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Škapulir 
 

Škapulir je oblika pripadnosti karmeličanskemu redu in 

oblika bolj poglobljenega krščanskega življenja po 

vzoru tega reda. Pri posvečenih osebah je to del 

pravega redovnega oblačila, pri laikih pa sta to dva 

kvadratna kosa blaga, okrašena s podobo karmelske 

Matere Božje. Med seboj sta povezana s trakovoma 

tako, da en kos visi na prsih, drug pa na hrbtu, 

nameščena pod obleko. Po prejemu se škapulir nosi 

podnevi in ponoči. 

Za prejem škapulirja se torej lahko odločijo tudi laiki. Po 

osebni ali vodeni pripravi in zavestni odločitvi jim ga 

podeli škof ali duhovnik. Laik, ki nosi škapulir, po 

posvetitvi živi enako družinsko, zakonsko, starševsko ali samsko življenje 

kot prej, vendar poglobljeno po zgledu Marijine drže. Nošenje škapulirja 

prinaša posebne dolžnosti in posebne milosti. 

Med dolžnosti sodijo: prizadevanje za posnemanje kreposti Marije 

(ponižnost, ljubezen, usmiljenje …), s čistim in iskrenim življenjem biti 

vreden Marijinega varstva, molitev (najmanj tri zdravamarije vsak dan), 

občasno darovati prostovoljne odpovedi (v hrani, pijači, gledanju TV) 

ter živeti po nauku evangelija. 

Kdor prejme škapulir in si prizadeva za zgledno življenje pa s tem pridobi 

posebno Marijino varstvo, pomoč in milosti v vsakodnevnem življenju in 

težjih življenjskih preizkušnjah. Med milostmi je največji t.i. sobotni 

privilegij, ki ga je Marija v prikazovanju razkrila papežu Janezu XXII. 

Razkrila mu je, da bo prvo soboto po smrti rešila iz vic duše tistih, ki so 

vredno nosili karmelski škapulir. 

Škapulir ni čarobno sredstvo, ki bi samo po sebi dajalo zagotovilo 

zveličanja, temveč je hkrati dar in obveznost. Glede na to, da je 



posvetitev škapulirju večna, zahteva zrelost, premišljenost, pa tudi 

poklicanost (podobno kot pri posvečenih osebah). Odločitev za prejem 

škapulirja se torej največkrat zgodi po Božjem klicu, po osebni duhovni 

zrelosti, ki želi napredovati ali po izjemnih življenjskih dogodkih, po 

katerih se želi oseba posebej in na nov način posvetiti Mariji in Bogu. 

Človek je bitje znamenj. Dokler hodimo v veri in ne gledanju, 

potrebujemo znamenja, ki nas nagovarjajo, spodbujajo in usmerjajo. 

Znamenje je čutom dostopna stvar, s katero se drugemu izroča nek 

pomen in nam razodeva nevidno resničnost. Znamenje je posebna 

govorica vere. Škapulir je sveto znamenje (zakramental), ki pričuje o veri 

in posvečuje različne življenjske okoliščine.  

Vsaka odločitev za korak bliže Mariji (Bogu) in vsako prizadevanje za 

poglobljeno krščansko življenje prinaša milosti, ki so jih deležni ne samo 

tisti, ki se Mariji posvetijo, temveč tudi bratje in sestre, ki so duhovno 

šibkejši, manj vztrajni ali bolj zapleteni v spone greha. Ko se neka oseba 

posveti škapulirju to torej prinaša nov žarek svetlobe, upanja in duhovne 

moči vsem, saj smo mnogih milosti v življenju velikokrat deležni prav po 

molitvi bratov in sester ter drži posvečenih oseb. 
 

obvestila 
 

V ponedeljek, 3.10. je po sv. maši v Marijinem domu srečanje molitvene 

skupine Beseda življenja. Lepo povabljeni (tudi na novo) v skupino. 
 

Prvi skavtski dan bo na Brezovici v petek, 7.10. Skavti sodelujejo pri sv. 

maši ob 19h.  

Ker je to tudi prvi petek v mesecu, po sv. maši oblikuje molitev pred 

Najsvetejšim zakonska skupina na Brezovici. Ob 20:30 je sklep molitve z 

blagoslovom. Med molitvijo bo priložnost za sveto spoved. Na prvi petek 

bom obiskal starejše in bolne na domu. Ob uri Jezusove smrti, ob 15h bo 

v cerkvi na Brezovici rožni venec Božjega usmiljenja. 

Na prvo soboto, 8.10. bo molitev rožnega venca s premišljevanjem pred 

sveto mašo; začetek ob 18:15. po sv. maši bodo litanije Matere Božje 

pred Najsvetejšim. 
 

Prvo srečanje mladih – mladinska skupina – bo v soboto, 8.10. ob 20h v 

Marijinem domu. Gost srečanja bo g. Robert Friškovec, zaporniški vikar in 

nekdanji kaplan na Brezovici. Lepo povabljeni!  
 

Povabljeni v petek, 7.10., na Brezje na dan rožnega venca kjer bo 

bazilika Marije Pomagaj sprejela relikvijo svetega Janeza Pavla II. Ob 

18h bo molitev rožnega venca in nato ob 19h sv. maša, ki jo bo daroval 

škof Alojz Uran; oz. povabljeni k spremljanju neposrednega prenosa po 

radiu Ognjišče. Naj  molitev rožnega venca 7. oktobra objame Slovenijo 

in na narod. 



Srečanje za starše in birmance bo v Marijinem domu v soboto, 8.10. ob 

9:00 uri. Med nami bo gostja dr. Polona Vesel Mušič. Je žena in mati 

petih otrok. Z delom na področju birmanske pastorale se ukvarja že več 

let. K temu področju pristopa tako strokovno, kakor tudi praktično, 

življenjsko, z osebno življenjsko izkušnjo matere. Srečanje je za vse 

birmance in starše skupaj. 
 

V soboto, 8.10., bo ob 19:30 uri v športni dvorani Logatec koncert ob 5. 

obletnici simfoničnega orkestra Cantabile. Poleg simfoničnega orkestra 

Cantabile bodo natopili solisti: Mojca Bitenc, sopran; Janez Lotrič, tenor; 

Gal& Severa Gjurin še štirje drugi pevski zbori, med njimi tudi naš MePZ 

Brezovica.  
 

V nedeljo, 9.10. je dekanijsko romanje v ljubljansko stolnico v letu 

usmiljenja. Na romanje so povabljene vse župnije v dekaniji Vič- 

Rakovnik. Iz vseh župnij se bomo najprej zbrali ob 15.00 na škofijskem 

dvorišču. Še pred vstopom skozi sveta vrata je molitev romarjev. Po 

prihodu v stolnico je ob 15:30 molitev pred sveto mašo in nato ob 16:00 

romarska sv. maša. V Ljubljano se lahko opravite z lastnim prevozom ali z 

mestni avtobusom. Prav tako bo tudi peš romanje. Iz Brezovice bomo ta 

dan peš odšli ob 12:30 uri.  
 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 10.10. ob 20h v Marijinem domu. 
 

Festival Ritem srca 2016, bo v četrtek, 13.10., ob 19.30, v športni dvorani 

Osnovne šole Alojzija Šutarja v Šentvidu nad Ljubljano. V prvem delu se 

nam bo predstavilo deset ustvarjalcev z novimi skladbami. Festival 

Ritem srca je namenjen vsem, ki želijo slišati nove skladbe z duhovno 

vsebino, slaviti Boga s petjem in plesom ali pa se preprosto medsebojno 

družiti v prijetnem koncertnem vzdušju. Vstopnice po 5 evrov so na voljo 

v tajništvu Radia Ognjišče in v knjigarnah Ognjišča. Vstopnice je 

mogoče tudi rezervirati in jih na dan Festivala dvigniti pred dvorano. 

Več lahko preberete na:  http://festival.ognjisce.si/  
 

Srečanje zakonskih jubilantov bo v nedeljo, 16.10. ob 10:00 na Brezovici. 

Na srečanje povabljeni vsi jubilanti, ki letos obhajate 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50, 55, 60 ali višjo obletnico sklenitve zakonske zveze.  

Sporočite na tel. št. 040 395 942 (župnik) vaš letošnji jubilej skupnega 

zakonskega življenja. Bogu se zahvalimo za vsa pretekla leta in prosimo 

blagoslova in življenjske modrosti za naprej.  

Letos se še posebej spominjamo nenadomestljive vloge družine saj 

obhajamo leto družine. Papež Frančišek je s tem namenom napisal 

apostolsko spodbudo z naslovom Radost ljubezni.  
 

http://festival.ognjisce.si/


Kateheze za mladino in odrasle bodo vsak ponedeljek in petek vse do 

3. adventne nedelje. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 17.10. ob 20:00 v 

Catehumeniumu – stavba nasproti župnišča. Kateheze so namenjene 

vsem, ki iščejo odgovore za svoje življenje, želijo poglobiti svojo vero in 

odnos do Boga in bližnjega. 
 

V petek, 21.10., bo pri sv. maši ob 19:00 prejem škapulirja. 
 

Misijonska nedelja bo 23.10. Pri vseh nedeljskih mašah se bomo spomnili 

naših misijonarjev po svetu. Dar na misijonsko nedeljo je namenjen 

slovenskim misijonarjem. Hvala.  
 

Pritrkovalci na Brezovici  imajo redne vaje vsako soboto ob 

9:30 v Marijinem domu (soba Karitas). Tisti, ki bi želeli hoditi na 

pritrkovalski krožek, pridite osebno v soboto na srečanje ali pa 

se prijavite na e-pošto:  pritrkovalci.brezovica@gmail.com 

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. Lepo povabljeni. 
 

povabilo k pevcem 
 

Vse, ki bi radi prepevali v pevskem zboru, vabimo, 

da se nam pridružite:  

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 PZ (učenci 9. razreda, dijaki in študentje), ki ga vodi Gregor 

Žitko, ima vaje ob ponedeljkih ob 20:00. Mladi, lepo povabljeni. 

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

sredah ob 20.00 v Marijinem domu. 
 

Sprejem naročil za svete maše 

Kadar je na isto uro oznanjenih več mašnih namenov, duhovnik tisto uro 

in na tistem kraju, kjer je oznanjeno, daruje sv. mašo po namenu, ki je 

napisan na prvem mestu. Spominja pa se vseh ostalih namenov, ki so 

zapisani, vendar so oddani drugim duhovnikom, ki jih mašujejo drugod, 

ker sami nimajo dovolj mašnih namenov tam kjer delujejo. Ker je sv. 

maša ena sama Jezusova daritev, je prav, da se udeležimo sv. maše 

tam, kjer je oznanjeno. S tem tudi pokažemo veliko in trdno vero v 

navzočnost Jezusa Kristusa med nami in povezanost nas kristjanov 

povsod po svetu. Darovanje za svete maše, ki jih kot župnik oddam 

drugim duhovnikom, je tudi znamenje medsebojne pomoči, saj v 

Sloveniji duhovniki živimo od darov (mašni štipendij), ki jih vi verniki daste 

nam ob prejemu vašega mašnega namena (mašna intencija).  

mailto:pritrkovalci.brezovica@gmail.com


GODOVI in SVETE MAŠE od 3.10.2016 do 9.10.2016 

3.10. pon sv. Gerard, opat BR 19 + Anton in Marija Drobnič  

4.10. tor sv. Frančišek Asiški,  

redovni ustanovitelj 

BR 19 + France in Peter Škof 

+ Marijan Seliškar, obl. 

+ Franc, Frančiška in  

Vincenc Jesenovec 

5.10. sre sv. Marija Favstina, 

redovnica 

BR 19 v zahvalo 

++ Tomšič in ++ Žakelj 

6.10. čet sv.  Bruno, red. ust. BR   8 za duhovne in redovne 

poklice 

7.10. pet sv. Rožnovenska  

Mati Božja,  

prvi petek 

BR 19 + Jožefa Čuden 

+ Aleksander Šimenc, 30. dan 

+ Terezija Jelinčič, 2. obl. 

8.10. sob sv. Pelagija, spok., 

prva sobota 

BR 19 ++ starši Japelj in Oblak 

+ oče in sin Franc Keršmanec 

9.10. ned 28. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Abraham in  LG  830 + Helena Logar 

 Sara, svetopisemske VG 830 v zahvalo 

 osebe  + Marija Židanek 

   ++ Ambrožičevi (Vn. Gorice 18) 

   + Marija in Bogo Komelj 

 branje Božje besede: BR 10 v zahvalo 

 Janez in Bojana Novljan   + Stane Šebenik, obl. 

   + Antonija Bravhar, 30. dan 

   + Mara Pompe, 30. dan 

   + Daniel Plajnšek, 30 obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 8.10.: Na Lazih (Brezovica) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sv. Rožnovenska Mati Božja – 7. oktober:  Veliko zmago kristjanov nad Turki v 

bitki pri Lepantu 7.10.1571 pripisujejo molitvi rožnega venca, s katero je papež 

Pij V. ukazal spremljati boj. Turki so bili poraženi ravno 7.10., ko je imel papež 

videnje, v katerem je spoznal, da bodo kristjani zmagali. Vsi so se strinjali, da je 

imela odločilno vlogo molitev, beneški senat je dal pod sliko, ki predstavlja 

bitko, napisati: »Ne moč ne orožje ne poveljstvo – vse to nam ni pridobilo 

zmage, ampak jo je pridobila rožnovenska Marija«. Papež Pij V. je 17.3.1572 

odredil, da je 7.10. posvečen praznovanju spomina sv. Marije Zmagovalke, 

kasneje: praznik naše ljube Gospe rožnega venca. Leta 1896 je papež Leon XIII. 

ukazal vsak dan molitev rožnega venca v mesecu oktobru.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 10.10.2016 do 16.10.2016 

10.10. pon sv. Florencij, muč. BR 19 + Marjan Oblak 

+ Anton Slana 

11.10. tor sv. Filip, dijak BR 19 + Frančišek Žitko 

12.10. sre sv. Maksimilijan Celjski BR 19 v priprošnjo 

+ Miroslav Slavic, 30. dan 

+ Jože Berus 

13.10. čet sv. Koloman, muč. BR   8 za dar vere 

+ Manca Trček, obl. 

14.10. pet sv. Kalist I. papež  in 

sv. Silvan, muč. 

BR 19 + Angela Kropivnik 

+ Marija Vurošič, obl. 

+ Jože in Tončak Cankar, obl. 

15.10. sob sv. Terezija Avilska, red BR 19 + Anton Remškar, obl. in 

+ Matjaž Jeršin 

16.10. ned 29. ned. med letom 

sv. Marjeta, red. 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Francl in Marija Fišter 

LG  830 + Helena Logar 

VG  830 ++ Gajštrovi in ++ Kušarjevi 

 + Jerca in Andrej Japelj ter 

+ Zvonka in Stane Zvoljenk 

   + Ignac Brolih 

 branje Božje besede: BR  10 za zakonske jubilante 

 Franci in Marija Rakovec + Andrej in Angela Marinko 

  + Stanislav Čampelj 

  + Anton Lešnjak, obl. in 

++ starši Urbančič 

  + Jožefa Čamernik, 10. obl. 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 15.10.: Cesta na postajo  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sv. Maksimilijan Celjski – 12. oktober: Maksimilijan je bil rojen med letoma 226 in 

236 premožnim krščanskim staršem latinskega rodu v Celei. Od staršev se je sin 

navzel človeške plemenitosti, ki je podlaga za versko življenje po božji milosti. 

Starše je izgubil še mlad in postal je dedič bogatega imetja, katerega je razdelil 

med reveže, osvobodil je sužnje in poromal v Rim, kjer je bil posvečen v 

duhovnika. Bil je tako zglednega življenja, da ga je papež Sikst II. posvetil v škofa 

in ga poslal oznanjat evangelij v Norik. Rimski sodnik, nosilec cesarske oblasti, 

ga je nagovarjal, naj se odpove Kristusu in se pokloni državnim bogovom. 

Sodnik ga je obsodil na smrt z obglavljenjem. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 17.10.2016 do 23.10.2016 

17.10.pon sv. Ignac Antiohijski BR 19 + Marija Židanek 

18.10. tor sv. Luka, evangelist BR 19 + Jožef Kozjan 

19.10. sre sv. Pavel od Križa BR 19 + Ivanka Ložar, 10. obl. 

+ Jožef Tomšič, duhovnik in 

++ starši Tomšič 

20. 10.čet sv. Irena (Mira), muč BR   8 + Stanislav Trček, 20. obl. 

21.10. pet sv. Uršula, muč. 
prejem škapulirja 

BR 19 v priprošnjo sv. Tereziji  

Deteta Jezusa 

22.10. sob sv. Janez Pavel II.,  

papež 

BR 19 + Marjan Trček 

+ Silvo Puc, obl. 

v zahvalo in v priprošnjo 

+ Kristina in Gabrijela 

Žnidaršič, obl. 

+ Janko Mravlje, obl. in  

+ Majda Mravlje 

23.10.ned 30. ned. med letom  

misijonska nedelja 

sv. Janez Kapistran 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

za zdravje 

LG  830 ++ starši Verbič 

+ Uršula Jalševac 

VG 830
 za družino Iskra in Stanovnik  

   za naše škofe in   duhovnike 

   + Marija Tompa 

 branje Božje besede: BR  10 + Jože Gregorič, 2. obl. 

 Miha in Beti Rus + Anton Zor, 20. obl. in  

++ starši Marinčič 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici,  22.10.: Sodnikarjeva, Jevčeva, Podcvetija 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sv. Luka, evangelist – 18. oktober: Ime Luka izhaja iz latinskega imena Lucas. To 

naj bi nastalo po krajšanju iz Lucanus v pomenu 'kdor izhaja iz Lukanije', tj. 

pokrajine v južni Italiji. Po drugi razlagi ga podobno kot ime Lucius, slovensko 

Lucij z žensko obliko Lucija, povezujejo z latinsko besedo lux, v rodilniku lucis, v 

pomenu 'svetloba, svetlost, sijaj'. Prvotna in starejša oblika za latinsko Lucas je 

Lukež. Bil je spremljevalec sv. Pavla ter je napisal 3. evangelij in Apostolska dela. 

Njegova oznaka evangelista je vol, s katerim ga tudi upodabljajo. Po poklicu je 

bil zdravnik in velja za zavetnika zdravnikov, knjigovezov, zlatarjev, umetnikov, 

slikarjev ter živine, vremena itd. Po volu kot simbolu evangelista Luka se je Luka 

ali Lukež uveljavil kot zavetnik kmetov. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

čez nekaj časa pa bo… 

 Teden za življenje od 2. do 10. oktobra z naslovom: »Ti si moje 

zavetje, moje vse v deželi živih« (Ps 142,6) 

 Romanje za pevce, 29. oktober. 

 Zahvalna nedelja – 6. november.  

 Praznik Vseh svetih, 1.11.in molitev za rajne na vseh štiri pokopališčih. 

 Srečanje pevcev ob godu sv. Cecilije, sobota, 19.11., ob 19h. 

 Molitev za nove duhovne poklice na Brezjah, 20. 11. 

 Adventni čas – vsak delovnik – molitev hvalnic ob 6:00. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:45. Vedno pa 

lahko dobite župnika po sveti maši. Za pogovor ali pripravo 

dokumentov pokličite po telefonu ali sporočite na e-pošto. 
  

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu. Sv. krst je med mašo, ki je 

ob 10h. Priprava na krst je v ponedeljek pred prvo nedeljo v mesecu zvečer po 

maši ob 20h. 

POROKA: Za poroko se oglasite vsaj dva meseca pred poroko. Če 

ženin ali nevesta ni iz naše župnije, prinese krstni in samski list iz 

župnije krsta, kjer je bil/a krščen/a.  

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015 
 

POGREB: Za pogreb pokličite čimprej, da se lahko določi ustrezen 

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

lahko namenimo pokojniku s sveto mašo za sedmi in trideseti dan 

po pogrebu. 

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h. 
 

BOLNIŠKI DUHOVNIK: Za obisk bolnika v UKC Ljubljana ali OI Ljubljana pokličite 

bolniškega duhovnika na telefon 041 613 378 in se dogovorite za pogovor, 

sveto obhajilo, spoved ali bolniško maziljenje vaših domačih, če so v bolnišnici. 

To dejanje je izraz ljubezni in odgovornosti do naših najbližjih.  

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

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 2420 0900 4477 143 (za nove orgle) in SI56 1914 0501 0054 787 (račun župnije) 
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