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           ZADNJA URA 
 

življenja 
Po mnogih letih spremljanja 

umirajočih sem spoznala,  

da je vsaka smrt, tudi dolga in 

težka, v resnici lepa.  

Lepa je, ker se zgodi po Božji 

previdnosti. 

  

Nekatere ljudi Bog vzame hitro, drugi pa potrebujejo čas,  

tudi čas trpljenja in notranjih bojev, ki jih mi ne vidimo.  

Potrebuje jih za svoje odrešenje, za svojo večjo svetost. 

 

(s. Lavrencija Pavla Kržišnik, OSU) 

 

V življenju vsakega človeka pride ura, o kateri ne razmišljamo pogosto 

– zadnja ura življenja. To je ura, v kateri umirajoči človek dokončno 

izgubi moč in usahne na telesni ravni. Doživljanje, zavest in dojemanje 

se vse bolj zastirajo in prehajajo na duhovno raven. Ta raven je v 

doživljanju lahko zelo intenzivna, čeprav je drugim ljudem ob 

umirajočem popolnoma zastrta.  



Mnogi svetniki, ki jim je bilo v mističnih izkušnjah dano doživeti in 

občutiti smrt in prehod v večnost, pričajo, da je duhovno dogajanje v 

zadnji uri življenja veliko bolj intenzivno, kot se zdi ob pogledu na 

mirujoče in umirajoče telo. Navajajo, da se v zadnji uri v umirajočem 

človeku dogaja nekakšen globlji vpogled in pregled svojega življenja. 

Ta človeka lahko navda z mirom in veseljem ali pa ga – če je živel v 

neiskrenosti in grehu – sooči s stisko in strahom. Če ne prej, zadnja ura 

življenja vsakega človeka sooči z neizbežnostjo odhoda in mu odpre 

duhovni pogled na tisto, kar ga čaka po smrti.  

Ker so ta globlja spoznanja prešla v ljudsko zavest, se je v izročilu 

oblikovala preprosta molitev, ki jo mnogo ljudi moli ob vsakodnevni 

molitvi. Ti ljudje namenijo del svoje molitve za srečno zadnjo uro in 

srečno smrt. Molitev, ki jo ljudje namenijo za to, jim pomaga, da se v 

smrtni uri – ko jim ne bo mogel pomagati noben sorodnik ali zdravnik 

– ne bi bali, temveč bi se z zaupanjem prepustili Bogu in njegovi 

ljubezni. Kot je povedala sv. Favstina Kowalska, je tudi največjim 

grešnikom lahko namenjena milost srečne zadnje ure, smrti in prehoda 

v večnost, če popolnoma zaupajo v Božje usmiljenje. Zaupanje pa 

lahko pride samo po zvesti molitvi – nas ali drugih, ki molijo za nas. 

V zadnji uri imamo tudi močne priprošnjike. To je sveti nadangel 

Mihael, ki je v Danielovi knjigi opisan kot eden prvih zaščitnikov, ki stoji 

nad sinovi svojega ljudstva (Dan 12,1), v knjigi Razodetja pa kot tisti, ki 

z mečem vodi angele v boju proti zmaju (Raz 12,7). Prvi kristjani so se 

k njemu zatekali za ozdravljenje, sčasoma pa vse bolj kot priprošnjiku 

in zaščitniku pred skušnjavami vere in napadi hudega duha v smrtni 

uri. Papež Leon XIII. je napisal znano molitev, ki kliče Mihaelovo pomoč 

zoper zlobnost in zalezovanje hudega duha. Priprošnjik za tiste, ki v 

smrtni uri doživljajo hude strahove je tudi sveti Saturnin, pobožen škof 

in mučenec iz 3. stoletja. 

Največja priprošnjica v smrtni uri pa je mati Marija. Marija je tista, ki jo 

v litanijah upravičeno imenujemo Tolažnica, Srednica in Zaveznica. S 

svojim materinskim srcem bdi nad vsakim umirajočim ter mu naklanja 

tolažbo in mir. Ob prehodu v večnost za vsakega človeka posreduje 

pri Bogu, ga rešuje iz trpljenja vic in mu izprosi najboljše mesto v 



večnosti. Jezus, ki ji ne more ničesar odreči, posluša njene prošnje, s 

katerimi prosi za nas, ko nam zmanjkuje poguma in duhovne moči. 

Zadnja ura ter vse duhovno dogajanje v tej uri pa ni namenjeno temu, 

da bi poglobilo naš strah pred nečim, ob čemer nam je že tako ali 

tako tesno. Ob zavedanju o tako intenzivnem duhovnem dogajanju, 

ki nas takrat prevzame, nam daje vso možnost, da se z molitvijo in 

iskrenim življenjem nanjo v polnosti pripravimo. Tako bomo prehod v 

večnost lahko doživeli v Božjem miru in bogastvu vsega, kar je v 

večnosti pripravljeno za nas. 

i 

Obvestila za mesec november 
  

Ves mesec november je zaznamovan z molitvijo za naše rajne. 

Največji poudarek je prav prvega novembra, na praznik Vseh svetih, 

ko še posebej molimo na pokopališčih in drugega novembra, na dan 

spomina vernih rajnih, ko z molitvijo prosimo za rajne, ki še ne živijo v 

polnosti sreče, ampak potrebujejo naše molitve in dobra dela za 

očiščenje bremena greha.  

 

Torek, 1. november, praznik Vseh svetih. Svete maše bodo 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, po maši bo molitev na 

pokopališčih na obeh krajih.  

Ob 10.30 v Dragomerju, po maši bo molitev na pokopališču. 

Ob 18.00 bo molitev vseh delov rožnega venca v cerkvi na Brezovici 

pred 2. novembrom, ko se spominjamo vernih rajnih. 

 

Sreda, 2. november, dan vernih rajnih. Povabljeni k sveti maši za rajne. 
 

Petek, 4. november, prvi petek v mesecu. Obisk starejših in bolnih na 

domu. Ob 15.00 bo na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

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

Petek, 4. november, srečanje birmancev, ki obiskujejo deveti razred, 

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

 

Petek, 4. november, srečanje animatorjev, ob 20.00, v dvorani 

Marijinega doma. Povabljeni tudi novi animatorji iz devetega razreda 

in srednješolci. 



Sobota, 5. 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, 6. november, zahvalna nedelja.  

 

Ponedeljek, 7. november, po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja je: »Blagor usmiljenim, kajti 

usmiljenje bodo dosegli« (Mt 7,5). 
 

Četrtek, 10. november, ob 19.30, srečanje očetov otrok tretjega 

razreda, prvoobhajancev, ki se pripravljajo na prvo sveto obhajilo. 

 

Sobota, 12. november, od 10.00 do 10.30, srečanje ministrantov. Prav 

tako je od 10.00 do 10.30 srečanje otroškega pevskega zbora v 

Marijinem domu in zvečer srečanje zbora Anima od 19.00 do 21.00 v 

Marijinem domu v dvorani.  

 

Sobota, 12. november, ob 19.45, uvodno srečanje delavnic molitve in 

življenja v desni učilnici Marijinega doma. Srečanja pomagajo 

oblikovati življenje z manj naglice, kako biti miren in srečen, graditi 

odnos z ljudmi in Bogom, kako odpuščati sebi in drugim. 
 

Nedelja, 13. november, začetek tedna zaporov. Naslov letošnjega 

tedna zaporov je »Hvala za«.  

 

Sobota, 19. november, ob bližnjem godu sv. Cecilije (22.11.), 

zavetnice cerkvene glasbe, cerkvenih pevcev in glasbenikov, je 

srečanje vseh pevskih zborov v naši župniji pri večerni maši, ob 19.00.   
 

Ponedeljek, 21. november, začetek  tedna Karitas pod geslom »Dobro 

iz vsega srca«. 

 

Sobota, 26. november, ob 9.00 v Marijinem domu na Brezovici  

izdelava adventnih venčkov.  
 

Sobota, 26. november, ob 20.00 v Marijinem domu Antonov večer, na 

katerem bo pogovor o soočanju z demenco.  
 

Nedelja, 27. november, prva adventna nedelja, ob 16.00 na Viču 

srečanje ŽPS naše dekanije. 



Za mlade 
 

V novembru potekajo prijave za program POTA 2023. Prijavijo se lahko 

mladi od 18. do 30. leta, ki bi želeli izkusiti misijonsko prostovoljstvo v 

tujini ter graditi na svoji osebni in duhovni rasti. Projekti in podrobne 

informacije so objavljeni na spletni strani pota.si. 

 

Nikodemovi večeri bodo 17., 22. in 24. novembra potekali na treh 

različnih fakultetah na Univerzi v Ljubljani. Tokrat se bomo dotaknili 

teme kritičnega mišljenja. Več informacij o vsebini in lokacijah 

večerov bomo objavili na spletni strani Katoliške mladine. 

 

Letošnje evropsko srečanje mladih, ki ga pripravljajo taizéjski bratje, 

bo potekalo od 28. decembra 2022 do 1. januarja 2023 v Rostocku v 

Nemčiji. Prijave so že odprte na spletni strani Katoliške mladine, kjer so 

zbrane tudi podrobne informacije. 

 

Trenutno že intenzivno potekajo prijave za SDM 2023. Sporočamo 

vam, da so na spletni strani svetovnidanmladih.si spremenili cene. 

Zaradi dviga cen letalskih vozovnic je ponudba avtobusnega 

prevoza. Dodatne informacije: sdm@katoliskamladina.si 

 
Zahvala ob prazniku zahvalne nedelje  

 

Hvala vsem, ki s svojo molitvijo in delom podpirate in sooblikujete 

življenje v župniji. Hvala vsem, ki v župniji opravljate različne službe: 

organistom, voditeljem zborov, pevcem, bralcem Božje besede, 

pritrkovalcem, mežnarjem in ministrantom.  
 

Vsem, ki čistite in krasite cerkev na Brezovici, v Vnanjih Goricah, kapelo 

in cerkev na Logu, cerkev v Dragomeru. Vsem, ki skrbite za čistočo in 

urejenost Marijinega doma. Vsem ključarjem in Karitas. Hvala 

katehistinjam, ki vsak teden posredujete zaklad vere in darujete del 

svojega življenja za mlade rodove. Pa tudi vsem, ki z molitvijo ali z 

materialnimi darovi podpirate župnijo.  
 

Hvala vsem starejšim in bolnim, ki z molitvijo in darovanjem trpljenja 

prosite za blagoslov. Hvala vsem, ki s prostovoljnim delom darujete 

svoj čas in moči za župnijo.  

Jožef Poje, župnik in Janez Potisek, kaplan 

mailto:sdm@katoliskamladina.si


Iz nadškofove zahvale ob zahvalni nedelji  
 
 

Dragi bratje in sestre.  
 

Zahvalna nedelja nas spodbuja in vabi k hvaležnosti. Hvaležnost 

življenje naredi polno, bogato in smiselno. Uči nas, da je življenje dar, 

da smo dar mi sami, da so drugi podarjeni nam in mi podarjeni drugim. 

Hvaležnost nas uči, da stvari v življenju niso samoumevne; da bi jih 

lahko tudi ne bilo. Pa tudi da ljudje v našem življenju niso samoumevni; 

da bi jih lahko tudi ne bilo.  
 

Ob zahvalni nedelji bi se tudi sam rad zahvalil najprej vam, bratje 

duhovniki. Hvaležen sem vam, da se ne naveličate iskati primernih poti 

in načinov za oznanjevanje evangelija, molitve in za posvečevanje 

Božjega ljudstva. 
 

Zahvaljujem se našim katehistinjam in katehistom, ki potrpežljivo in 

predano na mlajše rodove prenašate ljubezen do Boga in ljubezen do 

Cerkve. 
 

Zahvaljujem se tudi vsem župnijskim sodelavcem. Vaše sposobnosti in 

izkušnje so neprecenljive. Duhovniki vas zelo potrebujejo, da jim 

pomagate in z njimi sodelujete pri skrbi za materialne in duhovne 

potrebe svojih župnij. Brez župnijskih sodelavcev, glasbenikov, 

ključarjev, pa tudi tistih, ki skrbite za čistočo naših cerkva, bi bilo 

župnijsko življenje zelo okrnjeno. 
 

Iskreno se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki si prizadevate, da bi bilo v 

naši državi več poštenja in pravičnosti, več pripravljenosti za resnico, 

več demokracije, več medsebojnega spoštovanja in skrbi za skupno 

dobro. 
 

Čeprav ne morem našteti vseh, se želim zahvaliti vsem očetom in 

mamam, ki ste v tem letu sprejeli novo življenje. Ob vsej zmedenosti 

časa, nekaterih skupin in njihovih ideologij ste sprejeli dar novega 

življenja. Zaradi vas, drage mame in očetje, lahko zaupamo v 

prihodnost.  
 

Ob zahvali vsem in vsakomur prosim Marijo, naj vas skrbno varuje, 

nebeškega Očeta pa, naj blagoslavlja vas in vse vaše ljudi.  
 

Msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof 



Za bralce Božje besede 
 

 
1 

Pogosto so odlični bralci obenem tudi odlični 

pevci. Kako vzporejati obe nalogi? Zelo 

dragoceno je, če lahko sodelujejo na obeh 

področjih. Delovanje na enem področju 

namreč pomaga tudi pri drugem. Pevci imajo 

praviloma zelo izdelan posluh za besedo, jezik, 

hitrost in »melodijo« branega. Po drugi strani pa 

morajo dobro poznati besedilo, zakonitosti jezika 

in glasov, če hočejo spontano in dobro peti. S svojim dobrim in 

kvalitetnim delom oznanjajo Božjo besedo v še bolj izdelani lepoti. 

        Pripravlja A. K. 
 

Teden Karitas 
 

Od ponedeljka  21. novembra do prve adventne nedelje, 27. 

novembra obeležujemo teden Karitas pod geslom »Skupaj delajmo 

za dobro«!  Vabi nas k dejavni ljubezni do sočloveka skupaj s 

sodelavci, prijatelji, v družini, župniji, lokalni skupnosti …. 

Geslo nas nagovarja, da slišimo, sprejemamo, dajemo. Smo v 

trenutku, ko vabimo k aktivnosti, da se ljudje vključimo v občestvo in 

družbo ter z odprtim srcem opazimo stiske med nami. Skupaj tako lažje 

podamo roko sočloveku. Karitas je dejavna ljubezen in mi prostovoljci, 

sodelavci smo del te velike družine, ki v družbi širi dobro.  
 

V tem tednu bomo sodelavci Karitasa aktivno 

sodelovali pri svetih mašah. Udeležili se bomo 

vseslovenskega romanja sodelavcev Karitas v Slomškovo Ponikvo.  

Ker pa je 27.11, že prva adventna nedelja, bomo v soboto 26.11., v 

sodelovanju s skavti organizirali delavnico izdelave adventnih 

venčkov za otroke, s pričetkom ob 9.00. K tej delavnici so lepo 

povabljeni tudi starši in Vas naprošamo, da ob jesenskih sprehodih v 

naravi naberete in prinesete razni naravni material (žir, želod, šipek, 

storžki…), ki ga bomo uporabili pri izdelavi venčkov. Dobrodošlo pa je 

tudi domače pecivo. Vsi skupaj se bomo potrudili in poleg venčka za 

sebe, naredili še nekaj venčkov več in jih ponudili pri svetih mašah. 

ISKRENA HVALA vsem, ki nam zaupate, pomagate in podpirate naše 

delo.  

                                  Sodelavci  Župnijske Karitas Brezovica   



Antonov večer 
 

 

Sobota, 26. november, ob 20.00 v Marijinem domu Antonov večer z 

naslovom Demenca. Kako se soočati z demenco pri domačih nam 

bo spregovorila gospa Jana Pilpach iz lastne življenjske izkušnje in iz 

strokovnega dela.  
 

Jana Pilpach je bila do konca lanskega leta zaposlena v Psihiatrični 

kliniki Ljubljana, kot dipl. delovna terapevtka. Večino svoje službene 

poti se je ukvarjala z osebami z demenco in njihovimi svojci. Pri 

obolelih se je usmerjala v izboljšanje ali ohranjanje funkcioniranja v 

domačem okolju. Ko je njena mama zbolela za demenco, je svojce 

in njihove stiske razumela še bolj. Pred koncem službovanja je izdala 

knjigo Dobro jutro demenca, ki obravnava problematiko iz 

perspektive delovne terapije in svojca. 
 

 

Glasbeno dogajanje v župniji Brezovica 
 

V soboto, 22. oktobra, je  mladinski pevski zbor pripravil večer gospel 

in spiritualne glasbe, ki ga je poleg molitve z glasbo spremljala tudi 

slika in beseda. 
 

Od petka, 28. oktobra, do nedelje, 30. oktobra, je zbor Anima imel 

glasbeni vikend, intenzivne pevske vaje v Nazarjah. 
 

Strokovna ekskurzija mešanega 

pevskega zbora Brezovica je bila v 

nedeljo, 30. oktobra. Gostovali so v 

župniji Ruše, kjer so sodelovali s 

petjem pri sveti maši. Nato je bil še 

obisk v mariborski stolnici.  
 

V soboto, 19. novembra 2022, srečanje in praznovanje vseh cerkvenih 

pevcev ob bližnjem godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, 

cerkvenih pevcev in glasbenikov. Pevski zbori bodo sodelovali pri sveti 

maši ob 19.00. 
 

Sobota, 19. november, ob bližnjem godu sv. Cecilije (22.11.), 

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, po maši bo 

skupno srečanje pevcev v Marijinem domu. 



O prazniku vseh svetih – 1. november 
 

V vzhodni Cerkvi so že v 4. stoletju praznovali spomin vseh svetih 

mučencev. Obhajali so ga spomladi v povezanosti z veliko nočjo, ker 

so se zavedali, da k dovršitvi Kristusovega poveličanja spada tudi 

poveličanje njegovih udov.  
 

Pod vplivom vzhodne Cerkve so proti koncu 6. stoletja uvedli praznik 

vseh mučencev tudi v Rimu. Misel o praznovanju vseh svetnikov (in ne 

več samo mučencev) je dobila oprijemljiv izraz, ko je papež Gregor III. 

(731-741) pri sv. Petru v Rimu posvetil posebno kapelo v čast 

Odrešeniku, njegovi Materi, vsem apostolom,  mučencem in vsem 

svetnikom. Papež Gregor IV. (827-844) je praznik izrecno iz 13. maja 

preložil na 1. november in ukazal, naj se slovesno praznuje v vesoljni 

Cerkvi. Prvo pričevanje, da so v Rimu praznik vseh svetnikov obhajali 

1. novembra, pa imamo že iz časa pred letom 800. 
 

Razlogi, zakaj je Cerkev uvedla praznik vseh svetih, nastajajo že kmalu 

po uvedbi: število svetnikov je tako narastlo, da se ni bilo več mogoče 

spominjati vsakega posebej v bogoslužju. Na praznik vseh svetih se 

spominjamo predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji 

njihove skrite, a pred Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni poznal 

in priznal. Živeli so med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila 

Božja milost.  
 

Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki nas napolnjuje s pričakovanjem 

popolnega življenja, ki nam je pripravljeno pri Bogu, če bomo le sledili 

poti Kristusovih blagrov, ki nam jih daje na sam praznik Božja beseda. 
 

 

O spominu vernih rajnih – 2. november 
 

Za drugi november lahko rečemo, da je »dan mrtvih«, saj se na ta dan 

spominjamo tistih, ki še nimajo polnosti življenja, ki je le v Bogu, torej še 

niso sveti. Kdor je obremenjen z grehom, ni v polnosti živ, ampak ga 

greh drži v objemu smrti.  
 

Spominu vernih rajnih je posvečen že popoldan praznika Vseh svetih. 

Spomin ima svoj izvor v odredbi sv. Odila, opata v Clunyju, ki je leta 

998 ukazal, naj 1. novembra popoldne po vseh cerkvah zvoni mrtvim 

v spomin, menihi naj molijo večernice za mrtve, drugi dan pa naj za 

mrtve darujejo sveto mašo. Pri nas je namesto uradnega imena  

Spomin vseh vernih rajnih nastalo ime Verne duše ali Vernih duš dan. 



  Molitev za rajne: 
 

1. november ob 18.00 Molitvena ura za pokojne v cerkvi na 

Brezovici. 

Molitev vseh štirih delov rožnega venca. 

Namenimo to uro molitve za naše pokojne 

sorodnike in druge pokojne, ki potrebujejo 

našo molitev. 
 

 

2. november pri svetih 

mašah 

Molitev za verne duše v vicah. 

Svete maše ta dan so posebej namenjene 

dušam v vicah. Ta dan se nanje posebej 

spomnimo in jim podarimo svoje molitve z 

obiskom svete maše, da bi bile čim prej 

sprejete v Božjo slavo. 
 
 

vsak prvi petek v 

mesecu ob 15.00 

Molitev rožnega venca Božjega usmiljenja 

v cerkvi na Brezovici. 

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. 
 

vsak prvi petek v 

mesecu po sveti maši 

Molitvena ura pred Najsvetejšim. 

Kdor v tistih dneh opravi sveto spoved in 

prejme obhajilo, lahko s svojo molitvijo 

izprosi posebne milosti (za pokojne). 
 

vsak dan  

pred sveto mašo 

Molitev rožnega venca. 

Rožni venec se moli za različne namene, 

tudi za umirajoče, za našo srečno zadnjo 

uro in za pokojne. 
 

Nevarnost odpada od Katoliške cerkve:  
 

(Objava v Sporočilih slovenskih škofij, št. 11, november 2022) 

Na ozemlju Nadškofije Ljubljana se je v industrijski coni samovoljno 

ustanovila kapela Sv. Družine na Verdu 107 v župniji Vrhnika, ki jo 

oskrbuje Vidko Podržaj, suspendirani in izobčeni duhovnik. Zakramenti, 

ki se obhajajo v tej kapeli, so nedopustni in dvomljive veljavnosti. 

Morebitne poroke so neveljavne. Duhovnike prosimo, da ob potrebi 

in vprašanjih vernike seznanijo z nevarnostjo odpada od Katoliške 

cerkve.   

Msgr. dr. Andrej Saje, predsednik SŠK 
 



GODOVI in SVETE MAŠE 31.10.2022 in 1.11.2022 

31.10. pon sv. Volbenk, škof, 

dan reformacije 

BR 19 po namenu darovalca (K) 

++ iz družine Jelinčič in Vrčon 

++ iz družine Lendero ter  

+ Živa Škvorc Pintar in  

++ iz družine Sešek 

1.11. tor VSI SVETI 
 

 

 

branje Božje besede LG:  

Lara in Anja Meglen 
 

 

 

 

branje Božje besede VG:  

Damjana in Brane Novak 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Frančišek Bokavšek in  

++ starši Slana 

LG   830 

v  cerkvi
 

+ Avguštin Armič, 6. obl. 

++ družina Remškar in Gradišar 

VG 830 + Ludvik Klemen 

+ Janez Jakomin 

+ Miro Benčič 

++ starši Levičnik 

++ Armič 

++ Bobnar in ++ Škufca 

++ starša Stane, 31. obl. in Tilka 

Plešnar ter vsi ++ sorodniki 

+ Ludvik Japelj 

+ Stane Zvoljenk 

+ Franc Smrtnik in  

+ teta Ivanka Sojer 

+ Ana Marinko, 2. obl. 

DR  1030 + Jure Mahne 

+ Anton Čamernik 

+ Robert Pišek 

+ Jana Kršmanc 

+ Antonija in Frančišek Čuden 

+ Marko in Mili Gerbec 

+ Marija in Stanislav Trček 

BR  14 ++ Starkež 

++ Vadamovi 

+ Janez Hočevar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi sveti, zvečer ob 18.00, molitev vseh delov rožnega 

venca v cerkvi na Brezovici. 
 

 

 

 

 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE 2.11.2022 do 6.11.2022 

2.11. sre SPOMIN VERNIH 

RAJNIH 

BR   8 + Tatjana Slana 

BR 19 + Jožef Tomšič, duhovnik 

+ Jožef Žakelj 

za duše v vicah 

LG 19 + Roman in Boris Čičmirko 

+ Martina Malovrh Kogovšek,  

7. dan 

3.11. čet sv. Hubert, škof BR   8 v zahvalo (M) 

BR 19 vsi ++ Slana 

4.11. pet sv. Karel Boromejski  
                   prvi petek 

BR 19 po namenu darovalca (N) 

za rešitev življenjske stiske 

5.11. sob sv. Zaharija in  

sv. Elizabeta  

                   prva sobota       

VG  8 + Jerca, Ivan in Janez Marinko 

+ Julija Košir 

BR 19 + Slavko Bučar in ++ starši 

+ Janez Hočevar 

6.11. ned 32. nedelja med letom, 

zahvalna nedelja  

sv. Lenart, opat 
                    

branje Božje besede LG:  

Helena Kavčič in Joža 

Černetič 
 

 

 

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 + Jurij Demšar, obl. 

+ Janez Končan 

VG 830 + Marinka Komelj , 3. obl. in  

+ Bogo Komelj 

v zahvalo 

v zahvalo za ozdravljenje  

Mariji Pomagaj 

+ Ignacij Marinko (Nova pot 24) 

+ Marija Pezdir 

BR  10 ++ Pestotnik 

v zahvalo in priprošnjo 

za zdravje na duši in telesu 

v čast Materi Božji v zahvalo 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 5.11., ob 8h: Tržaška cesta od Paviljona 

do št. 501 in Pot Trencev. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Delaj to, kar lahko storiš, naredi vse, kar lahko.  

To pa, kar delaš, delaj z vsem srcem.  
 

Pierre Goursat 



GODOVI in SVETE MAŠE od 7.11.2022 do 13.11.2022 

7.11. pon sv. Ernest, opat 

 

BR 19 po namenu darovalca (N) 

v priprošnjo bl. Alojziju 

Grozdetu za zdravje 

8.11. tor sv. Bogomir, škof 

 

BR 19 + Marjan Trček 

+ Julijana Zor 

9.11. sre Posvetitev  

Lateranske bazilike 

BR 19 + Ivan in Ivanka Kušar 

++ starša Rotar in + Stane Rotar 

LG 19 ++ starši Kokalj 

10.11. čet sv. Leon Veliki, pp. BR   8 + Ivan Kavčnik 

+ Tatjana Slana 

BR 19 + Janez Celarc 

11.11. pet sv. Martin, škof BR 19 v priprošnjo sv. Filomeni  

za zdravje 

+ Martin in Francka Japelj 

+ Angela, 7. obl. in Jože  

Lenaršič ter + Marijan Centa 

12.11. sob sv. Jozafat, škof VG 8 ++ Kozamernik in ++ Lapajne 

+ Julija Košir 

BR 19 + Dušan Belič, 9. obl.  

+ Janez Celarc 

13.11. ned 33. nedelja med letom  

sv. Stanislav Kostka 

branje Božje besede LG:  

Jerneja in Rok Meglen 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Tanja in Marjan Marinko 
 

 
branje Božje besede BR: 

Mojca Hren Zupančič in 

Samo Zupančič 

BR    7 ++ starši Karol in Marija Košmrlj 

++ Premrl 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Anton Smrtnik, 3. obl. 

+ Ludvik Klemen 

+ Božidar Petrovec 

+ Stanislav Marinko, god 

BR  10 + Olga Mlakar, 1. obl. 

+ Frančišek in Anton Žitko 

+ Janez Kušar in Ana Seliškar 

+ Stanislav Kvaternik, god 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 12.11., ob 8h: Na Brezno in Remškarjeva 

cesta. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zdaj je čas, ko moramo ohranjati zvestobo Cerkvi. 

Benedict J. Gröschel  
 



 

 GODOVI in SVETE MAŠE od 14.11.2022 do 20.11.2022 

14.11. pon sv. Nikolaj Tavelić 

 

BR 19 + Olga Berus 

+ Alojz in Marija Rupert 

15.11. tor sv. Albert Veliki, škof 
 

BR 19 + Tilen Starkež, 10. obl. 

+ Janez Hočevar 

16.11. sre sv. Marjeta Škotska BR 19 vsi ++ Slana 

LG 19 + Janez Končan 

17.11. čet sv. Elizabeta Ogrska BR   8 + Anton in Marija Kavčnik 

BR 19 za zdravje tete (P.J.) 

18.11. pet Posvetitev bazilike  

sv. Petra in Pavla 

BR 19 + Jožef Lukan 

+ Ivan in Ivanka Kušar 

+ Marjeta Baškovč Peklaj 

++ iz družine Obrstar in Peklaj 

19.11. sob sv. Matilda, redovnica VG 8 + Ludvik Modic 

+ Stane Zvoljenk 

BR 19 + Janez Celarc, 1. obl. 

+ Nuša in Franci Urbančič 

+ Bernarda Toplak 

+ Anton Hočevar, obl. 

+ Tone Štrukelj, obl. 

20.11. ned Nedelja Kristusa Kralja  

sv. Edmund, kralj 
branje Božje besede LG:  

Marta in Albert Prodan 
 

 

 

 

 

branje Božje besede VG:  

Ana in Tine Stegel 

 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Beti in Miha Rus 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Robert Pišek 

VG  830 + Jožica in Janez Istenič 

+ France, 40. obl. ter Milka in 

Milan Čuden in  

+ Frančiška Mrak 

++ družina Hudolin in  

++ družina Kudeljnjak 

+ Julija Košir 

BR  10 za žive in ++ iz družin Rozman  

in Kêrec 

+ Janez Celarc 

+ Anton Kodba in njegovi starši 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 19.11., ob 8h: Cesta v Radno od 

Tržaške ceste do konca. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 21.11.2022 do 27.11.2022 

21.11. pon Darovanje Device 

Marije 

BR 19 ++ Gosar, Bernabe in Bartolini 

+ Janez Hočevar 

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

sodelavce župnije Brezovica 

+ Irena Šimon, 2. obl. 

23.11. sre sv. Klemen, papež 

Dan Rudolfa Maistra 

BR 19 + Milka Pohleven 

LG 19 + Martina Malovrh Kogovšek, 

30. dan 

za domovino 

24.11. čet sv. Andrej Dung, 

mučenec 

BR   8 + Jože Gregorič, žpk.  

BR 19 za vero otrok (J.A.T.F.) 

25.11. pet sv. Katarina Sinajska, 

mučenka 

BR 19 + Ana Novak in Emil Novak ter 

+ Ida Severkar 

+ Janez Celarc 

26.11. sob sv. Valerijan 

Oglejski, škof 

VG 8 v čast Mariji Pomagaj  

za zdravje 

+ Ivan Marinčič 

BR 19 + Janez Požar, 3. obl. 

+ Ivana Gregorka 

++ Hrastar in ++ Robek 

27.11. ned 1. adventna nedelja, 

nedelja Karitas 

sv. Virgil in Modest, 

škofa 
branje Božje besede LG:  

Eva Gorup in Ida Šifrer 

 

 

branje Božje besede VG:  

Jana Rotar 
 

 

branje Božje besede BR: 

Genči in Peter Buček 

BR    7 + Ivan Kavčnik 

+ Frančiška in Ivan Pezdir, obl. 
(Dragomer) 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Ignac Jakomin, sin 

+ Ivan in Veronika Burger 

+ Frančišek Rotar (r.d.) 

+ Simon Klemen 

BR  10 + Miha Mravlje, 6. obl. in  

+ Marjeta Mravlje 

+ Bojana Bokavšek, 1. obl. ter  

++ starši Antonija in Franc 

Bokavšek in + Frančišek Petrič 

++ Tomanič in ++ Šivic 

+ Janez Celarc 

+ Janez Hočevar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 26.11., ob 8h: Tržaška cesta od št. 520 

do Brežne poti. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

 

V oktobru so bili krščeni 
 

☼  Izabela Kovač, Dragomer    

☼  Bor Berdajs, Šentvid pri Stični 

☼  Evelin Kralj, Lukovica pri Brezovici 
 

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

osemindvajset otrok. Z molitvijo prosímo za otroke, njihove starše in 

botre za rast v veri. 
 
 

 
 
 

 

V oktobru so od nas odšli v večnost 
 

†  Janez Hočevar (63), Na Brezno 41, Brezovica, (Brezovica) 

†  Martina Malovrh Kogovšek (80), Cesta ob potoku 13, Log, (Log) 
 

 

Letos je bilo cerkveno pokopanih petinštirideset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih enainpetdeset naših 

rajnih. Spomnimo se naših rajnih z molitvijo 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: 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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