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Čas, ki ga odmerja Bog 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Milost ima svoj 

čas. 

 

Prepustimo se 

Božji previdnosti 

 

in varujmo se, 

da bi jo 

prehitevali. 
 

(sv. Vincencij Pavelski) 

 

 

V času, ko se zaključuje koledarsko leto, radi pogledamo nazaj - 

svoje življenje, dogodke preteklega leta in vse tisto, kar se je v 

preteklem letu spremenilo. Mnogi imajo za sabo dobro leto. Nekdo 

je dobil novo in boljšo službo; drugi se je z družino preselil v večjo in 

udobnejšo hišo. Nekdo je zaključil študij in se poročil – oboje v istem 



letu – nekdo se je v začetku leta razveselil dolgo pričakovanega 

vnuka… 

 

Za nekatere pa je bilo leto težko in polno skrbi. Nekdo še vedno trpi, 

ker se zdravje v njegovi družini ne izboljša. Drugi je ostal sam, 

zapustilo ga je dekle. Nekdo je doživel prometno nesrečo in bo vse 

življenje živel z njenimi posledicami. Ali zakonca, ki si že leta zaman 

želita otroka. Tudi to leto jima ni bil dan… 

 

Zdi se, kot da Božja milost včasih ubira čudna pota. Kot da je 

nekaterim dana zlahka in takoj, drugim, ki leta preživljajo v skrbi in 

iskrenih molitvah in menjavanje mesecev ne prinaša napredka. Kot 

da Bog molči in se življenje odvija bolj po naključju. Kdor ima srečo, 

pristane na »sončni strani«, kdor ne, živi s pomanjkanjem in trpljenjem. 

 

Toda Bog nas glede milosti, ki jih podari ali zadrži, ni pustil povsem 

nevednih. V preprosti prispodobi z žitnim klasom je povedal, kako je 

urejeno naše življenje. Seme (človekovo življenje) je vrženo v zemljo. 

Tam klije in raste, da človek sam ne ve, kako. Šele, ko je zrelo, da 

vzklije, porodi najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. (Mr 4,26-

29) Povedal nam je, da je vse skrbno urejeno. Vsako čakanje, vsak 

naš križ potrebuje čas, da dozori v milost in sad. Prav pri zorenju gre 

za čas, ki ga odmerja Bog. Nemogoče ga je razumeti, saj presega 

nam poznani čas, ki ga merimo v tednih, mesecih in letih. Čas, ki ga 

odmerja Bog, je čas, ki je že vpet v večnost. Zato traja, dokler seme 

ne dozori v sad, ki ostane. 

 

Najtežje je sprejemati čas, ko se tako kot s semenom v zemlji v 

našem življenju navidez ne dogaja nič. Seme se nahaja v temi in 

hladu, brez zavedanja, da bo nekoč prišla pomlad, ki bo omogočila, 

da vzklije in zraste ter nasiti mnoge. Pomlad pa pride za vsakogar – 

za nekatere tako, da jim podari tisto, kar so si srčno želeli, in za druge 

tako, da njihovo trpljenje pretopi v blagoslov in zrel sad za mnoge. 

 

Naj nas adventni čas, ki je čas največjega hrepenenja in obenem 

milosti, napolni za zaupanjem in potrpljenjem, da bomo zmogli 

pričakati vse tiste darove, ki so nam namenjeni ob Njegovem času. 



Obvestila za mesec december 

 

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

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

spoved in prejem svetega obhajila:  

 vsak delavnik od 18.00 ure dalje  

 vsako nedeljo od 9.00 ure dalje. 
 

Razmišljanje molitvene skupine Beseda Življenja za mesec 

december: »Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral 

bati?« (Ps 27,1) 
 

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

domu. Vabim vas, da doma molite litanije Srca Jezusovega in rožni 

venec Božjega usmiljenja. 
 

Sobota, 5. december, prva sobota, v molitvi rožnega venca in v 

litanijah Matere Božje se priporočimo Mariji Božji materi. 
 

Nedelja, 6. december, druga adventna nedelja in god sv. Miklavža. 

Letos ne bo miklavževanja, kot je bilo v preteklih letih, ampak nam 

bodo animatorji v igri, preko spletne strani, predstavili Miklavževo 

igro.  
 

Torek, 8. december, Marijin praznik: 

Brezmadežno spočetje Device Marije. 

Praznujemo začetek življenja Božje matere, 

devet mesecev pred njenim rojstvom.  

Marijo je Bog izbral za odločilno nalogo v 

zgodovini odrešenja. Sodelovala naj bi na 

prav poseben, edinstven način pri izvedbi 

večnega božjega načrta. 

Resnica o Marijinem brezmadežnem 

spočetju, o tem, da je bila od prvega 

trenutka svojega zemeljskega bivanja (to je 

od spočetja) obvarovana slehernega 

madeža izvirnega greha, je božje ljudstvo v 

Cerkvi priznavalo od vsega začetka, 

izoblikovala pa se je postopoma.  

Papež Pij IX. je povzel to stoletno vero, ko je 8. decembra 1854 

razglasil versko resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju. To 



besedilo se glasi: »Da je bila blažena Devica Marija v prvem trenutku 

svojega spočetja obvarovana vsakega madeža izvirnega greha, in 

sicer po edinstveni milosti in predpravici, ki jo je podelil vsemogočni 

Bog z ozirom na zasluženje Jezusa Kristusa, odrešenika človeškega 

rodu – to je od Boga razodet nauk in ga morajo zato vsi verniki trdno 

in stanovitno verovati.« 

 

Nedelja, 13. december, tretja adventna nedelja, god sv. Lucije. 

 

Sreda, 16. december, začetek 

božične osemdnevnice. 

 

Letos neposredne priprave na Božič ne 

bomo mogli obhajati v cerkvi, zato bo 

vsak dan, od srede, 16. decembra, do 

srede 23. decembra na Youtube kanalu 

Župnije Brezovica kratek videoposnetek 

božične osemdnevnice. Posnetek bo 

dostopen vsak dan po 16. uri. Povezava 

na posnetek bo tudi s spletne strani 

župnije. Spremljajte jo doma v svoji 

družini. Lahko pa povezavo tudi 

posredujete drugim in na socialna 

omrežja.  

 

  

Sreda, 16. 12. Zgodba o trmastem osličku 

Četrtek, 17. 12. Zgodba o netopirjih, ki so iskali dom 

Petek, 18. 12. Zgodba o osamljeni ovci 

Sobota, 19. 12. Zgodba o ptičku, ki se ni hotel izvaliti 

Nedelja, 20. 12. Zgodba o zvesti goski 

Ponedeljek, 21. 12. Zgodba o kači, ki so jo tepli 

Torek, 22.12. Zgodba o mački, ki je našla srečo 

Sreda, 23. 12. Zgodba o polhu, ki je spoznal, kaj je božič 

 

 

Nedelja, 20. december, četrta adventna nedelja.  



Četrtek, 24. decembra, je prvi sveti večer, ki je pred praznikom 

Jezusovega rojstva. Na sveti večer boste lahko preko Youtube 

kanala Župnije Brezovica spremljali videoposnetek božičnice, 

duhovne priprave na praznik. Povezava na posnetek bo tudi s 

spletne strani župnije. Naj vas božičnica iz domače župnije duhovno 

uglasi na praznik Jezusovega rojstva in za spremljanje prenosa svete 

maše, ki ga lahko izberete po svoji izbiri.  

Božičnici boste lahko prisluhnili na sveti večer po 17.00 uri. Povezavo 

pa lahko posredujete drugim tudi in na socialnih omrežjih.   
 

Petek, 25. decembra, Božič, praznik Jezusovega rojstva.  
 

Sobota, 26. decembra, na praznik sv. Štefana, 

diakona in prvega mučenca, praznujemo tudi dan 

samostojnosti in enotnosti.  
 

Nedelja, 27. decembra, prva nedelja po božiču, je praznik Svete 

Družine.  
 

Četrtek, 31. decembra, je zahvalni dan za preteklo koledarsko leto, 

ki ga zaključujemo. Ta dan je tudi drugi sveti večer pred vstopom v 

novo koledarsko leto 2021. Z molitvijo hvaležno sklenimo leto, ki smo 

ga preživeli in se pri maši priporočimo za čas življenja, ki je pred 

nami.  

 

Priprava na zakon 
 

Priprava na zakon bo potekala preko spleta od 4. do 6. decembra.  
 

Vsebuje različne tematske sklope: pomen obljube, zakramenta 

zakona; pogovor z zdravnikom o spočetju, nosečnosti in porodu; 

ljubezensko-spolni odnos, ki izgrajuje in posvečuje; rast odnosa, 

reševanje težavnih situacij sredi življenja; molitev in duhovno življenje 

v zakonu. 
 

Priprava se začne v petek, od 17.00 do 19.30. Nadaljuje v soboto od 

8.30 do 12.30. Popoldanski program je od 14.15 do 18.30. V nedeljo 

je program od 8.30 do 14.00. Pripravo vodi p. Ivan Platovnjak s 

sodelavci, zakonskimi pari in zdravnikom.  
 

Prijave:   pripravanazakon@ignacijevdom.si  

Več informacij:   https://ignacijevdom.si/priprava-na-zakon/  

                             Priprava na zakon – Ignacijev dom duhovnosti  

https://www.jezuiti.si/?page_id=328
mailto:pripravanazakon@ignacijevdom.si
https://ignacijevdom.si/priprava-na-zakon/


Beseda življenja 

 

K molitvi nas vabi stavek Beseda 

življenja za mesec december:  

»Gospod je moja luč in moja 

rešitev, koga bi se moral bati?« 

(Ps 27,1). 
 

Temačnost bolečine, strahu, 

dvoma, osamljenosti, 

“sovražnih” okoliščin, ki uničujejo 

naše sanje, vse to je izkušnja, s 

katero se srečujemo vsepovsod na zemlji in v vsaki dobi človeške 

zgodovine, kakor pričuje tudi starodavna molitev, ki je zapisana v 

Knjigi psalmov. 
 

Pisec je verjetno človek, ki so ga krivično obdolžili, vsi zapustili in čaka 

na razsodbo. Je v negotovosti pred grozečo usodo, a zaupa Bogu. 

Ve, da Bog svojega ljudstva v preizkušnji ni zapustil, in pozna njegovo 

osvobajajoče delovanje. Zato bo našel v njem luč in prejel zanesljivo 

in nesporno pomoč. 
 

Prav v zavesti svoje krhkosti se odpre in zaupa v Boga, sprejme 

njegovo navzočnost v svojem življenju in z zaupanjem pričakuje 

dokončno zmago na nepredvidljivih poteh Božje ljubezni. 
 

Beseda življenja nas vodi na poti od teme k luči, od jaz k mi: »To je 

vabilo, da poživimo vero: Bog je in me ljubi. Morda koga srečam? 

Verovati moram, da mi hoče Bog po tem človeku nekaj povedati. 

Se posvečam kakšnemu delu? V tistem trenutku želim še naprej 

verovati v njegovo ljubezen. Pride bolečina: verujem, da me Bog 

ljubi. Pride veselje: Bog me ljubi. On je tu z menoj, je vedno z menoj, 

ve vse o meni in deli z menoj vsako mojo misel, vsako veselje, vsako 

željo, nosi z menoj vsako skrb, vsako preizkušnjo v mojem življenju. 

Kako na poživljamo to gotovost? Tako, da ga iščemo med nami. 

Obljubil je, da bo tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v njegovem 

imenu. V evangeljski medsebojni ljubezni se torej srečujmo z vsemi, ki 

živijo besedo življenja, med seboj si delimo doživetja, pa bomo izkusili 

sadove njegove navzočnosti: veselje, mir, luč in pogum. On bo ostal 

z vsakim od nas in še naprej bomo čutili njegovo bližino in delovanje 

v našem vsakdanjem življenju.« 



Spomin na praznovanje božičnega večera v otroštvu 

 

 

Večer je, sveti večer; 

vse tiho, zdaj zapojo 

zvonovi. V hiši so zbrani 

oče, mati in otroci; 

prekrižajo se; oče 

vzame kropilo v roko, 

starejši otrok posodo z 

blagoslovljeno vodo, 

drugi nosi lonec z 

žerjavico; na njej se 

žge in kadi 

velikonočna oljka, 

lovorjevo perje in 

mačice; mlajši ima 

ključe v roki. In tako gredo od poslopja do poslopja, od shrambe do 

shrambe, v klet in žitnico in hlev. Kamor pridejo, vzame oče – 

svečenik otroku ključ iz roke, odpre hram, pokadi in pokropi po vseh 

prostorih in kotih, potem zapre in izroči ključ otroku... 

 

O srečni čas, ko je še sam ključe nosil za očetom ali posodo s 

kadilom! Nobeno opravilo se mu ni zdelo tako imenitno, tako sveto, 

kakor to; nobena vonjava mu ni dišala tako prijetno kakor božično 

kadilo! In ko so se vrnili potem v družinsko sobo, kako praznično, kako 

častitljivo je stala tam v kotu velika javorjeva miza, z belim prtom 

pogrnjena! Na mizi je bil poprtnik, božični kruh, in oče je vzel nož, 

razrezal poprtnik ter ga delil družini. Mnoge matere kruh je jedel sin 

pozneje, okusil je morebiti, kar ima svet dobrega, ali tako v slast mu 

ni šla nobena jed, kar jih je užil. 

 

Po večerji so šli v cerkev k nočni službi božji. Tako niso nikoli prej ne 

pozneje vabili zvonovi, tako niso nikoli pele orgle, tako ljubo mu ni 

nikoli donela pesem kakor božična: pastirci vstanite, pogledat hitite! 

 

         (J. S.) 

 

 
 



GODOVI in SVETE MAŠE 30.11.2020 do 6.12.2020 

30.11. pon sv. Andrej, apostol BR 19 za zdravje 

+ Viktor Herič 

1.12. tor sv. Eligij, škof BR 19 za stare starše Žargi in Berdač 

+ Marija Stežaj 

2.12. sre sv. Natalija, muč. BR 19 + Marija Popit 

za blagoslov v družini 

3.12. čet sv. Frančišek Ksaver, 

redovnik 

BR    8 ++ Kraljič in Žitnik 

BR 19 + Ivan in Jožefa Jarc 

4.12. pet sv. Janez Damaščan 
                   prvi petek 

BR 19 za blagoslov v nosečnosti  

in zdravo materinstvo 

+ Anton Žitko 

5.12. sob sv. Saba, opat 
                   prva sobota 

VG  8 + Marija Židanek 

za duše v vicah 

BR 19 + Stane Vrbančič, obl. ter 

Veronika in Janez Vrbančič 

+ Marija Dolničar, 30. dan 

6.12. ned 2. adventna nedelja  

sv. Miklavž, škof 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Nace Trček, obl. in  

++ Trčkovi 

LG   830 za družino Žakelj 

za žive in ++ iz družin Turk in 

Rode 

VG 830 + Julijana Kudeljnjak 

++ starši Seliškar 

+ Ludvik Modic 

BR  10 + Ana Sojer in vsi ++ Sojer 

za modrost in prave odločitve 
 

 

 
Miklavž je eden najbolj  priljubljenih svetnikov. S 

posebnim veseljem ga pričakujejo otroci, ko na večer 

pred svojim godom hodi okrog in jim prinaša darove - 

pridne nagrajuje, poredne pa prepusti kaznim svojih 

spremljevalcev, parkeljnov. Podoba tega prikupnega 

svetnika je v nas tako močno živa že od otroških let, bolj 

kakor podoba malokaterega drugega svetnika. 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 7.12.2020 do 13.12.2020 

7.12. pon sv. Ambrož, škof BR 19 + Ivan Kavčnik 

+ Leopold Jagarinec 

8.12. tor BREZMADEŽNO 

SPOČETJE DEVICE 

MARIJE 

BR  8 v čast Svetemu Duhu 

++ bratje in sestre Turšič 

BR 19 + Marija Šinkar 

Mariji Brezmadežni v zahvalo  

za njeno varstvo 

9.12. sre sv. Bernard Jezusov BR 19 + Jožef Lukan 

+ Ivan in Janez Slana 

10.12. čet sv. Judita, sp. žena BR  8 + Jožica Markelj in sin Vinko 

za nove duhovne poklice 

BR 19 ++ iz družine Valenčič in Novak 

11.12. pet sv. Damaz I., papež BR 19 + Angela Marinko 

+ Anton Žitko 

12.12. sob sv. Amalija, muč. VG 8 + Štefan Glavica in starši 

BR 19 + Lenart Starkež 

+ Vida Starkež, obl. 

+ Antonija Artač 

+ Anton Brlan, 11. obl. 

+ Erika Mihelčič, 15. obl., 

++ starši in brat Mihelčič ter  

+ Marta Jurjevčič 

13.12. ned 3. adventna nedelja  

sv. Lucija, muč. 
 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

za srečno zadnjo uro 

LG   830 + Franc Gradišar, obl. in  

družina Gradišar 

VG  830 + Frančiška Jesenovec, obl.  

+ Ignac Jakomin, oče 

+ Stanislav Marinko 

+ Ciril in Milka Opeka, 3. obl. 

BR  10 + Terezija in Andrej Rotar 

+ Cvetka in Stane Rejc 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 14.12.2020 do 20.12.2020 

14.12. pon sv. Janez od Križa, 

cerkveni učitelj 

BR 19 za zdravje in Božje varstvo v družini 

++ starši Frančiška in Anton Rotar 

15.12. tor sv. Krizina in Antonija, 

mučenki 

BR 19 ++ iz družine Podržaj in Marinko 

++ iz družine Fras 

16.12. sre sv. Albina, mučenka BR 19 + Nane Benko, ml.  

za blagoslov otrok 

17.12. čet sv. Lazar iz Betanije BR   8 ++ starši Kršmanc 

BR 19 + Jožef in Pavla Alič 

18.12. pet sv. Gacijan, škof BR 19 + Marija, obl. in Peter Trček 

++ iz družine Ulaga 

19.12. sob sv. Urban, papež VG 8 za duhovno, duševno in  

telesno zdravje 

BR 19 + Antonija Artač 

+ Ivan Marinko ter 

++ starši Marinko in Erbežnik 

20.12. ned 4. adventna nedelja  

sv. Evgen, mučenec 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Valentin Skodlar, 31. obl. 

LG   830 po namenu (Prodan) 

VG  830 + Peter Gregorc 

za zdravje v družini 

+ Ana Marinko 

BR  10 + Marija Dolničar 

+ Rozalija in Alojzij Kuclar, obl. 
 

 
 

   GODOVI in SVETE MAŠE od 21.12.2020 do 27.12.2020 

21.12. pon sv. Peter Kanizij, duh. BR 19 + Ivan Kavčnik 

v zahvalo 

22.12. tor sv. Frančiška Cabrini, 

redovnica 

BR 19 + Jožef Lukan 

+ Andrej Marinko 

23.12. sre sv. Janez Kancij, duh. BR 19 + Viktor Herič 

++ bratje in sestre Turšič 

24.12. čet sv. Adam in Eva, 

prastarša 
                sveti večer 

LG 1730 + Matija Remškar in  

družina Remškar 

+ Vincencij Kodelja  

VG1730 + Stanislav Marinko 

BR 19 + Metka Novak, 3. obl. 



24.12. čet                polnočnica BR 24 + Ivan, obl. in Janez Slana 

+ Peter Lohak, 6. obl. 

v čast sv. Aleksandru za  

pomoč narkomanu 

25.12. pet JEZUSOVO ROJSTVO 

BOŽIČ 

BR    7 + Jure Mahne 

+ Marica Gorjan 

LG  830 za zdravje v družini 

VG 830 + Slavka Peterca in Milan Majer 

+ Jakob in Jožefa Bogataj 

++ družina Jesenovec in  

+ Ivan Marinčič 

+ Janez Marinko in  

+ Ivanka Roblek 

BR 10 za žive in pokojne župljane 

+ Slobodan Brajović 

+ Ana in Franc Trček 

+ Jože, Marija in Marjan Oven 

26.12. sob DAN SAMOSTOJNOSTI  

IN ENOSTNOSTI  

sv. Štefan, diakon in 

mučenec 

VG 8 + Anton in Marija Iskra 

DR 10 za domovino 

+ starši Antonija in Janez Čamernik 

++ Grohcovi 

+ Lenart Starkež 

BR 19 sv. Jožefu v zahvalo za 

uresničeno prošnjo 

+ Stane Rigler, 1. obl. 

+ sestri Milena Peklaj in  

+Francka Lenaršič 

27.12. ned Nedelja Svete 

Družine,  

sv. Janez, evangelist 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Mirko Žagar iz Gorenja 

LG  830 za družino Žakelj 

VG 830 + Vesna Meglen, 4. obl. 

+ Marinka Klemen 

+ Jerca in Ivan Marinko 

BR  10 za Marijino varstvo  
(noseče mamice Veronike) 

+ Janez Celarc, za god 

+ Ivanka in Teodor Pikec 



 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

V novembru ni bilo svetega krsta 
 

 

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

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

zanje in za njihove starše in botre. 

 
 

V novembru so od nas odšli v večnost 
 

 

†  Marija Dolničar (94), Tržaška cesta 342, Brezovica, (Brezovica)  

†  Julijana Tomšič (77), Cesta na postajo 57, Brezovica, (Brezovica)  

†  Bojan Lušina (57), Na Gulč 9, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice)  

†  Irena Šimon (65), Podsvetija 33, Brezovica, (Brezovica) 

 

Letos je bilo cerkveno pokopanih oseminštirideset naših župljanov, 

preteklo leto pa devetinštirideset. Spomnimo se jih v molitvi. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: za pogovor ali pripravo dokumentov, pokličite po 

telefonu: Jožef Poje, župnik, 040 395 942 ali sporočite na e-pošto: 

jozef.poje@rkc.si  
 

KRST: Sveti krst bo mogoč ko se bodo zdravstvene razmere 

izboljšale. POROKA: Za poroko se oglasite po telefonu ali e-pošti.  

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:   

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

POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na 040 395 942 (župnik).  

Do nadaljnjega so pogrebi v družinskem krogu.  

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure prvi četrtek v mesecu od 18.00 do 19.00. 

BOLNIŠKI DUHOVNIK: v UKC Ljubljana in OI Ljubljana -  041 613 378. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

ŽUPNIJA BREZOVICA, Starovaška c. 19, 1351 Brezovica pri Ljubljani, župnik Jožef Poje 

Tel: 040 395942 ali 01/3637180, e-naslov: jozef.poje@rkc.si ali zupnija.brezovica@rkc.si 

TRR:  SI56 1914 0501 0054 787  
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