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Vate  
zaupam 

 

Sladka Mati, ob meni bodi, 

naj Tvoj pogled spremlja me povsodi. 

Po vseh pótih z mano hôdi,  

ne zapusti me nikoli. 

 

Ker nas vedno Ti varuješ,  

kakor naša prava Mati, 

Boga prôsi, naj nam da 

Blagoslov Očeta, Sina in Svetega Duha. 
 

                         (mehiška ljudska molitev) 

 

Leta 1530 se je mali Juan Diego vračal domov po hribu, ki se 

imenuje Tepeyac. Deček je bil Indijanček, revnega rodu, oblečen v 

preprost kmečki plašč. Naenkrat se mu je prikazala Nebeška Gospa. 

Predstavila se mu je kot Mati resničnega Boga. Naročila mu je, naj gre 

k škofu in ga prosi, naj na tistem kraju zgradi cerkev. Mali Indijanček je 

prevzet od videnja takoj tekel k škofu, toda škof njegovim besedam ni 

verjel. Dečka je odpravil in se ni zmenil za to, kar mu je povedal.  



 

Deček se je vrnil na kraj prikazanja in Mariji potožil, naj za to 

nalogo izbere koga, ki je bolj pomemben; ki ga bo škof poslušal. Marija 

pa mu je rekla: »Bodi prepričan, da imam veliko glasnikov, katerim bi 

lahko naročila, naj prenesejo moje sporočilo. Toda zelo je 

pomembno, da greš prav ti in da se prav po tebi izpolni moja volja.« 

Prosila ga je, naj gre na vrh hriba nabrat rože, ki jih bo tam našel. 

 

Ko je Juan prišel na vrh hriba, se je zelo začudil, saj je tam 

cvetelo veliko najrazličnejših rož, čeprav je bil december. Čudovito so 

dišale in začel jih je nabirati v svoj plašč. Nato se je z rožami ponovno 

odpravil k škofu. Dolge ure je s povešeno glavo stal pred vrati. Ko so 

se mu naposled le približali, so opazili, da nekaj drži v naročju. Ukazali 

so mu, naj razgrne plašč in v njem so zagledali čudovite rože. Ker so 

bile tako sveže in lepe, so se jih hoteli dotakniti, a vsakič se je zgodilo, 

da so rože postale kot narisane ali uvezene v njegov plašč. 

 

Škof je dečka naposled sprejel. Juan je ponovil Marijino 

naročilo in razprostrl svoj plašč, da so rože padle na tla. Takrat se je na 

plašču čudežno pojavila podoba Marije. Škof in zbrani so padli na 

kolena. Škof je prosil odpuščanja in plašč odnesel v kapelo. Na kraju 

pod gričem Tepeyac, ki se imenuje tudi Guadalupe, so začeli graditi 

svetišče s podobo Marije, kakršna se je pokazala na plašču. Svetišče 

je bliskovito postalo ena najbolj obiskanih romarskih poti na svetu, na 

priprošnjo sv. Marije Guadalupske pa so se zgodili mnogi čudeži. 

Danes stoji na tistem kraju slovita romarska cerkev, kamor se stekajo 

ljudje z vsega sveta, tudi mnogi Evropejci in Slovenci. K Mariji hodijo 

prosit pomoči in tolažbe, ona pa jih uslišuje in jih sprejema v svoje 

varstvo in zavetje. 

 

V decembru je pogosto spominjamo Marije Božje matere. 8. 

decembra praznujemo slovesni praznik Marijinega brezmadežnega 

spočetja; 10. decembra goduje Loretska Mati Božja; 12. decembra 

goduje sv. Marija Guadalupska; 25. decembra, ob rojstvu Jezusa 

Kristusa, pa je tudi spomin in priprošnja k Devici Mariji, Odrešenikovi 

materi. Vabljeni, da se ji zaupno priporočamo.  

 
 



Obvestila za mesec december 
 

Petek, 3. december, je prvi petek, ob 15.00 uri je na Brezovici molitev 

rožnega venca Božjega usmiljenja. Zvečer ob 19.00 uri je srečanje 

birmancev pri sveti maši.  

Po sveti maši bo molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure.  
 

Obisk starejših in bolnih na domu ne bo na prvi petek v mesecu 

decembru. Obisk bo pred praznikom Jezusovega rojstva, v petek, 17. 

decembra. Domači sporočite za obisk svojcev, starejših, ki za božične 

praznike ne morejo v cerkev, da jih obišče duhovnik na domu; 

pokličete lahko na tel.: 040 395 942 ali sporočite na e-pošto 

jozef.poje@rkc.si . 
 

Sobota, 4. december, od 10.00 do 11.30 je srečanje za ministrante na 

Brezovici.  
 

Sobota, 4. december, je prva sobota, zvečer pred sv. mašo molitev 

rožnega venca pred Najsvetejšim.  
 

Nedelja, 5. december, na predvečer sv. Miklavža 

bo sv. Miklavž obiskal otroke na Logu, na parkirišču 

pri gasilskem domu, ob 17.00 uri.  

Animatorji na Brezovici bodo pripravili igro, ki jo 

boste lahko gledali doma, tam kamor sveti Miklavž 

prinese darila pridnim otrokom. Povezava za ogled 

igre bo na spletni strani župnije . 
 

Ponedeljek, 6. december, po večerni  sv. maši je srečanje molitvene 

skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja je: »Blagor ji, ki je verovala, 

da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« (Lk 1,45). 
 

Sreda, 8. december, Marijin praznik: Brezmadežno 

spočetje Device Marije. Praznujemo začetek življenja 

Božje matere, devet mesecev pred njenim rojstvom.  

 

Petek, 10. decembra, god Loretske Matere Božje in  

skavtski petek. 

 

Nedelja, 12. december, sveta Devica Marija iz 

Guadalupe, Mehika. 
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Četrtek, 16. december, začetek božične devetdnevnice. Zaradi 

lažjega obiska otrok in starejših, bodo svete maše vsak večer božične 

devetdnevnice ob 18.00 uri, torej eno uro prej. Otroci bodo s 

svečkami oblikovali sprevod po cerkvi in spremljali sv. Jožefa in Marijo 

na poti v Betlehem. Povabljeni otroci, starši, stari starši…  

 

Petek, 17. december, je obisk starejših in bolnih na domu pred 

praznikom Jezusovega rojstva. Domači sporočite za obisk svojcev, 

starejših, ki za božične praznike ne morejo v cerkev, da jih obišče 

duhovnik na domu; pokličete lahko na tel. 040 395 942 ali sporočite 

na e-pošto jozef.poje@rkc.si  

Ta obisk pred praznikom je namesto obiska za prvi petek.  

 

Sobota, 18. decembra, je dan blagoslovitve kapele na Logu, ki je bila 

po obnovi blagoslovljena 18. decembra 2005. 

 

Sobota, 18. december, pri sveti maši ob 18.00, bo glasbeni slavilni 

večer mladih na Brezovici. 

 

Sobota, 18. december, na predvečer 4. adventne 

nedelje bodo skavti prinesli luč miru iz Betlehema v 

našo župnijo.  

Luč miru bomo sprejeli pri večerni sveti maši in nato 

tudi pri vseh nedeljskih mašah, 19. decembra.   

 
 
 

Nedelja, 19. december, sveta spoved pred božičnimi prazniki: spoved 

bo v času božične devetdnevnice pred sveto mašo. Spovedni dan 

pa bo na četrto adventno nedeljo, 19. decembra, od 17:00 ure dalje, 

ko bo na voljo več spovednikov.  

 

Vzemimo si čas za duhovno pripravo na praznik Gospodovega 

rojstva. Gospod nam govori prek Božje besede, ki je v Svetem pismu, 

deluje pa po svetih zakramentih.  
 
 

 

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

Jezusovega rojstva. Na sveti večer je maša na Logu v kapeli ob 17.30 

uri. Na prvi sveti večer je sveta maša prav tako ob 17.30 v Vnanjih 

Goricah in nato na Brezovici ob 19.00 uri. 
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S polnočnico ob 24.00 uri na Brezovici vstopamo v 

skrivnost rojstva Jezusa Kristusa. Naj bo to noč miru in 

veselja, da nam je Bog tako blizu, da želi živeti z nami!  

 

Pol ure pred polnočnico, ob 23.30 uri se bo začela Božičnica – 

duhovna priprava na sveto mašo, ki jo pripravlja MePZ Brezovica.  

 

Božič, 25. decembra, praznik Jezusovega rojstva. Svete maše so 

kakor v nedeljo: ob 7.00 na Brezovici, 8.30 v Vnanjih Goricah in na 

Logu v kapeli ter ob 10.00 na Brezovici.  

 

Nedelja, 26. decembra, je prva nedelja po Božiču, praznik Svete 

Družine. Ta dan bo pri vseh svetih mašah blagoslov otrok. 

 

Ta dan je tudi god sv. Štefana, diakona in prvega 

mučenca in državni praznik: dan samostojnosti in 

enotnosti. Zato bo ta dan sveta maša tudi v 

Dragomeru – v cerkvi – ob 10.00 uri.  

 

Petek, 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 2022. Z molitvijo hvaležno sklenimo leto, ki smo ga 

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

 

Sobota, 1. januar, praznik Marije svete Božje Matere, to je osmi dan 

po božiču, sklep božične osmine – osemdnevnega praznovanja 

Odrešenikovega rojstva. Svete maše so kot ob nedeljah.  

 

V času po Božiču, do 2. januarja, ni veroučnih srečanj, je le obisk svetih 

maš na praznične dni. Verouk se zopet začne v ponedeljek, 3. 

januarja 2019. 

 

Ignacijev dom duhovnosti vabi na adventne duhovne vaje v 

vsakdanjem življenju 2021, ki bodo potekale preko spleta: 

https://ignacijevdom.si/events/adventne-duhovne-vaje-v-

vsakdanjem-zivljenju-da-vam-dam-prihodnost-in-upanje-jer-29-11/  

 

Evropsko novoletno srečanje mladih bo v Torinu, v Italiji. Več preberite 

na: https://katoliskamladina.si/home/projekti/esm/  
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Za bralce Božje besede 
 
1 

Ko se duhovnik pripravlja na diakonsko in 

kasneje mašniško posvečenje, sliši besede:  

»Sprejmi kristusov evangelij. Njegov glasnik si 

postal. Glej, da boš veroval, kar boš bral; učil, kar 

boš veroval; živel, kar boš učil.«  

Tudi biti bralec Božje besede je Božja služba. Ko 

preberemo zgornje besede, pomislimo, da podobno velja za nas. Res 

je duhovnik tisti, ki prebere evangelij, ampak Božja beseda, podana 

preko navdihnjenih besedil, ki sestavljajo berila, je prav tako 

sporočilna in ima velik pomen. Tu pa smo povabljeni laiki, da o tej 

Besedi premislimo, vanjo verujemo in z njo »poučimo« druge. Tako tudi 

mi postajamo glasniki Besede. 

Pripravlja A. K. 

 

Glasbeno dogajanje na Brezovici 
 

 

Župnija Brezovica in Kulturno društvo Breza sta 20. 

novembra, pred godom svete Cecilije, ki goduje 22. 

novembra, pripravila srečanje cerkvenih pevcev, 

organistov, zborovodij, instrumentalistov in 

pritrkovalcev. Letos je bilo srečanje in petje ob 19.00 uri 

le pri bogoslužju, pri sveti maši, v hvaležnosti za preteklo 

leto in v priprošnji za naprej.   

 

 
 

Priprava na zakon 
 

V Ignacijev domu duhovnosti bo priprava na zakon preko  spleta od 

3. do 5. decembra.  Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na 

e-naslovu pripravanazakon@ignacijevdom.si   

Več informacij o pripravi je na: 

https://duhovnoizpopolnjevanje.si/category/priprava-na-

zakon/priprava-na-zakon-priprava-na-zakon/  

Na njem najdete tudi odmeve na pripravo. 
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GODOVI in SVETE MAŠE 29.11.2021 do 5.12.2021 

29.11. pon sv. Saturnin, muč. BR 19 + Ivana Pišek 

za duše v vicah 

+ Olga Mlakar, 7. dan 

+ Alojzij Krek, 7. dan 

30.11. tor sv. Andrej, apostol BR 19 +st. starši Jerica in Martin Jakomin 

+ Jožef Lukan 

+ Irena Šimon, 1. obl. 

1.12. sre sv. Eligij, škof BR 19 + Marija Trček, roj. dan in  

+ Stanislav Trček 

+ Janez Celarc, 7. dan 

2.12. čet sv. Natalija, muč. BR    8 za zdravje in božje varstvo v družini 

BR 19 + Milena in Ciril Tomšič, obl. 

v čast Svetemu Duhu za vero  

otrok (J. T. A. F.) 

+ Slavko Remškar, 7. dan 

3.12. pet sv. Frančišek Ksaver, 

redovnik 

                  prvi petek 

BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj 

v zahvalo 

+ Ivana Bokavšek, 7. dan 

+ Štefan Lebar, 7. dan 

4.12. sob sv. Janez Damaščan 
 

 

                   prva sobota 

VG  8 +starša Franc Dolinšek, 35. obl. in + 

Marija Dolinšek, 25. obl. 

+ Janez Marinko (pokopan na Žalah) 

BR 19 + Stane Vrbančič, obl. ter  

+ Veronika in Janez Vrbančič 

++ starši Kršmanc 

v zahvalo in priprošnjo za 

Božje varstvo (R) 

5.12. ned 2. adventna nedelja  

sv. Saba, opat 
branje Božje besede LG:  

Helena Kavčič in  

Joža Černetič 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Ožbej in Matevž Marinko 

 
branje Božje besede BR: 

Mateja Seliškar 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Lojze in starši Bergant 

LG   830 ++ Ivan in Marija Turk ter Lojze Rode 

in starši Rode 

VG 830 + Franc Ambrožič, obl. 

+ Ignac in Terezija Marinko ter  

++ sorodniki 

+ Vincenc, obl. in Ivanka Gregorc 

BR  10 v priprošnjo Mariji za telesno in 

duševno zdravje 

+ Marija Armič 

živi in ++ iz družine Žitko 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 4.12., ob 8h: Ljubljanska c., Dragomer . 
 



GODOVI in SVETE MAŠE od 6.12.2021 do 12.12.2021 

6.12. pon sv. Miklavž, škof 

 

BR 19 + Ivan Kavčnik 

za duhovno, duševno in telesno zdravje 

7.12. tor sv. Ambrož, škof BR 19 + Jožefa in Ivan Ambrožič 

+ Ivan in ++ starši Jereb 

8.12. sre BREZMADEŽNO 

SPOČETJE DEVICE 

MARIJE 

BR  8 + Jože in starši Namjestnik 

+ Marija Celarc 

BR 19 v zahvalo za življenje ter za  

++ Trček in ++ Mravlje 

za blagoslov v družini 

9.12. čet sv. Bernard Jezusov BR  8 ++ iz družine Recek in Marič 

BR 19 v čast Svetemu Duhu za vero otrok 

(J. T. A. F.) 

+ Frančiška Stanovnik in ++ starši 

10.12. pet Loretska Mati Božja 

sv. Judita, sp. žena 

BR 19 + Silvo Puc in ++ starši Puc 

+ Jožef Žakelj in ++ starši Žakelj 

11.12. sob sv. Damaz I., papež VG 8 + Frančiška Jakomin 

++ bratje in starši Glavica 

v zah. in priprošnjo za Božje varstvo(S) 

BR 19 + Antonija Artač (roj. dan) 

++ starši Šivic in Tomanič 

+ Erika Mihelčič, obl. in  

+ Marta Jurjevčič 

12.12. ned 3. adventna nedelja  

sv. Devica Marija iz 

Guadalupe 

branje Božje besede LG:  

Jerneja in Rok Meglen 
 

 

 

branje Božje besede VG:  

Damjana in Brane Novak  

 
 

 
 

 
branje Božje besede BR: 

Urška Novak Chrysanthis 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ Skalarjevi 

+ Marica Gorjan 

LG   830 + Franc Gradišar, obl. in  

družina Gradišar 

VG  830 + Janez Turk, 1. obl. 

+ Frančiška Jesenovec, obl.  

+ Ljudmila Novak,  1. obl. in  

++ Šimnovi 

++ starši Marinko, obl. 

+ Ciril, 8. obl. in Milka Opeka, obl. 

+ Rudolf, 32. obl. in Jožefa Ašič 

BR  10 + Vida Starkež, obl. 

+ Lenart Starkež 

+ Boris Blažič 

za uspešno zdravljenje 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 11.12., ob 8h: Laze Dragomer. 



 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 13.12.2021 do 19.12.2021 

13.12. pon sv. Lucija, dev., muč. 

 

BR 19 + Ivana Pišek 

za zdravje (Gosar, Radomlje) 

14.12. tor sv. Janez od Križa, 

cerkveni učitelj 

BR 19 +starši, sestra in brata Kosednar 

v zahvalo in za Božje varstvo v bolezni 

15.12. sre sv. Krizina in Antonija, 

mučenki 

BR 19 + Marija Trček 

+ Ana Galič 

za pravo spoznanje,  

pravičnost in mir 

16.12. čet sv. Albina, mučenka 

božična devetdnevnica 

BR   8 + Franci Rotar, 1. obl. 

BR 18 + Jožef Lukan 

v čast Svetemu Duhu za vero 

otrok (J. T. A. F.) 

17.12. pet sv. Lazar iz Betanije BR 18 + Frančišek Rotar 

+ Ludvik in Marija Slana 

18.12. sob sv. Gacijan, škof VG 8 za duše v vicah 

+ Angela in Jože Jesih 

+ Rozalija in Alojz Kuclar, obl. 

BR 18 + Filip Rotar 

+ Marija Rus, obl. in +Anton Rus ter + 

+ Janez Drašler 

19.12. ned 4. adventna nedelja  

sv. Urban, papež 
 

 

branje Božje besede LG:  

Ela in Pavel Remškar 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Jakob in Martin Jesih 

 
 

 
branje Božje besede BR: 

Florjan Kocbek 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

v čast Marijinemu in Jezusovemu 

Srcu (L) 

+ Ivan Kavčnik (D) 

LG   830 + Vincencij Kodelja 

VG  8
30

 + Drago Glavica, 1. obl. 

+ Peter Gregorc, obl. in  

+ Ljudmila Gregorc 

+ Franci Kavčnik 

+ Angela Jesih 

za zdravje (T.S.) 

BR  10 + Ljudmila Pezdir 

+ Marija Celarc 

+ Janez Celarc, 30. dan 

+ Marija Trček, obl. in Peter Trček 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 18.12., ob 8h: Dragomerška cesta od 

Ljubljanske do konca . 
 

 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 20.12.2021 do 26.12.2021 

20.12. po sv. Evgen, mučenec BR 18 v čast sv. Tereziji Deteta Jezusa 

+ Olga Mlakar, 30. dan 

+ Alojzij Krek, 30. dan 

21.12. tor sv. Peter Kanizij, duh. BR 18 + Jože in ++ straši Namjestnik 

+ Julijana Zor 

22.12. sre sv. Frančiška Cabrini, 

redovnica 

BR 18 + Irena Šimon 

+ Jožef Žakelj 

za spravo z mamo in bratom 

23.12. čet sv. Janez Kancij, duh. BR  8 + Ivan Kavčnik 

BR 18 za zdravje (Gosar, Radomlje) 

v čast Svetemu Duhu za vero  

otrok (J. T. A. F.) 

+ Jožef Žakelj, duhovnik 

24.12. pet sv. Adam in Eva, 

prastarša 

                sveti večer 

               polnočnica 
branje Božje besede BR: 

Tomaž in Mari Porenta 

LG 1730 +Matija Remškar in družina Remškar 

VG1730 + Stanislav Štrukelj 

BR 19 + Marica Gorjan 

BR 24 + Metka Novak, 4. obl. 

+ Peter Lohak, obl. 

25.12. sob JEZUSOVO ROJSTVO 

BOŽIČ 
branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Ana in Tine Stegel 

 

 

 
 

 
branje Božje besede BR: 

Andrej in Ana Kodba 

BR    7 

 

+ Jure Mahne 

+ Roman Čičmirko 

LG  830 ++ starši Čajko in +Janez Čajko 

VG 830 + Slavka Peterca in Milan Majer 

++ starši Bogataj in Kristan 

++ iz družine Jesenovec in Ivan 

Marinčič 

+ Jerica in Ivan Marinko 

+ Miro Benćić 

BR 10 

 

za žive in pokojne župljane 

+ Frančiška Herič 

+ Ivan Slana, obl. in Janez Slana 

+ Ana in Franc Trček, obl. 

26.12. ned Nedelja Svete Družine,  

sv. Štefan, mučenec 
branje Božje besede LG:  

Branka Štrukelj in  

Lojzka Šarabon 
 

branje Božje besede VG: 

Tončka in Viktor Poličnik 

BR    7 ++ starši Kršmanc 

LG  830 za žive in pokojne župljane 

VG 830 + Ignac Jakomin, oče 

+Anton Iskra, obl. in Marija Iskra 

+ Janez Marinko, Gršakov 

+ Ivanka in Franc Zor 



26.12. ned 

 
državni 

praznik 

branje Božje besede BR:  

Vili in Hajdi Kosednar 

 

 

DAN SAMOSTOJNOSTI  

IN ENOSTNOSTI  

BR  10 + Valentin Skodlar, 32. obl. 

+ Marija Celarc 

+ Ivana Bokavšek, 30. dan 

DR 10 za domovino 

+ Frančiška in Alojz Fišter 

+ Ivana in Alojz Kavčnik 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 24.12., ob 8h:  Ob gozdu, Pot na Poljane. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
 

GODOVI in SVETE MAŠE od 27.12.2021 do 2.1.2022 

27.12. pon sv. Janez, evangelist 

 

BR 19 + Janez in Antonija Čamernik 

+ Ivanka in Teodor Pikec 

28.12. tor sv. nedolžni otroci BR 19 + starši, sestra in brata Kosednar 

+ Ivana Pišek 

29.12. sre sv. Tomaž Becket, šk. BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj 

+ Tonči Vrhovec in + Zanoškarjevi 

++ starši Marinko in Erbežnik 

+ Ivan Pezdir, obl. 

30.12. čet sv. Feliks I., papež BR   8 za duhovne, redovne in 

misijonarske poklice 

BR 19 + Jožef Žakelj 

31.12. pet sv. Silvester, papež BR 19 + Roman Čičmirko, 1. obl. 

v zahvalo 

1.1. sob Marija, Sveta Božja 

Mati - Novo leto 
branje Božje besede VG: 

Marta in Drago Stranovnik  

BR    7 + Julijana Zor 

LG   830 po namenu - za blag. novega leta 

VG  8
30

 ++ starši Bogataj in Kristan 

+ Angela Jesih 

BR 10 + Jože, obl. in Karolina Hrastar 

2.1. ned 2. nedelja po Božiču  

sv. Bazilij in Gregor, šk. 
branje Božje besede LG:  

Majda Turk in Joža Černetič 
 

branje Božje besede VG: 

Modic Manca in Jerica 
 

branje Božje besede BR: 

Robert in Mojca Novak 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Tine Bozja 

VG  830 ++ stari starši  in starši Gregorc 

+ Jožefa Istenič 

+ Stanislav Zvoljenk 

BR  10 + Ivan Filipič 

+ Janez Celarc 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 31.12., ob 8h: Kotna, Kratka, Mirna, Prečna. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

V novembru so bili krščeni 

☼  Voranc  ☼  Anastazija 

☼  Iva   ☼  Živa  ☼  Lenart 

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

v tem času osemnajst otrok.  
 

V novembru so od nas odšli v večnost 

†  Miro Benćić (83), 4 Impasse Des Lavandes, Cannes, Francija, (Vn. Gorice) 

†  Olga Mlakar (69), Pod Goricami 75, Vnanje Gorice (Ljubljana - Žale) 

†  Alojzij Krek (91), V Loki 6, Dragomer, (Dragomer)  

†  Ana Galič (78), Borštnarjeva pot 1, Radna, Brezovica, (Brezovica) 

†  Janez Celarc (61), Tržaška cesta 348, Brezovica, (Brezovica) 

†  Venceslav (Slavko) Remškar (85), Rimska cesta 4, Log, (Brezovica) 

†  Ivana Bokavšek (52), Ulica Ivana Selana 4, Brezovica, (Brezovica) 

†  Štefan Lebar (88), Dolina 13, Lukovica pri Brezovici, (Ljubljana - Vič) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih devetinpetdeset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih petdeset naših rajnih.  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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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