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»Kralja, ki prihaja, pridite molimo«  

 
Ko se je Jezus rodil kot težko 

pričakovani Novorojeni, se je 

rodil kot človek, a tudi kot Kralj. 

Čeprav je imel človeško podobo, 

človeško naravo in je bil 

podvržen vsem zakonitostim 

fizičnega sveta, je bil vendar 

rojen kot sin vsemogočnega 

Očeta, stvarnika nebes in zemlje, 

Stvarnika vseh vidnih in nevidnih 

stvari. 

Kot Kraljev sin je Jezus ob rojstvu prejel bogato Očetovo doto. 

Jezusa so odlikovale modrost, s katero je učil druge, milosti, s katerimi 

se je zmogel popolnoma ubraniti greha, in nadnaravna moč, s 

katero je znal delati čudeže. Kot sin stvarnika je bil močno 

privilegiran. Toda ni bil privilegiran v tem, da bi bil ubranjen pred 

preizkušnjami in trpljenjem, temveč privilegiran z vso ljubeznijo in 

skrbjo, ki jo lahko namenja samo Oče sinu iz svoje neskončne 

zakladnice ljubezni. 

Hkrati z bogatimi darovi pa je Jezus zaradi svojega kraljevskega 

položaja prejel tudi veliko odgovornost. Odgovornost je bila v tem, 

da je svojemu Očetu neomajno zaupal in bil poslušen tudi, ko je 

Očetova volja postala trpka, nerazumljiva in je prinašala trpljenje. 

Jezusov odgovor na Očetovo voljo je bil, da je z njim ohranjal 

najtesnejšo povezanost in tako izpolnil nalogo, ki mu jo je Oče 



namenil. S tem je Jezus ljudem vidno in otipljivo pokazal, kakšen je ta 

skrajno bližnji odnos med Očetom in Sinom, ki je omogočil, da je 

izpolnil življenjsko poslanstvo. Jezus je bil namreč rojen in poslan, da 

živi in dela tako, da bodo ljudje videli, doživeli in spoznali, kako si ti, 

Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju (Jn 17,21) ter da ves 

svet spozna, da ljubim Očeta in delam tako, kakor mi je naročil Oče 

(Jn 14,31). 

Jezus pa je bil kot Kraljev 

sin rojen še z eno veliko 

nalogo. Prišel je, da bi 

po njem vsi prejeli 

posinovljenje (Gal 4,5). 

To pomeni, da nas je 

Bog vse – po vzoru 

Jezusa – sprejel in 

opredelil kot svoje sinove 

in hčere. Na nas ni več 

gledal kot na ustvarjena 

in podložna bitja, kot na 

tujce, »obiskovalce« 

sveta ali »uporabnike« Božjih darov (Ef 2,19). Bog nas je po Sinu 

povzdignil do najvišje možne mere, do najvišjega položaja in v 

najbližji odnos, saj nas je sprejel v enako močno povezanost Oče-sin. 

Ko pa smo postali njegovi sinovi, smo postali tudi mi Kraljevi dediči. Z 

Jezusom, po katerem smo dobili istega Očeta-Kralja, lahko odtlej 

tudi mi črpamo iz njegove neskončne zakladnice milosti in 

privilegijev. Vsi smo postali deležni enake skrbne zaščite ter Očetove 

goreče in predane ljubezni. Jezus je prišel in za božič prihaja vsako 

leto znova, da bi nas usposobil za prejem te dediščine; usposobil za 

delež svetih v Luči (Kol 1,12). To pomeni, da nam želi pokazati, kako 

te mnogotere milosti od Očeta prejeti in jih obdržati. Usposobil nas je 

tako, da nas je s svojim življenjem naučil, kako živeti, da bo Očetov 

delež deloma že zdaj, nekoč pa v vsem obilju naš. Naučil nas je, 

kako moliti, da nam bo Oče dan za dnem bliže, dokler ne bomo 

tako kot Jezus tudi mi v Njem in On v nas. Tisti dan, ko bomo Očetu 

dovolili, da v polnosti prevzame naše srce, bo v nas zasijala velika 

Luč, po kateri se hrepeneče ozira adventni čas. Pričakuje, da to 

veliko Luč prinese Novorojeni in nam jo položi prav v domače jasli. 

Naj bo letošnji adventni čas kraljevsko bogat predvsem v 

pričakovanju velikih darov, ki jih od Očeta prinaša malo Dete.  



Obvestila za mesec december 
 

Od ponedeljka, 27. novembra, do prve adventne nedelje, 3. 
decembra, obhajamo teden Karitas pod geslom »Kje sem doma?«. 

Geslo tedna Karitas spodbuja k razmisleku o domu. Kjer je naše srce, 

tam se počutimo doma. Kjer so ljudje, ki nas imajo radi, tam je naš 

dom. Karitas ljudem v stiski odpira vrata na 457 župnijskih Karitas, kjer 

se preko vsega leta 11.000 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in 

opogumiti ljudi v stiski.  

V tem tednu bo v sredo, 29. novembra, v 

dvorani Golovec v Celju ob 20:00 uri 

koncert Klic dobrote. Na prvo adventno 

nedeljo, ki je nedelja Karitas, bo vaš dar 

pri maši namenjen za našo župnijsko in škofijsko Karitas. Več na:  

http://www.karitas.si/klic-dobrote-in-teden-karitas-2017/  
 

Priprava na sveti krst za starše otrok in za botre je v ponedeljek, 27. 

novembra, ob 20h. Krstna nedelja je prva nedelja v decembru, 3. 

decembra, ob 10h.  
 

Na prvi petek v mesecu decembru, 1.12., bom obiskal starejše in 

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

Božjega usmiljenja. Zvečer po maši bo molitev pred Najsvetejšim do 

20:30 ure, ki jo pripravi zakonska skupina Vnanje Gorice.  

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. 
 

Srečanje ministrantov je na prvo soboto v decembru, 2.12., ob 9.00 

uri na Brezovici.  
 

Na prvo soboto, 2.12., je zvečer pred sv. mašo molitev rožnega 

venca, po maši pa litanije Matere Božje.  
 

Prva nedelja v decembru je krstna nedelja.  
 

V adventnem času je vsak delavnik ob 6:00 uri molitev hvalnic v 

Chatumeniumu na Brezovici – nasproti župnišča. 
 

V ponedeljek, 4. decembra, je po večerni sv. maši srečanje 

molitvene skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja za mesec 

december je: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji 

besedi.« (Lk 1,38). 

http://www.karitas.si/klic-dobrote-in-teden-karitas-2017/


Sveti Miklavž: V torek, 5. decembra, ne bo verouka, ker bo v Brezovi 

dvorani OŠ Brezovica ob 17:00 uri obisk sv. Miklavža.  

Sv. Miklavž bo obiskal otroke ta dan tudi na Logu (gasilski dom) ob 

18:00 uri. 
 

Brezmadežno spočetje Device Marije je praznik 

začetka življenja Božje matere. Obhajali ga bomo v 

petek, 8. decembra. Sveti maši bosta ob 8h in 

zvečer ob 19h. Zvečer po maši bo še kratek 

koncert Marijinih pesmi. Pel bo MePZ Brezovica. Od 

tega dne vstopimo v devetmesečno pričakovanje 

Marijinega rojstva (8. 9. 2018).  

Ta dan je tudi skavtski petek ko pri sveti maši 

sodelujejo skavti.  
 

Božično-novoletni koncert v cerkvi sv. Lovrenca v Dragomerju je v 

soboto, 9. decembra ob 18.00 uri. Nastopal bo Mešani pevski zbor 

društva invalidov Vrhnika in Trio Emilija, Lilijana in Jože. 
  

Tretji Antonov večer je v soboto, 9 decembra, ob 20.00 uri v 

Marijinem domu z naslovom Božja milost na poti iz teme v svetlobo.  

Droge so past, ki človeka ob navidezni svetlobi v resnici vklenejo v 

kletko teme. Resnično svobodo in ponovno pot k svetlobi človek 

lahko doseže samo s pomočjo velike vztrajnosti in obiljem Božje 

milosti.  

Takšno pot je izkusil gost tretjega Antonovega večera, g. Mitja 

Rudolf, ki nam bo v osebnem pričevanju spregovoril o življenju v 

svetu drog in nam povedal, kakšno vlogo je imela pri odvajanju od 

odvisnosti in njegovem novem življenju Božja pomoč. Vabljeni.  

 

Srečanje ŽPS je v ponedeljek, 11. decembra, po sv. maši, ob 19:40 

uri. Povabljeni že k sv. maši. 
 

Začetek božične devetdnevnice je v soboto 16. decembra. Vsak 

večer bomo pričakovali prihod Odrešenika. Otroci modo s svečkami 

oblikovali sprevod po cerkvi in spremljali sv. Jožefa in Marijo na poti v 

Betlehem. Povabljeni starši skupaj z otroki. 
 

V soboto, 16. decembra, na predvečer 3. 

adventne nedelje bodo skavti prinesli luč miru iz 

Betlehema v našo župnijo. Sprejeli jo bomo pri 

večerni sveti maši.  



Sveta spoved pred božičnimi prazniki: spoved bo v času božične 

devetdnevnice pred sveto mašo. Spovedni dan pa bo na tretjo 

adventno nedeljo, 17. 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 preko Božje besede, ki je 

v Svetem pismu, deluje pa po svetih zakramentih.  
 

Božični koncert simfoničnega orkestra Cantabile je soboto, 23. 

decembra ob 19.30 uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v 

Ljubljani, pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika. Pojejo: 

komorni zbor Ipavska in MePZ Adoramus Logatec ter Mojca Bitenc, 

sopran; Lucas Somoza Osterc, bariton. 
 

Na četrto adventno nedeljo, 24. decembra, so dopoldan svete 

maše kot vsako nedeljo.  

Zvečer pa obhajamo prvi sveti večer – ki je pred praznikom 

Jezusovega rojstva. Na sveti večer je maša na Logu v cerkvi na 

gričku ob 17:30 uri. Otroci in starši ste povabljeni da z baklami ali 

svetilkami pridete k sveti maši v cerkev.  Za starejše bo mogoč 

prevoz do cerkve tudi s kombijem s parkirišča pred trgovino, kjer vas 

bodo počakali gasilci. Na prvi sveti večer je sveta maša prav tako 

ob 17:30 v Vnanjih Goricah in nato na Brezovici ob 19:00 uri, ko bo 

med nami tudi upokojeni nadškof msgr. Alojz Uran. 

S polnočnico ob 24:00 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. 
 

Na praznik Jezusovega rojstva – Božič, 25. decembra, bodo svete 

maše kakor v nedeljo: ob 7:00 Brezovica, 8:30 Vnanje Gorice in Log - 

kapela in ob 10:00 Brezovica.  

 

Dan samostojnosti in enotnosti, 26.12. Sveta maša za 

domovino bo v Dragomeru – v cerkvi – ob 10:00 uri.  
 

Praznik Svete Družine je na prvo nedeljo po božiču, 31. decembra. 

Ta dan bo poleg blagoslova otrok pri sveti maši tudi zahvalni dan za 

preteklo koledarsko leto, ki ga zaključujemo.  



Ta dan je tudi drugi sveti večer pred vstopom v novo koledarsko leto 

2018. Z molitvijo hvaležno sklenimo leto, ki smo ga preživeli in se pri 

maši priporočimo za čas življenja, ki je pred nami.  
 

V sredo 27. decembra 2017 bosta pri večerni sveti maši ob 19.00 

sodelovala sopranistka Maja Ceglar in organist Dušan Ješelnik. Po 

maši bo krajši božični koncert. Maja Ceglar je študentka drugega 

letnika magistrskega študija petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. 

Prostovoljne prispevke bosta namenila plačilu njene šolnine. 

Povabljeni! 
 

V času po Božiču do 7. januarja ni veroučnih in drugih srečanj, je pa 

obisk svete maše na praznik Gospodovega razglašenja ali Svetih treh 

kraljev, v soboto, 6. januarja, zjutraj ob 8:00 ali zvečer ob 19:00 uri. 

Večer pred praznikom je tretji sveti večer.  
 

Verouk se zopet začne v ponedeljek, 8. januarja 2018. 
 

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

Švico, Nemčijo in Francijo. Več preberite na:  www.skam.si/esm  
 

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

decembra 2017 do 2. januarja 2018, 8 dni. Več o programu romanja: 

Komisariat za Sveto deželo  http://www.sveta-dezela.si/  
 

 

Obvestila za starše birmancev in prvoobhajancev 
 

V pripravi na prejem svete birme so pred nami naslednja 

srečanja: 

Četrtek, 25. januar 2018, ob 19h – prvo srečanje za starše 

in botre. 

Sobota, 3. marec 2018, od 9h do 13h - duhovna obnova 

za birmance. 

Četrtek, 19. april 2018, ob 19h – drugo srečanje za starše 

in botre. 

Devetdnevnica pred birmo bo v dveh delih: prvi del bo v času 

velikonočnega tridnevja: od 29. marca do 1. aprila: veliki četrtek ob 

19h, veliki petek ob 19h, velika sobota ob 20h in Velika noč. Drugi del 

je pred praznikom sv. birme, od torka, 15. maja, do petka, 18. maja, 

vedno ob 19h na Brezovici. 

Srečanje z birmovalcem, upokojenim nadškofom, msgr. Alojzom 

Uranom, je v četrtek, 10. maja, ob 18h na Brezovici. Slovesnost svete 

birme je v soboto, 19. maja, ob 10h na Brezovici. 

http://www.skam.si/esm
http://www.sveta-dezela.si/


 

V pripravi na prejem prvega svetega obhajila je 

pred nami celodnevna duhovna obnova za 

prvoobhajance na Brezovici, v soboto, 17. aprila. 

Obisk svete maše na veliki četrtek, 29. marca, ob 

19h na Brezovici. 

Zakrament prve svete spovedi, v soboto, 7. aprila, 

ob 10h. 

Tridnevna duhovna priprava na praznik: sreda, četrtek, petek, od 9. 

do 11. maja, ob 19h na Brezovici.  

Praznik prvega svetega obhajila v nedeljo, 13. maja, ob 10h. 

Zahvalna sveta maša v ponedeljek, 14. maja, ob 19h. 

 
 

 

Obnovljeni toaletni prostor na pokopališču 
 

V novembru je bilo obnovljeno stranišče, ki se nahaja v pomožni 

stavbi na pokopališču na Brezovici z vhodom z zgornje strani. 

Stranišče bo odprto v času nedeljskih in prazničnih maš in ob 

pogrebih. Ob uporabi poskrbimo za urejenost tega prostora. 

Najbolje je, da ga zapustimo bolj pospravljenega, kot smo ga dobili.  

 
 

Novi spovednici na Brezovici 
 

V novembru sta bili v župnijski cerkvi na Brezovici postavljeni 

novi spovednici. Nekaj podrobnosti je potrebno še urediti (napis, 

elektrifikacija, talna obloga, zaključek cerkvenega tlaka pri vhodu v 

spovednico…), glavnina del pa je narejena.  

Osnovno vodilo arhitekta je bilo, da spovednica dobi podobo 

vrat. Vrata, še posebno cerkvena na glavnem vhodu, so simbol 

prehoda iz običajnega vsakdanjega življenja v prostor, kjer se človek 

sreča z Bogom, so prehod iz vsakdanjega v duhovni del našega 

življenja. Spovednica, kot podoba vrat z  poudarjenim portalom, nas 

vabi, da v zakramentu svete spovedi vstopimo iz običajnega sveta, 

ki je zaznamovan z grehom in zlom, v bližino Boga in ga prosimo 

odpuščanja. V sveti spovedi se človek sreča z Bogom, ker nam Bog 

želi odpustiti krivdo, nam odvzeti breme greha, ki ne sodi človeku, a 

greh žal imamo. Po zakramentu sprave človek stopi »skozi vrata« v 

svobodo, v novo stanje, obogateno z dostojanstvom, ki nam ga 

daje Bog. Nihče ni prisiljen vstopiti »skozi vrata«, a vsakogar Bog vabi, 

ker »pred vrati« ni rešitve. Samo-odrešenja ni, je le propad. 



Tako zunanja podoba spovednic že po barvi povzema 

podobo vrat, ki so že v cerkvi. Prav tako nosijo podobo ostalih 

cerkvenih vrat, še posebej na glavnem vhodu, tudi polja na vratih, 

kjer vstopi duhovnik in spovedanec. Barva spovednic se še najbolj 

približa barvi omare novih orgel.  

Simbol vrat, kot izrazitega vhoda v 

nek prostor, povzema polkrožni portal, ki 

sledi že izdelani polkrožni zidni niši, oblikovno 

pa se nasloni predvsem na polkrožno zidno 

odprtino glavnih cerkvenih vrat, treh 

polkrožnih obokov med nosilnimi stebri kora 

in polkrožno razširitev novega kora.  

Spovednico oblikujejo trije ovalni 

slopi: dva se dvigujeta ob straneh, tretji pa 

je dvignjen na sredini. S tem spovednica 

povzema poteze lesenega dela ograje na 

koru, ki je še identična a obnovljena še iz 

časa ne povečanega kora. Dejansko so prav ti trije ovalni slopi (na 

obeh spovednicah) del ograje starega kora. Šest stebrov ograje ni 

bilo uporabljenih in zdaj so le ti ohranjeni za prihodnost in s tem ne 

bodo odtujeni iz cerkve.  

Za praktično uporabo spovednic je nastala sprememba v 

tem, da je vhod za ljudi pri obeh spovednicah z zadnjega dela. Tako 

lahko ljudje prihajajo v spovednico lažje od zadaj, tudi iz druge stani 

cerkve. Vhod za duhovnika pa je na zgornji strani, da lahko potem, 

ko duhovnik odhaja iz spovednice, odide nemoteno proti zakristiji in 

ne prehaja mimo sosednjih vrat. Prav tako je odpiranje vrat 

spremenjeno, da ne pride do sočasnega izhoda leve in desne 

polovice v skupni del na sredino, ampak se vrata odpirajo »narazen« 

- kot levi in desni vhod-izhod.  

V spovednici sta stol in klečalnik. Prisotnost duhovnika v 

spovednici nakaže zelena lučka nad vrati za vstop obiskovalca, 

zasedenost pa rdeča. Naj svetla notranjost simbolno pokaže tudi 

tisto pravo luč in življenjsko svobodo, ki nam jo Bog daje po 

zakramentu odrešenja in odpuščanja grehov. 

 
 

 

Zdavnaj, preden nas je videl kakšen človek, so nas videle Božje oči. 

Zdavnaj, preden nas je kdo slišal jokati ali smejati, nas je slišal naš Bog, 

ki nas je vedno pripravljen poslušati. 
(Henri J. M. Nouwen) 



 

Izdelava daritvenega oltarja in posvetitev 
 

Daritveni oltar je že v izdelavi. Predvidena je postavitev do 

božiča. Narejen bo iz belega marmorja Carrara kot je že izdelan 

tabernakelj v cerkvi na Brezovici. 

Sveta mašna daritev ne povezuje samo nas, vernikov, z 

Jezusom Kristusom, ki se za nas daruje, ampak smo v sveti evharistiji 

povezani tudi s poveličano Cerkvijo; to je z vsemi tistimi, ki so 

prestopili prag večnosti in so sveti pri Bogu. To so naši priprošnjiki. 

Tega so se zavedali že prvi kristjani. Zato so se v prvih letih krščanstva 

tudi zbirali na grobovih prvih mučencev, pričevalcev za vero, in tu 

obhajali sveto mašo. Kasneje so na grobovih prvih mučencev, še 

posebej apostolov zgradili tudi cerkve. Še danes pravimo, da pri 

obisku rimskih bazilik poromamo na grobove apostolov. Kasneje so 

za ohranitev tega občestvenega spomina začeli v cerkve, še 

posebej oltarje, prinašat relikvije svetnikov.  

Še danes je zelo priporočeno, da se v daritveni oltar vložijo 

relikvije svetnika ali blaženega, če je oltar trden, trajen in 

nepremičen. Iz tega priporočila je sledila tudi misel o relikvijah v 

novem daritvenem oltarju. V našem narodu smo lahko ponosni na 

številne izredne osebnosti, ki so izražale svetost v svojem življenju. 

Tako nam je po času beatifikacije – razglasitvi za blaženega - in tudi 

po svojem življenju zelo blizu blaženi mučenec Alojzij Grozde.  Zaradi 

vere je bil umorjen 1. januarja 1943 v dvajsetem letu starosti, ko se je 

vračal v času šolskih počitnic na obisk k domačim. Zaradi njegove 

drže, vere in iskrenega odnosa do bližnjega je izreden vzor dobrega 

kristjana in domoljuba. Življenje in oseba mladega mučenca 

Grozdeta nagovarja mnoge vernike. Poseben priprošnjik je za 

mlade, družine in predvsem za odpuščanje, spravo in bratstvo v 

slovenskem narodu.  

Zato je bila 7. novembra 2017 vložena prošnja na škofijo Novo 

mesto o pridobitvi in izročitvi relikvij blaženega Alojzija Grozdeta 

župniji Brezovica. V upanju na odobritev naše prošnje bi lahko sledila 

slovesna posvetitev daritvenega oltarja v januarju leta 2018, na 

Antonovo nedeljo, ko obhajamo župnijski praznik. S tem bi naša 

župnijska cerkev na nek način postala »romarska cerkev«, predvsem 

pa je dragoceno, da se prav mi, župljani, zavedamo, kako velikega 

priprošnjika imamo pri Bogu. Prav zato vas vabim, da že sedaj 

ohranimo in poglobimo molitveni spomin in priprošnjo k blaženemu 

mučencu Alojziju Grozdetu.  



 

Iz novembrske seje ŽPS 
 

Iz priročnika Iz roda v rod smo spregovorili o družini, ki je domača 

Cerkev, v kateri se živi vero in se jo prenaša na mlajše rodove. 
 

V drugem delu je sledil pregled dogodkov in praznovanj v župniji 

Brezovica za december in januar. Na predvečer Božiča ob 19:00 uri 

na Brezovici mašuje upokojeni nadškof msgr. Alojz Uran in poje 

otroški pevski zbor, maša na Logu ob 17:30 je v cerkvi. V primeru 

izrazito slabega vremena pa v kapeli. 
 

V tretjem delu je bila predstavljena prošnja za pridobitev relikvij 

blaženega mučenca Alojzija Grozdeta škofiji Novo mesto. 

Daritveni oltar bo najverjetneje postavljen že do Božiča. Želja je, da 

bi bile v njem relikvije blaženega Lojzeta Grozdeta. Če bo prošnja 

sprejeta, bi bil sprejem relikvij v četrtek, 18. januarja 2018. Na 

Antonovo nedeljo, 21. januarja 2018, pa posvetitev oltarja. Med 

posvetitvijo oltarja je polaganje relikvij v oltar. Pogoj za vstavitev 

relikvij je trdnost in nepremičnost daritvenega oltarja.  

V povezavi s tem bi bila duhovna priprava župnije na posvetitev:  

 Devetdnevnica pred dogodkom.  

 Antonov večer – 13. januar 2018 - g. Anton Štrukelj - Odnos 

blaženega Alojzija Grozdeta do evharistije. 

 Četrtek, 18.1., petek, 19.1., in soboto, 20.1.2018 bi maševali 

duhovniki, povezani z bl. Alojzijem Grozdetom - g. Igor Luzar, 

postulator, g. Japelj Marko, župnik na Čatežu, povabimo tudi 

duhovnika  dr. Janeza Grila, če bi utegnil. 

To je zelo pomemben dogodek, ki se zgodi zelo malokrat, zato se je 

potrebno dobro pripraviti, obvestiti tudi sosednje župnije in dekanijo. 
 

V cerkvi na Brezovici so ob straneh pred oltarjem postavljene nove 

klopi, ki so premične, razen zadnjih ob zidu.  
 
 

Pritrkovalci in pevci  
 

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. 

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.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 27.11.2017 do 3.12.2017 

27.11. pon sv. Vigil in Modest BR 19 za duševno in telesno zdravje 

28.11. tor sv. Katarina Laburé BR 19 ++ starši Karol in Marija Košmrlj 

29.11. sre sv. Saturnin in  

sv. Filomen,  

mučenca 

BR 19 + Miha Mravlje, 1. obl. 

+ Bernarda Smrtnik 

+ Stane Kvaternik, Jožef 

Kozjan in Anton Felc 

+ Olga Marušič, 7. dan 

30.11. čet sv. Andrej, apostol BR   8 + Andrej Borko 

++ iz družine Turšič 

1.12. pet sv. Egidij, škof BR 19 + Ela Kropivnik  

2.12. sob sv. Natalija, muč. 
čiščenje ob 8h Brezovica: 

Pot na Poljane od št. 18 do konca 

BR 19 ++ družina Pečan 

+ Andrej Kos, 1. obl. 

3.12. ned 1. adventna nedelja  

sv. Frančišek, red.  
 

branje Božje besede LG: 

Lea in Ida Šifrer 
 

branje Božje besede VG: 

Gašper in Matic Dolenc 

 

 

 

 

 
 

branje Božje besede BR: 

Janez in Bojana Novljan 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

za zdravje 

prošnja za pravično rešitev 

LG   8
30

 + Boris Armič 

VG 830 + Ignac Jakomin, sin 

+ Terezija in Ignac Marinko ter 

++ sorodniki 

+ Franc Ambrožič, obl. 

+ Vincencij Gregorc, obl. in  

+ Ivanka Gregorc 

+ Marija Andraković (druž. Jesih) 

BR  10 za blagoslov družine (S) 

+ Ivan Rus, 23. obl. in  

+ Marija Rus, 10. obl. 

+ Jožefa in Ivan Mole 

++ starši Verbič (Log) 

+ Stane in Veronika Vrbančič 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 2.12., ob 8h: Pot na Poljane od št. 18 do konca 

Čiščenje cerkve na Brezovici za januar in februar 2018 

petek, 5.1. – Na vasi, Pod Lovrencem sobota, 10.2. – Tržaška c. od Paviljona do 

sobota, 13.1. – Stara cesta                                       št. 501 in Pot trencev 

sobota, 19.1. – Na Grivi   sobota, 17.2. – Na Brezno 

sobota, 27.1. – V Loki   sobota, 24.2. – V Radno od Tržaške c. do 

sobota,  3.2.  – Tržaška c. od št. 348 do 362 parne         mosta 



GODOVI in SVETE MAŠE od 4.12.2017 do 10.12.2017 

4.12. pon sv. Janez Damaščan BR 19 + Marija Kavčnik, 1. obl. 

5.12. tor sv. Saba, opat BR 19 + teta Veri in Janez Škerl, obl. 

6.12. sre sv. Nikolaj (Miklavž), 

škof  

BR 19 ++ družina Mlinar 

+ Irena Ramuta, 2. obl. 

7.12. čet sv. Ambrož, škof BR  8 + Nace Trček, obl. 

8.12. pet BREZMADEŽNO 

SPOČETJE DEVICE 

MARIJE 

BR  8 + Jožef Kozjan 

BR 19 + Marjan in Ladislav Trček ter 

++ Mravljetovi 

+ Ivan in ++ starši Rep 

po namenu (G) 

9.12. sob sv. Bernard, red. 
čiščenje ob 8h, Brezovica: 

Kotna in Kratka pot 

 

BR19 + Silvo Puc in ++ starši  

+ Henrika Mihelčič, obl. 

+ Anton Brlan, obl. 

+ Marija Rus, obl. in +Anton Rus 

ter +Janez Drašler 

+ sin Franc Keršmanec, obl. 

+ Vida Starkež, obl. 

10.12. ned 2. adventna nedelja  

sv. Judita 

 
branje Božje besede LG: 

Helena Kavčič in  

Lojzka Šarabon 
 
 
 
 
 

branje Božje besede VG:  

Ana in Tine Stegel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Franci in Marija Rakovec 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ Premrl 

++ Gselman in Hladnik 

LG   8
30

 + Franc Gradišar, obl. in  

++ družina Gradišar 

++ Gromovi 

VG  830 za dušno in telesno zdravje 

+ Frančiška Jesénovec, obl. 

+ Ivana Jamnik 

+ Ciril Opeka, 4. obl. 

vsi ++ iz družine Urbančič 

+ Terezija Klemen, obl. in  

+ Ivan Klemen 

+ Marija Tompa in Tatjana Oblak 

+ Štefan in ++ starši Glavica 

BR  10 ++ Jakič in Perger 

+ Janez Petrovčič, 1. obl. 

++ starši Brarlič 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, 9.12., ob 8h: Kotna in Kratka pot 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 11.12.2017 do 17.12.2017 

11.12. pon sv. Damaz I., papež BR 19 + Tomaž Rupnik 

12.12. tor Marija iz Guadalupe BR 19 v priprošnjo Mariji Guadalupski 

13.12. sre sv. Lucija, mučenka BR 19 + Ljudmila in Janez Krašovec 

14.12. čet sv. Janez od Križa BR   8  + Miroslav Perko, obl. 

15.12. pet sv. Marija de Rosa, red. BR 19 + Ciril in Marija Rus 

16.12. sob sv. Albina, muč. 
čiščenje ob 8h, Brezovica: 

Mirna in Prečna pot 

 

 

začetek božične 

devetdnevnice 
 

BR19 + Frančiška Stanovnik 

+ Ivan Kršmanec 

+ Franc Oven 

za zdravje in razumevanje v 

družini 

+ Stane Sedej, 10. obl. ter  

+ Janez in Marija Sedej 

17.12. ned  3. adventna nedelja  

sv. Lazar, sp. mož 
branje Božje besede LG: 

Roman Logar in  

Branka Štrukelj 
 

branje Božje besede VG:  

Lenart in Jakob Jesih 
 

 

 

 

 
 
 

branje Božje besede BR:  

Miha in Beti Rus 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG  830 + Franci in France Hočevar 

VG 830 za družino Žvipelj 

+ Jožef Lukan 

+ Peter, obl. in Ljudmila Gregorc 

+ Viktor in Marija Brolih 

++ starši, bratje in  

+ sestra Nartnik, 3. obl. 

+ Franc Krašovec, 30. dan 

+ Rozalija in Alojz Kuclar 

BR  10 za zdravje in blagoslov v družini 

+ Ana Trček, 30. dan 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 16.12., ob 8h: Mirna in Prečna pot 
 
 

 

 

                                                      BOŽIČNA      Alojzij Grozde, Izvir, 1938-1939, str. 69s 
 

Oj zvonovi, zadonite   Fantje, vsi nocoj dobimo 

vsi opolnoči,    se na vasi sred noči; 

vsemu svetu oznanite:  bakle svoje si prižgimo, 

Kristus se rodi.    pojdimo k polnočnici! 

 

Zvezde vse se prikažite,  Jezusa tam počastimo: 

primiglajte na nebo,   naj nam v srca prihiti, 

s sabo mesec pripeljite,  da ga več ne izgubimo, 

da nam bo svetlo.   V naših srcih naj živi. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 18.12.2017 do 24.12.2017 

18.12. pon sv. Gacijan, škof BR 19 ++ družina Frank 

19.12. tor sv. Urban III., papež BR 19 + Ivana in Teodor Pikec 

20.12. sre sv. Evgen, mučenec  BR 19 + Marija in Peter Trček 

+ Olga Marušič, 30. dan 

21.12. čet sv. Peter Kanizij BR  8 za zdravje v družini 

22.12. pet sv. Frančiška Cabrini BR 19 + Mihael in Frančiška Urbančič 

23.12. sob sv. Bernard, red. 
čiščenje ob 8h, Brezovica: 

Rožna, Vrtna, ob Snežaku 

in Lepa pot 

 

BR19 ++ družina Mlinar 

+ Tomaž in ++ starši Brank ter 

++ starši, sestri in brat Kramar 

+ Francka Tomšič 

24.12. ned 4. adventna nedelja  

sv. Adam in Eva 

 
branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 
 
 
 
 

branje Božje besede VG:  

Manca Modic in  

Anamarija Kermavnar 
 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Tomaž Kolenko in  

Gregor Žitko 

BR    7 + Humilija Čepon,  

++ Šivic in Tomšič  

za žive in pokojne župljane 

LG   830 

kapela 

+ Boris Armič 

++ Gromovi 

VG  830 + Ignac Jakomin, oče 

+ Vesna Meglen, 1. obl. 

+ Valentin in Marija Židanek ter 

+ Anton Klemen in Ivica Zdešar 

+ Majda Smrtnik 

BR  10 + Filip Rotar 

+ Ljudmila Pezdir 

24.12. prvi sveti večer 
branje Božje besede LG: 

Ela in Pavel Remškar 

LG 1730 

cerkev 

+ Matija Remškar in  

++ družina Remškar 

VG1730 ++ Modicovi 

+ Marija Židanek 

BR19 + Marjan Trček, Brezovica 

+ Alojz Perger 

24.12. polnočnica BR24 + Peter Lohak, obl. 

  + Ivan, obl. in Janez Slana 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, 23.12., ob 8h: Rožna, Vrtna, ob Snežaku in Lepa pot 
 

 

 

                                             K POLNOČNICI  Alojzij Grozde, Plamen, 1941-1942, str. 56 
 

Tiho skoz temo sneži.     V meni sladkoben nemir.         »V jaslicah Detece glej!« 

Sladek je pesmi utrip.     Plaka in čaka srce.  »Bolj sem ubog kakor Ti.« 

Luči osvajajo hrib.     Upov so polne želje.  »Kralj moj, pa mraz Ti tu ni?« 
Cerkev v nebesa gori.     Blizu si, dobri Pastir!  »Z ognjem srca me pogrej!« 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 25.12.2017 do 31.12.2017 

25.12. pon GOSPODOVO 

ROJSTVO 

BOŽIČ               kapela 

branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 
 

 

branje Božje besede VG:  

Urška Smrtnik in  

Jerca Modic 

BR   7 + Jure Mahne 

za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Marjan Trček, 1. obl. 

VG  830 + Slavka Peterca in Milan Majer 

++ Jesénovec 

++ starši Kolšek 

+ Franc Kavčnik 

+ Štefan Jaklin 

+ Primož Lavtar, duhovnik 

+ Franc Krašovec 

BR 10 + Franci Sever 

+ Ana in Franc Trček 

26.12. tor DAN SAMOSTOJNOSTI  

IN ENOSTNOSTI 
 

 

      maša za domovino 

BR   8 + Valentin Skodlar, obl. 

+ Marija in Anton Kavčnik 

DR 10 ++ Kršmanec 

27.12. sre sv. Janez, evangelist BR 19 v čast in zahvalo sv. Jožefu 

za žive in ++ iz družine Iskra 

28.12. čet sv. nedolžni otroci BR   8  ++ starši in brata Recek 

29.12. pet sv. Tomaž Becket, škof BR 19 ++starši, sestra in brata Kosednar 

30.12. sob sv. Vincencija 
čiščenje ob 8h, Brezovica: 

Pot za stan 

 

BR19 + Ivan Marinko ter 

++ starši Marinko in Erbežnik 

+ Tonči Vrhovec - Zanoškarjevi 

31.12. ned 

 

 
drugi 

sveti 

večer 

NEDELJA SVETE DRUŽINE 
branje Božje besede LG: 

Dolores Gosar in Irena Jarc 
 

branje Božje besede VG:  

Tanja in Marjan Marinko 
 

branje Božje besede BR:  

Metod in Mojca Žitko 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG  830 + Štefi Jarc 

VG 8
30

 + Jožef Lukan 

++ iz družine Slana 

BR  10 + Branka in Klavdijo Čamernik 

v zahvalo in priprošnjo 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 30.12., ob 8h: Pot za stan 
 
 
 

 

 

                                               SLOVENSKI FANT    Alojzij Grozde, Izvir, 1937-1938, str. 5s 
 

S kito rožmarina     A na prsih mojih      Srce mi poje himno, 

si klobuk krasim;     nageljček rdi,      donečo do neba: 

draga domovina,     za blagor sinov tvojih     »Vse za domovino, 

zate le živim!      dam jaz svojo kri.      Narod in Boga!« 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

V novembru sta prejela zakrament svetega krsta 
 

☼  Patrik Slana Japelj, Notranje Gorice  

☼  Nikki Peršolja, Borovnica  

☼  Tia Antolović, Log pri Brezovici  

☼  Otilija Kunstek, Log pri Brezovici  

☼  Ronja Tamše, Brezovica  
 

Letos je bilo krščenih trideset otrok, v lanskem letu, do novembra pa 

devetnajst otrok. 
 

 

 

 

V novembru so od nas odšli v večnost 
 

†  Franc Krašovec (84), Podpeška 175, Brezovica, (Brezovica) 

†  Ana Trček (87), V Radno 30, Brezovica, (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih enainštirideset naših župljanov, lansko 

leto v tem času pa triinpetdeset.  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/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 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/priprava-na-krscanski-zakon/
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

