška Marinko ter  

+ Anica Orel 

+ Heinrich Rudolf Sieger 

+ Marija Tompa in Tatjana Oblak 

+ Janez Jakomin 

DR  11 + Jure Mahne 

+ Frančiška in Viktor Herič 

+ Anton Čamernik 

+ Antonija in Frančišek Čuden 

+ Vera in Rudi Lomovec 

+ Mili in Marko Gerbec 

BR  14 + Lenart Starkež 

++ Šimcovi 

++ rodbina Vadamovi 



 

GODOVI in SVETE MAŠE 2.11.2021 do 7.11.2021 

2.11. tor SPOMIN VERNIH 

RAJNIH 

BR   8 + Izidor Mole, obl. in ++ Trček 

za duše v vicah 

BR 19 + Jožef Žakelj 

za duše v vicah 

3.11. sre sv. Hubert BR 19 + Frančiška Novak 

za razločevanje poklica 

+ starši Pavla in Ludvik Jakomin 

4.11. čet sv. Karel Boromejski BR   8 + Drago Gorjan 

+ Karel Titan, god in  

+ Katarina Kavaš 

BR 19 + Ana in Ivan Pleško, obl. 

5.11. pet sv. Zaharija in  

sv. Elizabeta 

                   prvi petek 

BR 19 + Ivana Pišek, 30. dan 

za srečen porod 

po namenu (M.S.) 

6.11. sob sv. Lenart, opat 

                   prva sobota 

VG  8 za Božjo pomoč ob težki 

bolezni 

+ Albert Primc 

+ Ludvik Modic 

BR 19 ++ Premrl 

+ Marinka Brumec, 5. obl. in  

+ Darko Kristančič, 9. obl. 

7.11. ned 32. nedelja med letom, 

zahvalna nedelja  

sv. Ernest, opat 
branje Božje besede LG:  

Miran Stanovnik in Ivo Pivk 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Branka in Jani Remškar 

 

 

 

 
 
 

 

branje Božje besede BR: 

Klavdija Japelj 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

Bogu v zahvalo 

LG   830 + Hermina in ata Vehar 

+ Jurij Demšar 

VG 830 + Marinka Komelj, 2. obl. in  

+ Bogo Komelj 

+ Drago Glavica, god ter 

+ oče Franc in  

+ mama Rozalija Gašparič 

v zahvalo 

BR  10 + Marjeta Baškovč Peklaj 

+ Janez Kušar, 25. obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 6.11., ob 8h: Dolina, Pot na Mah, Pot 

na Plešivico, V Jami . 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 



GODOVI in SVETE MAŠE od 8.11.2021 do 14.11.2021 

8.11. pon sv. Bogomir, škof 

 

BR 19 + Marjan Trček 

+ Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

+ Ivan Kavčnik 

9.11. tor Posvetitev  

Lateranske bazilike 

BR 19 za družino Jožeta Žaklja 

za blagoslov naše župnije 

10.11. sre sv. Leon Veliki, pp. BR 19 v zahvalo in priprošnjo sv. p. Piju 

za zdravje 

11.11. čet sv. Martin, škof BR   8 ++ Tinca, Marija, Lojzka, Justi, 

Jožica, Cirila 

+ Angela, 6. obl. in Jože Lenaršič 

ter + Marijan Centa 

BR 19 + Martin in Francka Japelj 

12.11. pet sv. Jozafat, škof BR 19 ++ starši Kušar 

++ Marija in Ciril Rus 

13.11. sob sv. Stanislav Kostka VG 8 + Janez Marinko in  

+ Darinka Dobrovoljc 

+ Angela Jesih 

BR 19 ++ Fajtovi starši  

in za zdravje v zakonu 

+ Dušan Belič in ++ starši Žvokelj 

+ Ivan Filipič 

14.11. ned 33. nedelja med letom  

sv. Nikolaj Tavelić 

branje Božje besede LG:  

Jerneja in Rok Meglen 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Andreja in Janko Marinko 
 

 
branje Božje besede BR: 

Lucija Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 za zdravje 

VG  830 + Anton Smrtnik, 2. obl. 

+ France, obl. ter Milka in Milan 

Čuden ter Frančiška Mrak 

+ Stanislav Zvoljenk, 30. dan 

+ Stanislav Marinko 

BR  10 ++ Varšek in ++ Žitko 

+ Jožef Žakelj 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 13.11., ob 8h: Pod gradom. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samo en gost je, ki še mora priti. 

Ne bo povedal, ob kateri uri, 

ne bo zahteval jesti in ne piti 

                                    in samo tiho bo zaklenil duri.         (Alojz Gradnik) 



 

 

 GODOVI in SVETE MAŠE od 15.11.2021 do 21.11.2021 

15.11. pon sv. Albert Veliki, škof 

 

BR 19 + Tilen Starkež, 9. obl. 

+ Edvard Jezeršek, 30. dan 

16.11. tor sv. Marjeta Škotska BR 19 za družino Simona Žaklja 

+ Ivan Kavčnik 

17.11. sre sv. Elizabeta Ogrska BR 19 + Jožef Žakelj 

+ Terezija Mausar 

18.11. čet Posvetitev bazilike  

sv. Petra in Pavla 

BR   8 za žive in ++ iz družin Rozman  

in Kerec 

BR 19 ++ Mrakovi 

+ Julijana Zor, 30. dan 

19.11. pet sv. Matilda, redovnica BR 19 v zahvalo za 90 let življenja 

+ Zdenka Petkovšek 

20.11. sob sv. Edmund, kralj VG 8 + Jožefa Istenič 

BR 19 ++ starši in brat Cerjak ter  

++ rodbina Hočevar 

+ Ludvik Lah, 20. obl. 

+ Tone Štrukelj, obl. 

21.11. ned Nedelja Kristusa Kralja  

Darovanje Device 

Marije 
branje Božje besede LG:  

Eva Gorup in Ida Šifrer 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Mojca in Lovro Suhadolnik 

 

branje Božje besede BR: 

Majda Kvaternik 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 za vse ++ pevce iz Loga 

VG  830 v zahvalo za blagoslove v 

življenju 

+ Viktor in Marija Brolih 

+ Cvetka Jolanda Japelj, 30. dan 

BR  10 v zahvalo 

v zahvalo angelom varuhom 

+ Anton Rozman 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 20.11., ob 8h: Pot na Tičnico, 

Partizanska cesta. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ni bil osamljen, saj ni imel občutka, da bi ga ljudje zapustili.  

Vse, ki jih je kdaj srečal, je čutil, kot da so navzoči.  

Tiho so živeli v njegovi duši, neodvisno od tega,  

ali so se preselili na oni svet ali so bili še vedno živi. 
 

(Jevgenij Vodolazkin: Laurus) 

 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 22.11.2021 do 28.11.2021 

22.11. pon sv. Cecilija, mučenka BR 19 za vse žive in ++ glasbene 

sodelavce župnije Brezovica 

+ Irena Šimon 

23.11. tor sv. Klemen, papež 

Dan Rudolfa Maistra 

BR 19 + Milka Pohleven 

+ brata Ludvik in Niko Jakomin 

+ Boris in Roman Čičmirko 

24.11. sre sv. Andrej Dung, muč. BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj 

+ Ivana Pišek 

25.11. čet sv. Katarina Sinajska, 

mučenka 

BR   8 + Bogdan Žagar 

BR 19 + Dušan Strelec 

+ Terezija Mausar 

26.11. pet sv. Valerijan Oglejski, 

škof 

BR 19 + Stanislav Trček 

+ Julijana Zor 

27.11. sob sv. Virgil in Modest, 

škofa 

VG 8 + Stanislav Marinko 

+ Peter Valenčič, 30. dan 

BR 19 + Janez Požar, obl. 

+ Frančiška Herič 

+ Karolina, obl. in Janez Robek  

ter ++ iz družine Robek in Hrastar 

28.11. ned 1. adventna nedelja, 

nedelja Karitas 

sv. Katarina Labouré, 

redovnica 
branje Božje besede LG:  

Marta in Albert Prodan  

 

branje Božje besede VG:  

Jana Rotar 
 

branje Božje besede BR: 

Franci in Klara Donko Mravlje 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Andrej Borko 

LG   830 + Marija Steržaj, obl. 

+ Frančiška in Anton Kozjek 

VG  830 + Frančišek Rotar 

+ Stanislav Zvoljenk 

+ Ignac Jakomin, sin 

BR  10 + Miha Mravlje, 5. obl. in  

+ Marjeta Mravlje 

+ Jožef Žakelj 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 27.11., ob 8h: Na Pobočju . 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Molitev omogoča, da v Bogu črpamo vselej novo življenje, 

da se v njem venomer prerojevamo in prenavljamo. 

Ne glede na preizkušnje in napake v njej vedno znova najdemo dovolj moči 

in upanja, da sprejmemo življenje s popolnim zaupanjem v prihodnost. 

(Jacques Philippe) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

V (septembru) in oktobru so bili krščeni 

☼  Aljaž (mesec september) 

☼  Adam 

☼  Žan 
 

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

pa v tem času osemnajst otrok. 
  
 

V oktobru so od nas odšli v večnost 

†  Ivana Pišek (85), Pot na Plešivico 10, Lukovica pri Brezovici, (Brezovica) 

†  Stanislav Zvoljenk (67), Požarnice 48, Vnanje Gorice (Vnanje Gorice) 

†  Peter Valenčič (87), Pot h gozdu 7, Vnanje Gorice (Vnanje Gorice)  

†  Cvetka Jolanda Japelj (94), Požarnice 62, Vn. Go. (Vnanje Gorice) 

†  Julijana Zor (90), Poštna ulica 1, Brezovica, (Brezovica) 

†  Anton Korc (61), Pot Supotom 21, Vnanje Gorice (Ljubljana - Žale) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih enainpetdeset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih devetinštirideset 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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