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»Smrt je velika skrivnost, ki je ne moremo razumeti. 

Nič zato; za zdaj je dovolj, da molimo,  

da mnogo in radi molimo.«  

(p. Leopold Mandić) 

 
Ko ob praznikih Vseh svetih in Vseh vernih rajnih na grobu prižgemo 

svečo, nam je v naši bolečini nekoliko lažje. Prižgana sveča izostri naš 

spomin na pokojnega sorodnika ali prijatelja, obudi zavedanje o 

minljivosti življenja in nas še močneje poveže s pokojnikom v ljubezni, 

ki tudi po mnogih letih ni minila. 
 

»Umrlim smo najbližje tako, da 

smo blizu Bogu. Bogu pa smo 

blizu prek molitve.« 
(p. Marjan Čuden OFM) 

 

Smrt povezujemo z nočjo, s 

spanjem in črno barvo. 

Simbolika smrti ponazarja vse 

tisto, kar v resnici prodre v 

notranjost vsakega človeka, ki 

izgubi nekoga, ki ga je imel 

rad – bolečino, praznino in 

trpljenje. Smrt ima moč, da 

postaja mejnik, ki preseka življenje na pol in dogodke začne 

umeščati v čas, ko je bil pokojni še živ in tistega, ko ga ni bilo več. 

Spoznanje o dokončnosti smrti pogosto povečuje težo žalovanja in 

podaljšuje leto življenja v črnini na dve, tri … 



Smrt in trpljenje sta življenjska dogodka, ki ju Jezus nikoli ni pojasnil. 

Čeprav smrt bližnjega in svoje trpljenje v žalovanju izkušamo vsi, nam 

ju Jezus ni razložil. Zakaj umremo? Kako umremo? Kam gremo po 

smrti? Nekateri celo sklepajo, da smrt, ki prinese toliko trpljenja, ne 

more biti »Božje delo« in da Boga zato ni … Toda o razlogih, zakaj je 

Jezus o smislu in namenu trpljenja in smrti molčal, lahko samo 

ugibamo. Jezus trpljenja resda ni razložil, je pa bil ob trpljenju in smrti 

človeka neskončno sočuten. Ko sta sestri Marija in Marta jokali ob 

umrlem bratu, je iskreno jokal z njima. Ko ga je ta ali oni trpeči ali 

žalujoči človek iz množice klical, se je ustavil, ga poslušal in z vsem 

srcem trpel z njim. Takšnih iskrenih srečanj je bilo med Jezusom in 

človekom veliko; evangeliji opisujejo samo nekatere od njih. 
 

Čeprav je Jezus molčal in nam 

smrti ni razložil, nam ob bolečini 

izgube navidez ne odgovori, se 

ob vsaki smrti in ob vsakem 

novem jokajočem srcu ustavi in 

se v duhu skloni k človeku. Skloni 

se z enako skrbjo, kot se je sklonil 

takrat, ko je še bival med nami. 

Jezus, ki pozna bolečino človeka, in jo nosi z enako ljubeznijo, kot 

takrat, ko jo je vzel nase in jo kot svojo lastno nesel na križ, ve, kako in 

zakaj joka človek. Jezus, ki je tolažil že na milijone in milijone po smrti 

strtih src, se vsakič znova skloni in tolaži, kot bi tolažil prvič. S tem nam 

je dal več, kot bi nam prineslo razumevanje - dal nam je sočutje. 

Jokajoče srce ne potrebuje razlag; žalujoče srce potrebuje skrb, 

tolažbo in upanje. Jezus nam je dal upanje, ki ga najdemo v zaupni 

molitvi, kakršno nas je prav on naučil moliti. Jezus nam je dal upanje 

ob stavkih Božje besede, ki je zanesljiva, napisana samo za nas in 

večna. Jezus nam je dal upanje v zagotovilu nebes, kamor je najprej 

odšel sam, za njim pa vsi ljudje in tudi naši bližnji, za katerimi morda 

še vedno žalujemo. Ko počasi sprejmemo bolečo odsotnost bližine 

svojega človeka, v duhu spoznamo, da vsaka iskrena duša 

pokojnika po smrti postane izjemno lepa; da je skozi črnino smrti 

prešla v Luč, ki zanjo več ne mine (Ps, 27,1) in da prejema nam še 

nepoznani zaklad v nebesih (Lk 12,33). Pri Bogu počiva v miru. 
 
 

Ko ob prazniku prižigamo svečo, naj nas molitev napolni z vso 

duhovno močjo in zagotovilom, da smo v molitvi vsem našim 

pokojnim resnično blizu. 



Obvestila za mesec november 
 

Priprava na sveti krst za starše otrok in za botre je v ponedeljek, 30. 

oktobra, ob 20h. Krstna nedelja je prva nedelja v novembru, 5. 

novembra, ob 10h.  
 

Svete maše na praznik Vseh svetih, 1. november: Brezovica ob 7:00 

in 14:00, Log in Vnanje Gorice ob 8.30, Dragomer ob 10:00. Po vsaki 

sveti maši, razen na Brezovici ob 7:00, bo tudi molitev na 

pokopališču.  

Zvečer ob 18:00 uri je na Brezovici molitev rožnega venca za naše 

rajne, na predvečer dneva vernih rajnih. 
 

Na dan spomina vernih rajnih, 2. november, je sv. maša na Brezovici 

ob 8h in ob 19h na Brezovici. 
 

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

počitnicah, 6.11. V času počitnic so osmošolci in devetošolci povabljeni 

na jesenske delavnice na Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvid nad 

Ljubljano, od 2. do 3. novembra od 9:00 do 15:00. Več informacij in 

prijava na: http://www.stanislav.si/zavod/pridi-blize-sezi-vise/  
 

Na prvi petek v mesecu novembru, 3.11., bom obiskal starejše in 

bolne na domu. Ob 15h bo na Brezovici molitev rožnega venca 

Božjega usmiljenja. Zvečer po maši je molitev pred Najsvetejšim do 

20:30 ure, ki jo pripravljajo skavti.  
 

Srečanje ministrantov je na prvo soboto v novembru, 4.11., ob 9.00 

uri na Brezovici. Povabljeni novi ministranti. 
 

Na prvo soboto, 4.11., je zvečer pred sv. mašo molitev rožnega 

venca, po maši pa litanije Matere Božje.  
 

Prva nedelja v novembru je krstna in tudi zahvalna nedelja.  
 

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, Karitas in GS. 

http://www.stanislav.si/zavod/pridi-blize-sezi-vise/


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.  
 

V ponedeljek, 6. novembra, je po večerni sv. maši srečanje 

molitvene skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja za mesec 

november je: »Največji med vami naj bo vaš strežnik« (Mt 23,11). 
 

Prvi skavtski petek je 10. novembra. Pri sveti maši sodelujejo skavti. 
 

Drugi Antonov večer je v soboto, 11. 

novembra, ob 20.00 uri v Marijinem domu z 

naslovom Božja milost ob smrti in žalovanju. 

Vsak od nas, ki je doživel smrt bližnjega, je 

izkusil, kako težko in boleče je lahko žalovanje 

ter koliko upanja in moči nam je podarjeno, 

če se odpremo Božji milosti. Predavala bo dr. 

Tanja Repič Slavič, profesorica na Teološki fakulteti ter dolgoletna 

zakonska in družinska terapevtka, ki pri svojem delu med drugim 

pomaga žalujočim - starejšim in tudi otrokom, ki se soočijo z izgubo 

bližnjega. Lepo povabljeni. 

 

Srečanje ŽPS je v ponedeljek, 13. novembra, po sv. maši, ob 19:30 uri. 

Povabljeni že k sv. maši. 
 

Na god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, cerkvenih pevcev in 

glasbenikov, v sredo 22. novembra, 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 sledilo še skupno srečanje v 

Marijinem domu.  
 

Skupno srečanje za starše birmancev in birmance je v četrtek, 23. 

novembra, ob 19:00 v Marijinem domu. 
 

Župnija Brezovica in KD Breza vabita na koncert zbora sv. Nikolaja iz 

Litije. Koncert bo v soboto, 25. novembra, na Brezovici. Zbor, pod 

vodstvom Helene Fojkar Zupančič, bo s svojim petjem obogatil že 

večerno mašo, po njej pa bo pred oltarjem zapel še nekaj pesmi, 

posvečenih Mariji, izbranih iz svetovne zborovske zakladnice. Koncert 

po maši bo trajal okoli pol ure. Vabljeni! 



Srečanje mladinskih pevskih zborov je v nedeljo, 26. novembra. 

Sveta maša, pri kateri bodo sodelovali mladinski zbori iz vse Slovenije, 

bo ob 15:00 v cerkvi Marijinega vnebovzetja na Rakovniku.  

Dekanijsko srečanje ŽPS celotne naše dekanije je v nedeljo, 26. 

novembra, ob 16:00 uri na Viču. 

Nikodemovi večeri - POKLIC, POKLICANOST, POSLANSTVO, ki so lani 

obhajali zlati jubilej, se letos v tematiki navdihujejo v pripravljenem 

dokumentu na škofovsko sinodo mladih: »Mladi, vera in razločevanje 

poklicanosti«. V štiri tematskih večerih od 20. do 23. novembra (vsak 

dan ob 19.30 v dvorani Teološke fakultete v Ljubljani) bodo z gosti 

predstavljeni naslednji sklopi: 1. refleksija stanja v Cerkvi na področju 

spremljanja mladih, 2. okolje in njegovi vplivi na mlade, 3. osnove 

duhovnega spremljanja mladih kot pomoč v razločevanju 

poklicanosti, 4. kako izbrati pravi poklic in se usposobiti za bodočo 

zaposlitev. Posebej vabljeni mladi in študenti. Več informacij na: 

www.skam.si  

Evropsko novoletno srečanje mladih bo v Baslu, ki je na tromeji med 

Švico, Nemčijo in Francijo. Prijave so do 28.11.2017. Starostna 

omejitev je od 16 do 35 let. Več preberite na:  www.skam.si/esm  
 

Od nedelje, 12.11., do sobote, 18.11., je teden zaporov. 

Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali 

potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih 

dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. 

Naslov letošnjega tedna je: »Trudim se«. 
 

Novoletna Sveta dežela 2018 –  za mlade iskalce Jezusa – od 26. 

decembra 2017 do 2. januarja 2018 – 8 dni. Cena za mlade do 26. 

leta starosti je 850 € za ostale 1.050 €. Več o programu romanja 

lahko prebereta na spletni strani Komisariata za Sveto deželo:   

http://www.sveta-dezela.si/ ali na: 

http://www.sveta-dezela.si/index.php/content/display/486  
 
 

Pritrkovalci, pevci in molitvene skupine 
 

Pritrkovalci  imajo srečanja v soboto ob 9:30 v Marijinem domu. 

Otroški pevski zbor (učenci OŠ od 2. do 8. razreda), ki ga vodi 

Viktorija Celarc, ima vaje ob sobotah ob 10:00 v Marijinem domu. 
 

http://www.skam.si/
http://www.skam.si/esm
http://www.sveta-dezela.si/
http://www.sveta-dezela.si/index.php/content/display/486


Mladinski pevski zbor (učenci 9. razreda, dijaki in študentje), ki ga 

vodi Gregor Žitko, ima vaje ob ponedeljkih od 20:00 do 21:30.  

Mešani pevski zbor Brezovica, ki ga vodi Tone Rozman, ima vaje ob 

sredah ob 20.00 v Marijinem domu.  

Prvi ponedeljek v mesecu je na Brezovici skupina Beseda življenja. 

Vsako sredo je na Logu (v kapeli) srečanje molitvene skupine ob 

19:00; oziroma v zimskem času ob 18:00. V četrtek pa je na Logu v 

kapeli ob 20:00 srečanje molitvene skupine Prenova v Duhu.  
 

Oktobrska seja ŽPS 
 

Iz priročnika Iz roda v rod, smo spregovorili o odnosih v družini, ki so 

odsev našega odnosa do Boga. 

V drugem delu je bil pregled in dopolnitev koledarja dogodkov 

župnije Brezovica za celotno leto 2018. 

V tretjem delu je bila predstavljena ponudba za izdelavo oltarja, 

ambona in spovednic. Od kamnoseštva Lev Vodnik smo prejeli 

najnižjo ponudbo in bomo verjetno izbrali njega. Cena cca 7.700,00 

EUR (z DDV). Pasarsko in mizarsko delo v to ceno ni vključeno. 

Spovednice bo naredilo mizarstvo, ki je že izvajalo dela na koru in 

imajo najnižjo ponudbo cca 9.400,00 EUR za obe spovednici (z DDV). 

Električne inštalacije v spovednicah v ceno niso vključene. 

Umetnostno-gradbeni svet nadškofije Ljubljana je na seji 16.10.2017 

odobril prošnji župnije Brezovica o postavitvi novega daritvenega 

oltarja, ambona in spovednic v župnijski cerkvi na Brezovici glede na 

priložene načrte. Na osnovi tega dokumenta je bila na nadškofijsko 

gospodarsko upravo 20.10.2017 poslana tudi finančna konstrukcija 

za postavitev daritvenega oltarja, ambona in spovednic. 

Spregovorili smo tudi o možnosti novih bronastih zvonov v Vnanjih 

Goricah namesto dosedanjih jeklenih. Prejeli smo tri ponudbe: iz 

livarne Žalec, Passau in  Grosmajer. Cene so zelo različne in bo 

potrebno premisliti tudi glede kvalitete zvonov. Grosmajer je 

najkvalitetnejša in tudi najdražja. Statika in les sta v zvoniku dobro 

ohranjena in ju ni potrebno menjati. Potrebna bo še elektronika, ki 

pa se tudi zelo razlikuje glede na izvedbo, kvaliteto in možnosti 

uporabe (nastavitve moči pri električnem potegu zvona, velikost 

nihaja, jakost bitja ure...). 

V Ašičevemu domu v Vnanjih Goricah je bila izpostavljena 

problematika najemnikov doma. Zadnje čase se dogaja, da 

najemniki pijejo alkoholne pijače, ki so v Ašičevemu domu 

prepovedane. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 30.10.2017 do 1.11.2017 

30.10. pon sv. Marcel, mučenec BR 19 + Ludvik in Niko Jakomin 

31.10. tor sv. Volbenk, škof BR 19 v zahvalo za zdravje in  

sv. Antonu za uslišane prošnje 

1.11. sre VSI SVETI 
 

branje Božje besede LG: 

Rok Meglen in Miran 

Stanovnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

branje Božje besede VG: 

Vida Zdešar in  

Magda Berger 

 

BR   7 + Frančišek Bokavšek 

LG  830 + Avguštin Armič, 1. obl. 

+ Marjan Trček 

+ Matija Remškar, obl.,  

++ družina Blažon in Remškar 

+ Boris Armič 

+ Kozjek Franc ter Herman in 

Ivanka Završnik 

VG 830 + Stane Plešnar, 26. obl. 

+ Ivana Jamnik 

+ Janez Jakomin 

+ Henrich, Rudolf in Joži Sieger 

+ Ignac Kuclar, obl. in ++ Kuclar 

+ Jožef Lukan 

DR 10 + Jure Mahne 

+ Ivan in Ivanka Keršmanec ter 

++ Keršmanec 

+ Viktor Herič 

+ Drago Kos 

+ Ivanka in Alojz Kavčnik 

+ Mili Gerbec 

BR 14 + Vida in Tilen Starkež 

+ Ivan in Ivanka Kušar 

+ Izidor Mole, obl. 

++ Vadamovi 

+ Franc Oven 

+ Pavla in Ludvik Jakomin 

+ Anton Hočevar, obl. 

+ Jernej Skubic 

+ Anton Felc, 2. obl. 

BR 18 molitev rožnega venca za  

naše rajne 



GODOVI in SVETE MAŠE od 2.11.2017 do 5.11.2017 

2.11. čet SPOMIN VERNIH 

RAJNIH 

BR   8  za duše v vicah 

BR 19 ++ Rotar in Žitko 

3.11. pet sv. Viktorin Ptujski, šk. 
prvi petek 

BR 19 v čast svetemu Hubertu 

4.11. sob sv. Karel Boromejski 
prva sobota 

čiščenje ob 8h Brezovica:  

Ljubljanska cesta 

 

BR19 ++ starši Pajk in ++ starši Glavač  

ter + Štefan Glavač 

+ Karolina in Jože Hrastar ter  

++ Hrastar in Roblek 

+ Marija in Anton Kavčnik 

++Gorazd Čamernik,10. obl. ter 

Anton in Pavla ter Drago in Jelka 

Čamernik (Lukovi iz Dragomerja) 

5.11. ned  31. nedelja med letom 

zahvalna nedelja 
branje Božje besede LG: 

Dragica in Miha Jalševac 
 

 

branje Božje besede VG: 

Maja in Stane Leben 
 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Vili in Hajdi Kosednar 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

Bogu v zahvalo 

LG  830 za zdravje in Božjo pomoč 

++ družina Lončar 

VG 830 zahvala za Božje varstvo in 

blagoslov 

++ starši in stari starši Gregorc 

BR  10 + Leopold Kramarič, obl. in  

+ brat Anton Logar, obl. 

+ Filip Rotar in  

++ iz družine Rotar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 4.11., ob 8h: Ljubljanska cesta 
 

Spomin vernih rajnih 

Za 2. november se je udomačilo ime 'verne duše'. Na ta dan prosimo za 

pokojne, ki so še v kraju očiščevanja in zorenja za nebesa. Temu kraju ali 

pravzaprav stanju pravimo vice. To stanje nastopi takoj po smrti za tiste 

duše, ki imajo v sebi Božje življenje ali posvečujočo milost, pa še niso 

zadostile za grehe, ki so jih v življenju storile, ali pa jih teži krivda malih 

grehov. Kako dolgo traja očiščevanje v vicah pri posameznih dušah, 

tega ne moremo vedeti. Same si te duše ne morejo pomagati; čas 

zasluženja je bil zanje končan s trenutkom smrti. Spominu vernih rajnih je 

posvečen že popoldan praznika Vseh svetih. Spomin ima svoj izvor v 

odredbi sv. Odila, opata v Clunyju v Franciji, ki je leta 998 ukazal vsem 

sebi podrejenim samostanom, naj 1. novembra popoldne po vseh 

cerkvah zvoni mrtvim v spomin, menihi naj molijo večernice za mrtve. 



 

GODOVI in SVETE MAŠE od 6.11.2017 do 12.11.2017 

6.11. pon sv. Lenart, opat BR 19 + Karel in Jerca Žitko 

7.11. tor sv. Ernest, opat BR 19 + Richard in Arnold Krajnik ter  

++ družina Krajnik 

8.11. sre sv. Bogomir, škof BR 19 + Mojca Šuštar in  

+ Dušan Strelec 

+ Jožef Lukan, 30. dan 

+ Marjan Trček 

9.11. čet Posvetitev lateranske 

bazilike 

BR   8 za duševno in telesno zdravje 

10.11. pet sv. Leon Veliki, 

papež in c. učitelj 

BR 19 + Ivan in Ivanka Kušar 

+ Ela Kropivnik 

11.11. sob sv. Martin, škof 
čiščenje ob 8h Brezovica: 

Laze, Dragomer 

BR 19 + Martin in Francka Japelj 

+ Dušan Belič, obl. 

+ Stane Nagode 

+ Veronika Kogovšek, 1. obl. 

12.11. ned 32. nedelja med letom 
 

branje Božje besede LG: 

Franci in Antonija Cukjati 

 
branje Božje besede VG: 

Andreja in Janko Marinko 

 

 

 

 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Andrej in Martina Jerina 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

v zahvalo 

LG   830 + Boris Armič 

VG 830 + Katarina Kopač in  

+ Mimi Železnik 

+ Ivana Jamnik 

+ Marija Nartnik 

++ Andrejčevi ter  

+ Jerica in Ivan Marinko 

+ Miro Brolih, 20. obl. in  

+ Pavla Brolih 

BR  10 ++ starši, sestra in brata 

Kosednar 

+ Anton Prelesnik 

+ Tomaž in ++ starši Brank,  

++ starši, sestri in brat Kramar 

+ Marija Brumec, 1. obl. in  

+ Darko Kristančič, 5. obl. 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 11.11., ob 8h: Laze, Dragomer 

 



 
GODOVI in SVETE MAŠE od 13.11.2017 do 19.11.2017 

13.11. pon sv. Stanislav Kostka BR 19 v zahvalo 

14.11. tor sv. Nikolaj Tavelić BR 19 + Pepca Bogataj 

15.11. sre sv. Albert, škof  BR 19 + Varšek Žitko 

16.11. čet sv. Marjeta Škotska BR  8 ++ starši Kršmanc 

17.11. pet sv. Elizabeta Ogrska BR 19 + Tine in družina Slabe 

18.11. sob Posvetitev bazilik sv. 

Petra in Pavla 
čiščenje ob 8h, Brezovica: 

Dragomerška od Ljubljanske 

do Čudnovih 

 

BR19 + Tilen Starkež, 5. obl. 

+ Ivan in Ivanka Kušar 

+ Ivan Kršmanec 

++ starši Fajtovi, obl. in sin 

+ Tone Štrukelj, obl. 

+Ivan in Frančiška Remškar, obl. 

ter za zdravje in srečo 

+ Jernej Skubic, 30. dan 

+ Ludvik Lah, obl. 

19.11. ned 33. nedelja med letom, 
branje Božje besede LG: 

Joža Černetič in 

Marinka Logar 
 
 

branje Božje besede VG:  

Polona in Boris Greif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Majda Kvaternik in  

Irena Celarc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Stanislav Štrukelj 

VG  830 + France, obl. in Milka Čuden ter 

+ Frančiška Mrak in Marija Japelj  

+ Janez Novak, duhovnik 

++ starši Marinko ter  

+ Ivanka in Franc Zor, obl. 

+ Ludvik Modic 

+ Angela, 2. obl. in Jože 

Lenaršič ter + Marijan Centa 

BR  10 ++ družina Pečan 

++ Seliškar in + Janez Kušar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, 18.11., ob 8h: Dragomerška od Ljubljanske do Čudnovih 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici za december 
 

sobota,   2.12. – Pot na Poljane od št. 18. do konca 

sobota,   9.12. – Kotna in Kratka pot 

sobota, 16.12. – Mirna in Prečna pot 

sobota, 23.12. – Rožna, Vrtna, ob Snežaku in Lepa pot 

sobota, 30.12. – Pot za Stan 

  



 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 20.11.2017 do 26.11.2017 

20.11. pon sv. Edmund, kralj BR 19 + Jožefa Čuden 

21.11. tor Darovanje Device 

Marije 

BR 19 ++ iz družine Obrstar in Peklaj 

+ Boris Čičmirko in  

++ starši Čičmirko 

22.11. sre sv. Cecilija, dev., muč. BR 19 po namenu (N) 

23.11. čet sv. Klemen I., papež BR   8  za duhovne in redovne poklice 

24.11. pet sv. Andrej Dung, muč. BR 19 + Albina Vidovič, obl. 

25.11. sob sv. Katarina Sinajska 
čiščenje ob 8h Brezovica: Ob 

gozdu, Pot na Polane do št. 14 

BR19 ++ starši Kavčnik 

+ Franc Oven 

26.11. ned  KRISTUS KRALJ 
 

 

 

 

branje Božje besede LG: 

Eva Gorup in Lara Šifrer 
 

 

 

 

branje Božje besede VG:  

Miha in Matej Marinko 
 

 
 
 

branje Božje besede BR:  

Robi in Mojca Novak 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

++ stari starši Ložar 

+ Ivan in Frančiška Pezdir, obl. 

ter ++ Pezdir 

LG  830 + Albin Černuta, obl. in  

++ starši Černuta 

+ Frančiška Malavašič, obl. 

VG 830 na čast Mariji Pomagaj za 

pomoč in blagoslov 

+ Jožef Lukan 

BR  10 + Jože in ++ starši Namjesnik 

+ Cilka in Franci Starkež 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 25.11., ob 8h: Ob gozdu, Pot na Polane do št. 14 
 

 

 
 

 

 

Kristus Kralj 
 

Praznik Kristusa Kralja je novejšega datuma. Vendar pa moramo reči, 

da je krščanska skupnost že od vsega začetka priznavala in dajala 

Kristusu kraljevski naslov “Kyrios“ - Gospod. Praznik Kristusa Kralja je 

uvedel papež Pij XI. za vso zahodno Cerkev v svetem letu 1925 in  

določil, naj se praznuje zadnjo nedeljo v oktobru.  

Po reformi bogoslužnega koledarja drugega vatikanskega koncila je 

praznik prestavljen na zadnjo nedeljo bogoslužnega leta. Kot zadnja 

nedelja bogoslužnega leta bolje izraža aktualno tematiko kot prva 

adventna nedelja, in to je: pričakovanje drugega Kristusovega prihoda, 

vesoljna sodba, prenovitev vesolja, ko bo Kristus izročil kraljestvo Očetu, 

in bo Bog vse v vseh. 
 



 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

V oktobru sta prejela zakrament svetega krsta 
 

☼  Patricija Bonča, Vnanje Gorice  

☼  Domen Dolinar, Log pri Brezovici  
 

Letos je bilo krščenih petindvajset otrok, v lanskem letu, do 

novembra pa devetnajst otrok. 
 
 

 
 

 
 

 

V oktobru so od nas odšli v večnost 
 

†  Jožef Lukan (78), Vnanje Gorice 63, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Danijela Mazij (92), Celovška cesta 85, Lj.-Šiška, (Log) 

†  Jernej Skubic (57), Molska cesta 1A, Log pri Brezovici, (Brezovica) 

†  Gverino Božič (65), Cesta ob potoku 7, Log pri Brezovici, (Log) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih devetintrideset naših župljanov, 

lansko leto v tem času pa triinpedeset.  
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek od 17h do 18:30. In vsak delavnik po sveti 

maši. Za pogovor ali pripravo dokumentov pokličite po telefonu ali 

sporočite na e-pošto. 
 

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/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf  
 

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 18h do 19h. 

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  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

