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Oditi z Bogom 

 
Arsenij si je zakril obraz in zaihtel.  

Z ihtenjem so prihajale njegove besede,  

pretrgane in glasne, in motile tišino pokopališča. 

»Zakaj je odšel umret na sámo?  

Zakaj ni umrl pri naju, ki sva ga imela rada?« 

Kristofor je s hrapavim dotikom Arseniju  

obrisal solze in rekel:  

»Tako naju je opozoril, da zadnjo minuto vsakdo 

ostane sam z Bogom.«   

(Jevgenij Vodolazkin: Laurus) 
 

Vsak odrasel človek in tudi marsikateri otrok je že doživel smrt 

nekoga, ki mu je bil posebej blizu. Nekaterim so bližnji umrli pred leti, 

drugim prav pred kratkim in je spomin na njihov odhod še vedno 

boleč. Nekateri so umrli po daljši bolezni, drugi zelo na hitro in je še 

danes težko verjeti, da jih ni več med nami. Ne glede na to, kdaj in 

kako je naš bližnji odšel, nam njegovi zadnji dnevi, ure in včasih tudi 

minute ostanejo v posebej živem in dragocenem spominu. 

Ko bližnji umira, se svojci ob njem trudijo s skrbjo in bližino, da bi mu 

odhajanje čim bolj olajšali. Svojci poskrbijo za medicinsko pomoč, 

lajšanje bolečin in drugo mogoče udobje, da bi bilo trpljenje čim 

blažje. Poskrbijo za čustveno bližino, umirajočega tolažijo in se z njim 

pogovarjajo, ko to želi. S tem mu lajšajo njegove notranje stiske, se z 

njim spominjajo zanj dragocenih dogodkov, mu oprostijo napake, ko 

prosi odpuščanja in poskrbijo, da ga nihče ne vznemirja s tistim, o 



čemer noče več govoriti. Mnogi za svojega umirajočega poskrbijo 

tudi duhovno. V času umiranja zanj veliko molijo. Duhovnik, ki ga 

pokličejo, mu podeli zakrament sprave, obhajilo ter zakrament 

bolniškega maziljenja, ki mu pomaga ob njegovem prehodu v 

večnost. Čeprav je zelo težko sprejeti, umirajoči začne usihati, 

njegova zavest pa se umika svetu in prehaja v večnost. 

Prehod v večnost je dejanje, ki ga umirajoči vedno naredi sam. Pot v 

večni prehod je zastrta tako našim očem kot tudi izkušnji in tu se 

začenja naše resnično slovo. Človek, ki umira, se v izbranem trenutku 

odtrga od svojcev in stopi na svojo novo pot. Potreba po umiku v 

času pred smrtjo je povsem naravna, za duhovni preporod nujna in 

po Bogu lastna vsakemu umirajočemu. V preteklosti so premnogi 

stari ljudje in tudi mlajši umirajoči pred smrtjo začutili potrebo, da se 

celó fizično umaknejo od svoje družine; pa tudi danes marsikateri 

svojec pove: »Ves čas sem bil ob njem, vendar je umrl prav takrat, ko 

me ni bilo zraven.« 

Toda umirajoči v času umiranja v resnici ni sam. Svetniki, ki jim je bilo 

dano mistično doživeti proces umiranja, so napisali, da so ob 

umirajočem duhovna bitja - angeli, na prehodu v večnost pa ga 

pričakajo in spremljajo njegovi sorodniki in prijatelji, ki so umrli pred 

njim, Mati Marija in Bog. Vsi ti mu pridejo naproti, mu kažejo pot in 

mu pri preporodu v večnost pomagajo. To pa so bitja, ki jih umirajoči 

v tistih trenutkih najbolj potrebuje in s katerimi se v zanj čudoviti 

notranji preobrazbi poveže na novi izkustveni ravni.  

Vsak, ki kot junak iz Vodolazkinovega romana Laurus umre sam, 

izpriča, da na koncu življenja človeku ostane samo Bog. Tisti, ki ima 

pogum umreti sam, toliko bolj kaže, da je umrl v miru in zaupljivi 

povezanosti z Bogom, s katerim je vzpostavil posebej močno vez. Za 

svojce, ki jih je zapustil žalostne, morda zmedene in prizadete, bo v 

resnici na poseben način prosil pri Bogu. Pošiljal jim bo mnoge 

duhovne milosti, v času njihovega prehoda pa jih bo pričakal tudi 

sam. Veliko zaupanje Bogu, ki ga je izrazil s svojim predanim 

odhodom, bo zanj sveta popotnica posebne vrednosti. 

Tisti, ki je živel pošteno, ne more težko umreti, je zapisal sv. Alfonz 

Ligvorij. Kdor svojo smrt popolnoma izroči Bogu, naredi najpopolnejše 

možno dejanje božanske ljubezni. Podoben postane svetim 

mučencem, umrlim zaradi vere in iz ljubezni do Boga. Svojci pa 

svojega človeka lahko spremljamo s prav takšno zaupljivo molitvijo, 

da bi bila njegova pot do Božjega Srca čim krajša in nadvse 

osrečujoča. 



Obvestila za mesec november 

 

V času jesenskih počitnic ni veroučnih srečanj. Verouk se začne po 

počitnicah, 4. novembra.  

 

Ponedeljek in torek, 28. in 29. oktobra, od  8.00 do 15.00 ure, so na 

Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano jesenske 

raziskovalno-ustvarjalne delavnice za učence 8. in 9. razreda 

osnovne šole. Za vse udeležence bo brezplačno kosilo. Več 

informacij in prijava na: www.stanislav.si 

 

Petek, 1. november, praznik Vseh svetih; svete maše: Brezovica ob 

7.00 in 14.00, Log in Vnanje Gorice ob 8.30, Dragomer ob 11.00. Po 

vsaki sveti maši, razen ob 7.00 na Brezovici, bo tudi molitev na 

pokopališču.  

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

rajne, na predvečer dneva vernih rajnih. Ta dan je tudi prvi petek v 

mesecu. 

 

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

ob 7.00 in ob 19.00. 

 

Sobota, 2. november, prva sobota in obisk starejših in bolnih; 

namesto prvega petka. Zvečer je pred sv. mašo molitev rožnega 

venca pred Najsvetejšim, po maši pa litanije Matere Božje. 

 

Nedelja, 3. november,  je zahvalna nedelja.  

 

Ponedeljek, 4. november, po večerni sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja je: »Veselite se s tistimi, ki se 

veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo« (Rim 12,15). 

 

Petek, 8. november, skavtski petek, pri sveti maši sodelujejo skavti. Ta 

dan je tudi srečanje birmancev pri sv. maši ob 19.00 uri namesto 

prvega petka. 

 

Sobota, 9. november, ob 9.00 uri škofijsko srečanje ŽPS v Zavodu sv. 

Stanislava v Šentvidu. 

 

http://www.stanislav.si/


Sobota, 9. november, srečanje ministrantov od 10.00 do 11.30. Na 

srečanje povabljeni tudi novi ministranti.  

 

Sobota, 9. november, ves dan je zbiralna akcija starega papirja, ki jo 

pripravljajo skavti.  

 

Nedelja, 10. november, Antonov večer, ob 19.00 v Marijinem domu. 

Z nami bo duhovnik in terapevt g. Peter Pučnik, ki nam bo 

spregovoril o skriti (ne)moči v vzgoji najstnikov. Starši se danes 

pogosto čutijo nemočni pri vzgoji otrok, saj je "pljusk" družbe in raznih 

ponudb tako močan, da naše otroke dobesedno potegnejo v svoje 

valove. Starši ob tem iščejo vse mogoče načine, da bi otroku dali 

varno oporo, pri tem pa pogosto pozabijo, da ima otrok samo eno 

mamo in enega očeta, s katerima je organsko povezan. Nobena 

oseba ali institucija ne more dati otroku tega, kar lahko dasta mati in 

oče. Toda kje jemati moč, da bosta starša to zmogla? Tokratni gost 

želi skupaj s starši iskati njihovo moč, da bodo lahko zdržali ob 

najstnikih, ki jim stopajo na žulje. Na predavanje ste posebej vabljeni 

starši birmancev in prvoobhajancev, za katere bo to prvo skupno 

srečanje, vabljeni pa starši vseh veroučencev in tudi stari starši, ki vas 

predavanje zanima 

 

Ponedeljek, 11. novembra, ob 19.30 uri srečanje ŽPS. Povabljeni že k 

sv. maši. 

 

Sobota, 23. november, ob godu sv. Cecilije, 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.  

 

Od nedelje, 17. novembra., do sobote, 23. 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.  

 

Nedelja, 24. november, ob 15.00 uri dekanijsko srečanje ŽPS na Viču. 

 



Od ponedeljka  25. novembra do prve adventne nedelje, 1. 

decembra obeležujemo teden Karitas pod geslom »Dobro iz vsega 

srca«, kar nas vabi, da iz vsega srca vsem okoli sebe – otrokom, 

staršem, starim staršem, prijateljem, znancem, sosedom in celotni 

družbi – oznanjamo Božjo ljubezen in dobroto do vsakega človeka. 

Naj letošnji teden Karitas nagovori vse ljudi, da bodo v svojih srcih 

poiskali dobre zaklade in jih delili soljudem, še posebej tistim, ki so v 

stiski. Na prvo adventno nedeljo bo vaš dar pri maši namenjen za 

našo župnijsko in škofijsko Karitas. 

Ob tej priliki bi se sodelavci Karitas radi zahvalili  vsem dobrotnikom, ki 

na različne načine podpirajo delo Karitas. V prvi vrsti so to skavti, ki s 

svojo mladostno zagnanostjo pomagajo pri organizaciji delavnic in 

donirana sredstva od adventnih venčkov in luči miru delijo z nami. 
 

Sobota, 30. novembra, ob 9.00 uri je venčkovanje v Marijinem domu 

na Brezovici. Skavti skupaj s Karitas  pripravljajo  delavnico za 

izdelavo adventnih venčkov. Na delavnico ste povabljeni otroci, 

mladi, starši, dedki in babice. Venčke, ki jih bomo izdelovali, bomo 

prodajali pri sobotni večerni maši in v nedeljo pri obeh mašah na 

Brezovici. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite. 
 

Nedelja, 1. december, ob 19.00 predstavitev humanitarno-

medicinske odprave v Nangomi v Zambiji letos poleti, v kateri je bila 

tudi Tina Poličnik iz Vnanjih Goric. 
 

Od 1. do 30.  novembra bodo na Rakovniku darovane gregorijanske 

svete maše za + Igorja Trčka. 
 

Tečaj nege varovanca na domu 
 

Vedno več je ljudi, ki potrebujejo pomoč pri vsakdanjih opravilih.  

Razlog za to je lahko starost, bolezen ali invalidnost, zato v ta namen 

organizira Karitas Brezovica v sodelovanju s Škofijsko Karitas tečaj 

nege varovanca v domačem okolju.  

Tečaj bo obsegal 20 šolskih ur in bo izveden v petih srečanjih  v 

dvorani Marijinega doma na Brezovici, ki ga bo vodila gospa Anica 

Sečnik, učiteljica zdravstvene nege.  Prvo srečanje bo 6. novembra 

2019 od 17.00 do 20.00 ure. Tečaj bo potekal v obliki predavanj, 

pogovorov in vaj. Tako bodo udeleženci poleg teoretičnih znanj 

pridobili tudi praktične izkušnje.  Zaradi omejenega števila slušateljev 

prosimo, da pokličete na telefon 041 626 595 in potrdite svojo 

udeležbo. 



O molitvi za pokojne 

 

Ko se sprehajam skozi vas, kjer sem hodil kot otrok, me poseben 

občutek v telesu zaustavi. Še korak se ustavi in pogled na hiše, ki so 

sedaj že stare in nekatere razpadajoče, mi prikličejo spomin izpred 

trideset let. Takrat se nisem tako zaustavil, nisem začutil tega prostora 

tako kot danes, saj je bil v meni otroški vrvež, igra, nemir... Ljudi sem 

takrat opazil le bežno, ne spomnim se jih natančno, njihove zgodbe 

in življenja me niso zanimala, bil sem otrok.  

 

Ko stojim pred razpadajočo hišo, se spomnim nekega dogodka, ki se 

mi je vtisnil v spomin. V hiši pred menoj sem imel prvič izkušnjo s 

smrtjo. Dobesedno, saj sem prvič videl mrtvega človeka. Pokojni je 

ležal doma, okrog njega pa so bili bližnji, prijatelji, znanci; tisti, ki jim je 

pokojni nekaj pomenil. Ob njem so molili za pokojnikovo dušo in ga 

blagoslavljali. Takrat se mi to ni zdelo nič nenavadnega, saj je bil to 

del običaja, kulture, navade, spoštovanja do pokojnega. Res je, da 

takrat pokojnega niso mogli dati drugam, kot danes, a bistveno je, 

da so ob njem molili. Molili so, ker so vedeli, da je molitev svetloba in 

blagoslov, ki ju vsak pokojni potrebuje. Prepričan sem, da se niso 

imeli vsi radi, da so imeli zamere eden do drugega, prav tako kot 

danes. A imeli so zdravo pamet tudi v odnosu do smrti in pokojnih.  

 

In danes? Kam je šel ta 

običaj molitve, spoštovanja 

do pokojnih? Odnos, ki ga 

kažemo do pokojnih, je 

pravzaprav del odnosa, ki 

ga imamo do sebe. 

Zanimivo je, da ljudje okoli 

nas ves čas umirajo, mi pa 

se obnašamo, kot da nikoli 

ne bomo umrli. Molitev za pokojnega se nam ne zdi več 

pomembna, ne čutimo pomena slovesa, ne čutimo s 

srcem. Verjamemo in smo prepričani, da je s pokojnikovo dušo vse v 

redu. Pa je res? Res živimo po Božjih zapovedih, smo bolj pošteni, 

iskreni, ljubeči, kot so bili naši predniki? Kajti oni so se z molitvijo trudili 

za pokojnega, mi pa smo se prenehali. No, vsaj večina ljudi. Čisto 

potiho in nevidno smo se oddaljili od odnosa do smrti in umiranja, ki 



je prav tako pomembno kot rojstvo, morda še bolj. Smrt in vse, kar je 

povezano z njo, smo oddaljili iz naših življenj. Ko nekdo umre, 

čakamo, da vse mine, da je konec pogreba, da nam ne bo treba 

dolgo ostati v teh občutkih, ker ti občutki niso prijetni. Nas pa 

sedanja družba in življenje spodbujata in silita, da sprejemamo samo 

lepo, prijetno, dobro.  

 

Kmalu bo prvi november in 

pokopališča bodo dajala 

podobo, kot da najraje v 

življenju skrbimo za grobove. 

Mnogo sveč in rož daje 

občutek, da bolje skrbimo za 

pokojne, kot zase... Zunanji 

izgled groba nam veliko 

pomeni. Kaj pa pokojnim? V 

bistvu ne vem, vem pa, da 

vsak, prav vsak pokojni 

potrebuje molitve. In ko se s prižiganjem sveče spominjamo 

pokojnega (vsaj upam, da se), je največ, kar takrat lahko storimo, 

da za njega molimo. Molitev iz srca ima neizmerno moč.  

 

Tudi mi bomo nekega dne potrebovali molitev, prav vsi. Drugi bodo 

stali ob našem grobu. Ko si na drugi strani, si odvisen samo od živih in 

njihovih molitev. Da bi se tega zavedali, je potrebno spremeniti 

odnos do umiranja, smrti, potrebno se je vrniti k tistemu, kar je že bilo 

- spoštljivemu odnosu do pokojnih. Pokojni in živi smo močno 

povezani v duhu, pa če si to priznamo ali ne. Molitve, ki jih molimo in 

darujemo za pokojne, so milost. Za pokojne in nas. Če se izrazimo v 

duhu današnjega časa, je to najboljša "investicija", ki  gre na naš 

duhovni račun. In to je edini račun, ki ga ob smrti vzamemo s seboj. 

 

Ko se spomnim otroštva, je bila izkušnja s smrtjo, z obredom slovesa, 

ki sem ga opazoval, dobra izkušnja. Nepogrešljiva za razumevanje 

življenja. Ob vsem tem pa me malo zaskrbi in se sprašujem, ali bo 

kdo ob uri moje smrti poskrbel zame? Bom deležen molitev? Upam, 

da bom. Sedaj pa sem jaz tisti, ki za drugega stori to, kar si želim, da 

bodo drugi nekoč storili zame. Hvaležen jim bom za to, tako kot so 

pokojni hvaležni nam. 

Aleš Kastelic 



Molitev za rajne v naši župniji  

 

V mesecu novembru molimo… 
 

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

Brezovici. 

Molitev vseh štirih delov rožnega venca. 

Namenimo to uro intenzivne molitve za 

naše pokojne sorodnike in druge pokojne, ki 

potrebujejo našo molitev. 
 

 

2. novembra pri svetih 

mašah 

Molitev za verne duše v vicah. 

Vse 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. 
 

 

ob koncu vsake 

nedeljske svete maše 

Kratka skupna molitev. 

Molitev je namenjena vsem, ki so umrli v 

preteklem tednu in vsem, ki bodo umrli v 

prihodnjem tednu. 
 

 

 

Vse leto molimo… 
 

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 ob izpostavljenem 

Najsvetejšem. 

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. 



… 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.  



Od 1. do 30. novembra – gregorijanske svete maše: + Igor Trček. 
 

GODOVI in SVETE MAŠE 28.10.2019 do 1.11.2019 

28.10. pon sv. Simon in Juda T.  ni svete maše na Brezovici  

29.10. tor sv. Mihael Rua, red.  ni svete maše na Brezovici  

30.10. sre sv. Marcel, mučenec BR 19 + Ivan in Ivanka Kušar 

31.10. čet sv. Volbenk, škof BR   8 v zahvalo (N) 

1.11. pet VSI SVETI  
 

 

branje Božje besede LG: 

Albert in Marta Prodan 

 

 

 

  
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Damjana in Brane Novak 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Frančišek Bokavšek 

LG   8
30 

v cerkvi
 

+ Stane Plešnar, 28. obl. 

+ Matija Remškar, obl. in  

++ družina Remškar 

+ Avguštin Armič, 3. obl. 

+ Jožefa Kozina 

VG 830 + Franc Smrtnik 

+ Ludvik Japelj 

+ Janez Jakomin 

+ Anton in Frančiška Marinko ter  

+ Ivanka Roblek 

+ Heinrich Rudolf in Joži Sieger 

+ Franc Švigelj 

+ Angela, 4. obl. in Jože Lenaršič 

ter + Marjan Centa 

DR  11 + Ivana Krajnik in  

++ Kršmanec 

+ Frančišek Čuden 

+ Marko in Mili Gerbec 

+ Franc Remškar 

++ Vadamovi 

+ Ivanka in Alojz Kavčnik ter  

+ Ivanka in Vinko Gregorc 

BR  14 + Ana Novak 

+ Izidor Mole, obl. 

+ Igor Trček 

+ Darinka Brajović 

+ Ivan Kunej 

++ Žitko in ++ Rotar 

+ Alojz Trček, 30. obl. 



GODOVI in SVETE MAŠE 2.11.2019 in 3.11.2019 

2.11. sob SPOMIN VERNIH RAJNIH 

         

                    prva sobota 

BR   7 za duše v vicah 

BR 19 ++ družina Ložar iz Štude 

+ Karolina in Jože Hrastar ter 

++ iz družine Hrastar in Roblek  

+ Tomaž in ++ starši Brank, sestre 

in brata Brank ter brata Kramar 

+ Anton, 40. obl. in Marija Rus 

ter + Janez Drašler 

 + Jakob Remškar, 7. dan 

3.11. ned 31. nedelja med letom, 

zahvalna nedelja 

sv. Karel Boromejski 
 

branje Božje besede LG: 

Miha in Dragica Jalševac 
 

branje Božje besede VG: 

Branka in Jani Remškar 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Florjan Kocbek in Vid Žitko 

BR   7 Bogu v zahvalo 

+ Frančišek Čuden 

+ Marko Gerbec 

LG   8
30

 + Dušica Gregorčič 

za zdravje in Božjo pomoč 

VG 830 za nerojenega otroka 

+ Ludvik Modic 

++ Gajštrovi in ++ Kušarjevi 

+ Ludvik Japelj 

BR  10 + Drago Gorjan 

+ Terezija Rutar 

za žive in pokojne župljane 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 2.11., ob 8h: Tržaška cesta od 

Paviljona do št. 501, Pot terencev. 
 

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 in župnišča. Vsem ključarjem, 

članom ŽPS 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.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 4.11.2019 do 10.11.2019 

4.11. pon sv. Karel Boromejski BR 19 ++ Remškarjevi (Z 25) 

5.11. tor sv. Zaharija in Elizabeta  BR 19 za zdravje v družini 

6.11. sre sv. Lenart, opat BR 19 ++ Žagarjevi iz Gorenja 

7.11. čet sv. Ernest, opat BR  8 za prave življenjske odločitve 

8.11. pet sv. Bogomir, škof BR 19 + Rudolf Rauh, 1. obl. 

+ Marjan Trček 

9.11. sob Posvetitev 

lateranske bazilike 

sv. Teodor, muč. 

BR 19 + Ivan in Ivanka Kušar 

+ Dušan Belič, 6. obl. 

po namenu (č) 

+ Vera Barlič, 30. dan 

++ Grom in ++ Kovač 

+ Jernej Stražišar 

10.11. ned 32. nedelja med letom  

sv. Leon Veliki, 

papež in c. učitelj 
branje Božje besede LG: 

Rok Meglen in  

Miran Stanovnik 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Urška in Veronika Smrtnik 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Mateja Seliškar 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ Žagarjevi iz Gorenja 

+ Frančišek Čuden 

LG   830 + Jurij Demšar, obl. 

VG  830 ++ Stanovnik in + Vesna Meglen 

+ Franc Kavčnik in + Roza 

Krapež 

+ Miro in Pavla Brolih 

++ starši Kozina 

+ Franc Smrtnik 

BR  10 + Jožef Vogrinec 

+ Janez Kušar in + Ana Seliškar  

ter ++ družina Seliškar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 9.11., ob 8h: Na Brezno. 
 

Povzetek seje ŽPS – 14. oktober 2019 – nekateri sklepi 
 

1. Miklavžev večer, 5. decembra 2019, ob 18.00 uri. 

2. 6. december 2019 sprememba v oblikovanju bogoslužja za prvi petek. 

Namesto molitvene skupine Prenova v Duhu bo molitev pripravila 

zakonska skupina Brezovica-Logatec. 

3. 2. februar 2020 je podan predlog za srečanje odraslih pevskih zborov 

naše dekanije na Viču.  

4. Zakonske skupine so izrazile željo po duhovnih vajah za zakonce v 

postnem času. 

5. Od 20. do 23. marca 2020 bodo duhovne vaje za birmance na Bledu. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 11.11.2019 do 17.11.2019 

11.11. pon sv. Martin, škof  

sv. Veran, škof 

BR 19 + Martin, Francka in Ludvik 

Japelj 

12.11. tor sv. Jozafat, škof, muč. BR 19 + Jožef Lukan 

13.11. sre sv. Stanislav Kostka BR 19 + Stanislav Skodlar 

+ Metod Pezdir, 1. obl.  

14.11. čet sv. Nikolaj Tavelić BR   8 ++ iz družine Tišler 

15.11. pet sv. Albert, škof BR 19 + Tilen Starkež, 7. obl. 

+ Nace in ++ starši Pezdir  
                        (Podpeška 95) 

16.11. sob sv. Marjeta Škotska 

sv. Jedrt, devica 

BR 19 ++ Fajtovi: starši in sin Franc ter 

++ Bokavšek 

+ Anton Kavčnik 

+ Franci Mivšek in  

++ starši Pleško 

+ oče Ivan, obl. in Frančiška  

Remškar ter za zdravje in srečo 

17.11. ned 33. nedelja med letom 

sv. Elizabeta Ogrska 
 

branje Božje besede LG: 

Joža Černetič in Majda Turk 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

skavti Ljubljana 1  

 

 

branje Božje besede BR:  

Peter in Genči Buček 

 

BR    7 + Marko Gerbec 

LG   830 za družino Žakelj 

VG  830 + Vincencij in Ivanka Gregorc 

+ France, obl. in Milka Čuden ter  

+ Frančiška Mrak in Marija Japelj 

+ Andrej in Jerca Japelj ter 

+ Zvonka in Stane Zvoljenk 

BR  10 + Ivan Kunej in  

++ starši Urbančič 

+ Metka Novak 

+ Ana in Franc Trček ter  

++ iz družine Mravlje 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 16.11., ob 8h: Cesta v Radno od 

Tržaške ceste do mosta. 
 

Povzetek seje ŽPS – 14. oktober 2019 – nekateri sklepi 
 

6. Sobota, 23. maj 2020, ob 10:00 uri je potrjen datum za sveto birmo.  

Birmovalec bo g. Franci Petrič, arhidiakon. 

7. 20. september 2020 bo srečanje za starejše. Datum je iz pomladi 

prestavljen na september, ker septembra ni več vroče.  

8. 27. september 2020 srečanje za zakonske jubilante. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 18.11.2019 do 24.11.2019 

18.11. pon Posvetitev bazilik  

sv. Petra in Pavla 

BR 19 + Ivan in Ivanka Kušar 

+ Tone Štrukelj, obl. 

19.11. tor sv. Matilda, red. BR 19 + Milena Peklaj 

++ iz družine Obrstar in Peklaj 

+ Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

20.11. sre sv. Edmund, kralj  BR 19 + Jože Gregorič, župnik 

21.11. čet Dar.  Device Marije  BR  8 za prave življenjske odločitve 

22.11. pet sv. Cecilija, dev., muč. BR 19 + Nuška Urbančič 

23.11. sob sv. Klemen I., papež  
 

BR 19 za vse žive in ++ glasbene 

sodelavce župnije Brezovica 

+ Frančiška Kotnik 

+ Tone Hočevar in  

+ sestra Jožefa 

+ Rozi Geršak in ++starši Žvokelj 

+ Jakob Remškar, 30. dan 

24.11. ned Nedelja Kristus Kralj 

sv. Andrej Dung, muč. 
 

 
 

 

branje Božje besede LG: 

Ela in Pavel Remškar 
 

 

 
 

branje Božje besede VG: 

Mojca Tratar in  

Nuša Dajčman 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Jošt in Alenka Klemenc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Frančišek Čuden 

+ Frančiška in Ivan Pezdir, obl.  

in ++ Pezdir 

LG   830 + Anton Šarabon 

+ Ivana Skubic 

+ Frančiška Malavašič 

VG  830 + Marko in družina Jakomin 

za družino Marinko – Čudjeve: 

++ starši, + Ignac, + Zofija ter  

+ Marija Dolinar 

++ Gajštrovi in ++ Kušarjevi 

+ Albina Vidovič, obl. 

+ Anton in Terezija Marinko 
                          (Podpeška 158) 

+ Frančišek Rotar 

BR  10 + Anton Čamernik 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 23.11., ob 8h:  Cesta v Radno od 

mosta do konca. 

 

 



 

   GODOVI in SVETE MAŠE od 25.11.2019 do 1.12.2019 

25.11. pon sv. Katarina Sinajska  BR 19 + Boris Čičmirko, 10. obl. 

26.11. tor sv. Valerijan Ogerski BR 19 + Nuška Urbančič 

27.11. sre sv. Virgil in Modest BR 19 + Terezija Rutar 

28.11. čet sv. Katarina Labouré BR  8 ++ starši sorodniki in dobrotniki 

29.11. pet sv. Saturnin, muč. BR 19 + Stanislav Kvaternik,  

+ Anton Felc, + Jožef Kozjan 

+ Miha Mravlje, 3. obl. 

30.11. sob sv. Andrej, apostol BR 19 + Andrej Borko 

++ starši Kavčnik 

1.12. ned 1. adventna nedelja 

sv. Eligij, škof  
 

branje Božje besede LG: 

Eva Gorup in Ida Šifrer 
 

branje Božje besede VG: 

Irena in Jerca Modic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Andrej in Ana Kodba 

BR    7 + Frančišek Čuden 

+ Marko Gerbec 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Ignac Jakomin, sin 

++ starša Franc in Marija 

Dolinšek, obl. ter + Franci Dolinšek 

+ Vincencij Gregorc, 10. obl. 

in + Ivanka Gregorc 

+ Ignac in Terezija Marinko ter 

++ sorodniki 

+ Franc Smrtnik 

BR  10 + Ljudmila Pezdir 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 30.11., ob 8h: Remškarjeva cesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici za december in januar 
 

sobota,   7. 12.  – Tržaška cesta od št. 364 do 418 

sobota, 14. 12.  – Tržaška c. od št. 420 do Brežne poti 

sobota, 21. 12.  – Brežna pot, Gornja pot, Tržaška cesta od Gornje poti  

                            do Starovaške 

sobota, 28. 12.  – Starovaška in Brezoviška od Tržaške do Skodlarja 

sobota,   4. 1.    – Brezoviška od Skodlarja do konca 
 

 



 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

V oktobru sta bila krščena 
 

☼  Nejc 

☼  Elin 

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

tem času šestindvajset otrok. Z molitvijo prosímo za njihove starše in 

botre, da bodo zmogli izpolniti obljubo dobre verske vzgoje. 
 

 

V oktobru so od nas odšli v večnost 
 

†  Andrej Zdešar (74), V Loki 1, Dragomer, (Dragomer) 

†  Vera Barlič (85), Pot terencev 12, Brezovica, (Brezovica) 

†  Alfred Robenik (78), Založnikova ulica 4, Brezovica, (Brezovica) 

†  Jakob Remškar (88), Pot terencev 1, Brezovica, (Brezovica) 
Letos je bilo cerkveno pokopanih štiriinštirideset pokojnih. Preteklo leto je 

bilo v tem času pokopanih sedeminštirideset naših rajnih. Spomnimo se 

jih v molitvi in pri sveti maši.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: ponedeljek in torek od 18.00 do 18.45 in 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: Krstna nedelja je prva v mesecu, med sv. mašo, ki je ob 10h. 

POROKA: Za poroko se oglasite okoli dva meseca pred poroko. 

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

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

POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na 040 395 942, da se izbere 

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

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure - prvi četrtek v mesecu od 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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