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Karitas župnije Brezovica je bila ustanovljena leta 1991 in tako letos 

praznuje že 25 let delovanja. Od takratnih ustanovnih članov sta dve 

naši požrtvovalni članici, gospa Julka in Štefka, ostali dejavni vse od 

začetka do danes. Ob srebrnem jubileju se jima iskreno zahvaljujemo 

za vse njuno delo. Veliko ostalih članov pa je delo predalo mlajšim 

ali pa so odšli v večnost z lepo popotnico dobrodelnega dela. 
 

Temelj delovanja Karitas je prostovoljno delo. Pridružujejo se nam 

tudi številni dobrotniki, ki na različne načine podpirajo delo Karitas in 

občina Brezovica, ki nam letno namenja nekaj sredstev za naše 

delovanje. Vsem se lepo zahvaljujemo, saj tako lahko delujemo in 

opravljamo naše poslanstvo.   
 

S temi viri in svojo požrtvovalnostjo pomagamo družinam in 

posameznikom v stiski s hrano, oblačili in denarno pomočjo pri 

plačilu položnic za osnovne življenjske potrebe, pri letovanju otrok in 

v drugih potrebah. Organiziramo tudi srečanje za starejše in bolne 

župljane enkrat letno in jim pripravimo prijetno druženje ter se jih 

spomnimo ob večjih praznikih kot sta Božič in Velika noč.  
 

Več o delu in zgodovini Karitas Brezovica pa bomo opisali v zgibanki, 

ki bo na voljo od 27.11.2016 dalje v tednu Karitas, pri verskem tisku.  
 

Mateja Seliškar 



Obvestila 
 

V ponedeljek, 14.11., ne bo uradnih ur. 
 

Letos so jubilejni 50. Nikodemovi večeri od 14. do 24.11.2016 z naslovom 

Radost ljubezni. Potekali bodo v Ljubljani na Teološki fakulteti ob 19:30. 
 

39. Evropsko novoletno srečanje mladih bo v Rigi (Latvija). Prijave so še 

do 28.11.2016. Več preberite na www.skam.si/esm  
 

Od nedelje, 13.11., do sobote, 19.11., je teden zaporov. Namen tedna 

zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih 

družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za 

zapornike. Naslov letošnjega tedna je: »Gospod, usmili se!« 
 

V torek, 15.11., bo ob 20:00 srečanje ŽPS v Marijinem domu.  
 

V petek, 18.11., bo »orgelska« maša – tretji petek v mesecu. 
 

V soboto, 19.11., se bodo pevci pri večerni maši priporočili sv. Ceciliji, 

zavetnici cerkvene glasbe, cerkvenih pevcev in glasbenikov ob njenem 

bližajočem se godu 22. novembra.  
 

V nedeljo, 20.11., na praznik Kristusa Kralja Vesoljstva, bo molitveni dan 

za duhovne poklice na Brezjah za našo dekanijo. Ob 15h se bomo zbrali 

pri molitveni uri in ob 16h obhajali sveto mašo. Lepo povabljeni. 
 

Od ponedeljka, 21.11., do nedelje, 27.11., je teden Karitas.  
 

V nedeljo, 27.11., bo na Viču ob 16h srečanje ŽPS iz vse naše dekanije. 

Na to nedeljo začenjamo tudi adventni čas. 
 

Ves adventni čas bo vsak delavnik ob 6h zjutraj molitev hvalnic. Lepo 

povabljeni, da se z molitvijo pripravljamo na Gospodov prihod. 
 

Na prvi petek v decembru, 2.12., bom obiskal starejše in bolne na domu. 

Ob uri Jezusove smrti, ob 15h, bo v cerkvi na Brezovici rožni venec 

Božjega usmiljenja. 

Po sveti maši bo molitev pred Najsvetejšim do 20:30. Molitev pripravlja in 

oblikuje zakonska skupina iz Vnanjih Goric. Med molitvijo bo priložnost za 

sveto spoved. Zaključek molitve bo z litanijami Srca Jezusovega in z 

blagoslovom. 
 

Na prvo soboto v septembru, 3.12., bo od 8:00 do 12:00 srečanje za 

birmance na Brezovici v Marijinem domu. Med nami bosta zakonca 

Sokol. Spregovorila bosta o teologiji telesa za mlade.  
 

20-to obletnico Mešanega pevskega zbora Brezovica bomo obeležili z 

zahvalno mašo in koncertom v soboto, 3.12.2016, ob 19:00 v cerkvi na 

Brezovici. To bo hvaležen spomin na vse, ki so se v preteklosti prizadevali 

http://www.skam.si/esm


za lepoto bogoslužja in nam zapustili duhovno in glasbeno bogastvo ter 

spodbuda, da bi zaklad glasbe zmogli posredovati novim rodovom. 
 

Pred sv. mašo na prvo soboto bo ob 18:15 molitev rožnega venca s 

premišljevanjem Svetega pisma in po sv. maši litanije Matere Božje. 
 

V ponedeljek, 7.11., bo po maši srečanje skupine Beseda življenja.  
 

Bralne urice so vsako sredo od 10:00 do 11:00 ure v Marijinem domu.  
 

Svetopisemske urice so vsako drugo sredo od 17.30 do 18.30 ure. 
 

V petek, 11.11. je skavtski petek – pri sv. maši sodelujejo skavti. 
 

Srečanje ŽPS bo zaradi odsotnosti župnika na duhovniških dnevih (od 13. 

do15.11.) v novembru izjemoma v torek, 15.11. ob 20h v Marijinem 

domu. Zato v ponedeljek, 14.11. tudi ne bo uradnih ur. Hvala za 

razumevanje. 
 

Orgelska sv. maša bo vsak tretji petek v mesecu. V novembru bo 18.11. 
 

Kateheze za mladino in odrasle so vsak torek in petek vse do 3. 

adventne nedelje 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. 
 

Pritrkovalci na Brezovici  imajo redne vaje vsako soboto ob 9:30 v 

Marijinem domu (soba Karitas).  
 

Vsako sredo je na Logu (v kapeli) srečanje Molitvene skupine ob 18:00. 

V četrtek pa je na Logu v kapeli ob 20:00 srečanje molitvene skupine 

Prenova v Duhu. Lepo povabljeni. 
 

Otroški pevski zbor ima vaje ob sobotah ob 10:00 v Marijinem domu. 
 

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

Mešani pevski zbor Brezovica ima vaje ob sredah ob 20.00 v Marijinem 

domu. 

 

Antonovi večeri 
 

Z mesecem novembrom po daljšem času 

ponovno začenjamo z Antonovimi večeri. 

Vsako drugo ali tretjo soboto v mesecu se 

bomo po maši v dvorani Marijinega doma 

srečevali z različnimi gosti, ki nam bodo 

posredovali svoj pogled na temo, ki nam jo 

bodo predstavili. Naslov srečanj je Življenje in 

vera.  



 

Prvo srečanje bo vodil naš župljan Tomaž Kolenko. Večina ga pozna v 

vlogi mežnarja; Tomaž je letos diplomiral na Fakulteti za zdravstvo, 

pridobil naziv diplomirani zdravstvenik in je zaposlen v urgentnem bloku 

Kirurške klinike v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Predaval 

nam bo o paliativni oskrbi starejših, o negi in pomoči bolnim in 

umirajočim. Njegovo predavanje z naslovom Življenje in vera, ko se 

življenje končuje bo v soboto, 19. novembra ob 20h v dvorani 

Marijinega doma. Lepo vabljeni. V mesecu decembru pa bosta med 

nami zakonca in alpinista Marija in Andrej Štremfelj. 
 

Nikodemovi večeri – napovednik, Ljubljana, TF ob 19:30 
 

Ponedeljek, 14. 11., Jaz – midva – mi pred Bogom 

Mons. dr. Marjan Turnšek; Družina ni abstraktna 

ideja, ampak praktično področje, ki je podprto z 

nežnostjo in rodovitnostjo. Zato je Božja beseda vir 

tolažbe in spremljanja vsake družine. Družinska 

duhovnost je duhovnost prehajanja od jaza na naju 

in na nas, v drži skrbi, tolažbe in spodbude. Vse 

družinsko življenje je pastirstvo v usmiljenju.  
 

Torek, 15. 11., Družina med poklicanostjo in resničnostjo 

Okrogla miza: dr. Stanislav Slatinek, Karmen Kristan, dr. Ivo Kerže, dr. Aleš 

Maver; Namen okrogle mize je pregled glavnih vsebinskih točk 

posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia (Radost ljubezni). 

Gostje nanjo ne bodo pogledali le z različnih zornih kotov in iz različnih 

življenjskih izhodišč, marveč jo bodo sočasno umestili v čas in prostor, v 

katera prihaja in ju nagovarja, ter v izročilo in sedanji trenutek Cerkve. 
 

Sreda, 16. 11., »Vsakdanja« ljubezen v zakonu 

Pričevanja: Štefka in Peter Dolenc, Sanja in Jani Jeriček; Kako se 

praznovanje zakramenta zakona odraža v vsakodnevnem ritmu družine 

in para? Katere so stalnice v družini, na katere družbene, ekonomske in 

druge spremembe nimajo vpliva? 
 

Četrtek, 17. 11., Praznovanje 50. letnice Nikodemovih večerov: 

18.30 Slovesna maša v stolnici; 19.30 Praznovanje na Teološki fakulteti. 

Zbrane bo nagovoril Milan Knep: Slovenski izobraženec včeraj in danes. 
 

Ponedeljek, 21. 11., Izzivi vzgoje v digitalni dobi - izpolnjujoča ali 

kompulzivna spolnost, Peter Topić; Spolnost je iz tabuja postala nekaj, 

kar srečujemo na vsakem koraku. Pogosto v izkrivljenih oblikah, od 

pornografije do seksualnih odvisnosti. Se lahko temu upremo in mlade 

ter sebe vzgajamo za izpolnjujočo spolnost? 
 



Torek, 22. 11., Evangelij družine in problemi ljudi 

Okrogla miza: dr. Igor Bahovec, dr. Mojca Belcl Magdič, dr. Blaž 

Jezeršek; Šesto poglavje Amoris Laetitia spregovori o zakonu in družini 

od priprave na zakon do zrelega obdobja družin. Pomembne teme 

poglavja so lepota in smisel zakonske zveze kot zakramenta in kako to 

posredovati mladim generacijam, kako v življenju praznovati in se 

veseliti, kako žalovati, kaj storiti, ko se v družinah pojavijo stiske, krize, 

rane, razdori in ločitve, smrt. Kaj storiti glede zapletenih situacij mešanih 

zakonov, vprašanja neporočenih parov itd.? 
 

Sreda, 23. 11., Kje so naši sinovi in hčere?  

Aleš Čerin, Neža Repanšek; Vzgoja v družini prej ali slej naleti na 

vprašanje: kje je meja? Do kod mladim nuditi varnost in kako jih 

spodbuditi, da iz varnega družinskega gnezda poletijo v samostojnost? 

Ob kratkih predavanjih bomo spoznali, kje so danes mladi in kako jim 

družina lahko pomaga, da se osamosvojijo. 
 

Četrtek, 24. 11., Rešena iz pekla 

Ania Golędzinowska; Pričevanje Anie, ki jo beg iz zlorab, z drogo in 

spolnostjo prepredenega otroštva iz Poljske pripelje v Italijo, v svet mode 

in spektakla, pa tudi v sveti izkoriščanja in nočnih klubov, nato pa spet v 

svet mode in visoke družbe ter novih zlorab. Začaran krog, v katerem se 

znajde, traja, dokler se ne napoti v Međugorje. 

 

Molitev v tednu zaporov 
 

 

NEDELJA: Molitev tedna zaporov: Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem 

ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu 

in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in 

prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki 

so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj 

nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v 

ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z Njegovim 

Duhom, danes in vsak dan. Amen. 
 

PONEDELJEK: ZA VSE ZAPRTE OSEBE 

Lahko je obsojati zaprte osebe, se zahvaljevati Bogu, da sami nismo kot 

oni, soditi in se zadovoljiti z lastnimi vrlinami. Mi, ki smo v zaporu, pa se 

zlahka razjezimo, hitro nas preplavijo občutki sramu in obupa ali pa si 

domišljamo, da nismo za nič odgovorni in da nam življenje tako ali tako 

nič ne ponuja. Vendar nam je vsem skupno, da ne dosegamo Božje 

slave in da smo vsi potrebni Božje milosti. Bodisi da smo že povratniki v 

zaporu bodisi da nismo še bili niti v bližini zapora, vsi potrebujemo 

izkušnjo Božjega usmiljenja, ki vodi v upanje po spremembi. 



Bog pravičnosti in usmiljenja, vedno si pripravljen odpuščati in 

obnavljati. Bodi usmiljen do vseh, ki so v zaporu, prinašaj upanje potrtim 

in bodi prisoten v urah, dnevih, mesecih ter letih krajših in daljših kazni. 

Naj vsi spoznamo, da si Ti edini svet in da si le Ti popolno odpuščanje, 

novost in polnost življenja. Gospod, po svojem usmiljenju usliši našo 

molitev. 
 

TOREK: ZA ŽRTVE KAZNIVIH DEJANJ 

Za tiste izmed nas, ki so postali žrtve 

kaznivega dejanja, življenje morda ni nikoli 

več takšno kot prej. Mnogo prepogosto 

postanemo zaradi dejanj drugih ujetniki 

preteklosti, ki je težka in mučna. Spomini so lahko še kako živi in bolečina 

se zdi brez konca. Morda dolžimo sami sebe in se čutimo nemočne, da 

bi izšli iz začaranih krogov stiske. Pomagaj nam, da bomo blagi do sebe, 

da bomo spoznavali Božjo ljubezen do vseh nas. Da bomo odprti in 

sprejemljivi za zdravilnost, ki jo prinaša Božje usmiljenje, da se bomo 

končno lahko v življenju premaknili naprej. 

Bog ljubezni in usmiljenja, bodi prisoten v življenju vseh ljudi, ki so 

postali žrtve kaznivih dejanj, da bi tako vsi spoznali tolažilno podporo 

Tvoje bližine. V svojem usmiljenju nas poučuj, kako naj bomo blagi do 

sebe in drug do drugega, vodi in ozdravljaj nas na našem potovanju v 

novo življenje in upanje. Pomagaj nam, da se bomo spominjali, da si Ti 

vedno z nami, do konca časov. Gospod, po svojem usmiljenju usliši 

našo molitev. 
 

SREDA: ZA DRUŽINE 

Svojci in otroci ujetih v dogodke, nad katerimi nimajo nadzora, za 

katere niso odgovorni, pogosto služijo nehoteno ‘skrito kazen’. Tisti med 

nami, katerih bližnji so žrtve kaznivih dejanj ali svojci odgovornih za 

kazniva dejanja, potrebujemo milost, da ostanemo ljubeči, vero, da 

vztrajamo v nudenju podpore, in sočutje, da ohranimo potrpežljivost, ko 

je napredek počasen. 

Bog usmiljenja in moči, pokaži svoje usmiljenje do 

vseh ljudi, katerih bližnji si prizadevajo, da bi izgradili 

nova življenja ter tako presegli sram in temine 

prestopništva, stiske in potrtost žrtev krivic, 

povzročenih s kaznivim dejanjem. Naj Tvoja milost in 

usmiljenje zavladata v njihovem življenju, naj 

prinašata spodbudo in ozdravljenje vsega, kar je šlo 

narobe, ter zagotovilo rasti in miru v prihodnosti. 

Gospod, po svojem usmiljenju usliši našo molitev. 
 



ČETRTEK: ZA NAŠE SKUPNOSTI 

Ljudje v zaporu so do nedavnega bili sestavni del naših skupnosti in 

večina izmed njih se bo tudi vrnila nazaj. Tako znotraj kot zunaj zaporskih 

zidov se lahko življenje skupnosti izneveri idealom rehabilitacije in 

osvoboditve. Vsi potrebujemo Božjo milost, da bi bili zares bližnji tistim, ki 

so bili zaradi svojega vedenja od nas ločeni in na prestajanju kazni, da 

bi jih lahko po njihovi vrnitvi podpirali pri izgradnji novega življenja, 

preprečili nadaljnjo škodo za druge in še dodatno izgubo za njih same. 
Bog popolne ljubezni in milosti, poglej na nas, svoje otroke, ko 

poskušamo graditi Tvoje kraljestvo v svojih skupnostih. Nakloni nam 

potrebnih darov, da bomo drug drugega podpirali in bili drugemu dobri 

bližnji, ki si pomagajo uresničiti potenciale. Izlij na nas svojega Svetega 

Duha, da bi lahko spoznali Tvoje odpuščanje in mir. Pomagaj nam, da si 

bomo izkazovali usmiljenje, ko iščemo najboljše, kar ponujaš vsakemu 

izmed nas. Gospod, po svojem usmiljenju usliši našo molitev. 
 

PETEK: ZA DELAVCE V ZAPORIH 

Lahko si mislimo, da bomo že kako: v naglici in morda preobremenjeni z 

delom, vendar v osnovi sposobni in pripravljeni opraviti dobro delo v 

izzivalnem okolju. Zgodi se, da precenimo svoje možnosti in zmožnosti, 

trdo delamo, po svojih najboljših močeh, dokler ne treščimo v zid 

utrujenosti in pritiska. Potrebni smo spoznanja o Božji milosti in pomoči pri 

svojem delu in v celotnem življenju, da bi lahko v svojih vlogah, 

okrepljeni z Njegovo močjo, še naprej zvesto služili. 
Bog moči in oblasti, naša moč in podpora, imej usmiljenje do vseh, ki 

delajo v zaporih. Nakloni jim milosti in poguma, da bodo vztrajali, 

prebudi v njih željo po iskanju vedno novih načinov zvestega služenja. 

Naj prepoznavajo Tvojo bližino v vsaki situaciji in naj vsem izkazujejo 

Tvojo ljubezen in usmiljenje. Gospod, po svojem usmiljenju usliši našo 

molitev. 
 

SOBOTA: ZA DELAVCE V KAZENSKOPRAVNEM SISTEMU 

Težavno in izzivalno je služiti pravičnosti, zasledovati pravo ravnovesje 

med povračilom in sočutjem, med upanjem po spremembi in potrebo 

po kaznovanju. Pravično postopanje z odgovornimi in oškodovanimi 

osebami ter skupnostmi zahteva prefinjeno presojo in tisti med nami, ki 

to službo opravljajo, potrebujejo Božjo modrost. 

Bog vse modrosti in milosti, nakloni ljudem, ki služijo pravičnosti, tako 

čvrstosti kot usmiljenja, modrosti in miline, da bi se zavedali, da 

potrebujejo Tvojo milost in moč, da bi lahko izpolnili svojo vlogo ter 

uresničili potrebe vseh tistih, ki stopijo prednje. Naj odkrivajo pomen 

zanašanja Nate in potrebo po Tvoji vključenosti v vse njihovo delo. 

Gospod, po svojem usmiljenju usliši našo molitev. 



Advent – novo leto 
 

S prvo adventno nedeljo, 27. novembra, začenjamo novo Cerkveno 

leto. Prvi dan novega Cerkvenega leta ni opredeljen z datumom, 

ampak z nedeljo. Ne praznujemo ga tako pompozno, kot novo 

koledarsko leto. A kljub vsemu zahteva od nas kristjanov veliko mero 

pozornosti. Vstopamo v novo obdobje. Čas za nami je odšel. Kako 

bomo sprejeli prihodnost je odvisno od nas in naših dejanj. 
 

V Cerkvenem letu se zvrsti več različnih obdobij Cerkvenega leta in 

znotraj teh različni prazniki, ko se spominjamo pomembnih dogodkov v 

zgodovini odrešenja ali različnih svetnikov. Vse dogajanje se tako 

vsebinsko kot tudi obredno zgosti okoli velike noči, največjega 

krščanskega praznika, ko se Kristjani spominjamo vstajenja našega 

Gospoda Jezusa Kristusa od smrti in s tem povezane njegove zmage 

nad smrtjo in zlom. Posebno mesto v zgodovini odrešenja in zato tudi v 

Cerkvenem letu pa pripada Jezusovi materi Mariji, ki je na Golgoti pod 

križem po Jezusovi prošnji postala tudi nebeška mati vseh vernih. Zato se 

v letu zvrsti razmeroma veliko Marijinih praznikov, kar hkrati kaže tudi na 

veliko zaupanje krščanskega ljudstva v priprošnjo Marije. 
 

Latinska beseda adventus pomeni prihod. V krščanskem jeziku se to 

nanaša na prihod Jezusa Kristusa. Liturgična barva za ta čas je 

vijoličasta, kar pomeni spokornost.  

 

Glavni simbol adventa je adventni venec. S 

štirimi svečami ponazarja štiri adventne 

nedelje. Vsak teden je več svetlobe. Naj prava 

Luč posveti predvsem v naše življenje.  

 

Adventni čas je za kristjane poseben čas, ker 

nas vabi, da se spomnimo na preteklost, nas 

spodbuja, da živimo v sedanjosti in da se pripravimo na prihodnost. To je 

trojni namen adventa:   

Spominjati se preteklosti - praznovati in premišljevati o Jezusovem rojstvu 

v Betlehemu. Gospod je že prišel in se rodil v Betlehemu.  

Živeti v sedanjosti - kar pomeni, da vsak dan našega življenja doživljamo 

prisotnost Jezusa Kristusa v sebi in da je On po nas prisoten v svetu. Živeti 

v pravičnosti in ljubezni, vselej budni; hoditi po Gospodovi poti.  

Priprava na prihodnost - pripravimo se na parusijo, to je na drugi prihod 

Jezusa Kristusa v veličastvu njegove slave. Tedaj bo prišel kot Gospod in 

Sodnik vseh narodov in bo nagradil z Nebesi vse, ki so v Njega verovali 

in živeli kot zvesti otroci Gospodovi in dobri bratje drugim.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 14.11.2016 do 20.11.2016 

14.11.pon sv. Nikolaj Tavelič BR 19 + Marija Pompe 

15.11.tor sv. Albert Veliki  BR 19 + Tilen Starkež, obl. 

16.11.sre sv. Marjeta Škotska BR 15 + Veronika Kogovšek, pogreb  

BR 19 v čast Svetemu Duhu 

17.11.čet sv.  Elizabeta Ogrska BR   8 ++ starši Janez in Rozalija 

Zakovšek 

+ Branko, obl. in  

++ družina Mozetič 

18.11.pet posvetitev bazilik  

sv. Petra in Pavla 

BR 19 ++ starši Kušar 

+ Tone Štrukelj, obl. 

+ Marjanca Trček, 30. dan 

19.11.sob sv. Matilda, 

redovnica 

BR 19 ++ Fajtovi starši in sin Franci 

+ Jože Artač (darovala sestra Slavka) 

+ France Sever, 30. dan 

20.11.ned KRISTUS KRALJ 

VESOLJSTVA  

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Marjanca Trček 

 sv. Edmund, kralj LG  830 ++ starši in brat Armič 

   + Ivanka Rus 

  VG 830 + Ivanka Zor, obl. 

   ++starši in stari starši Gregorc 

   v čast Materi Božji za zdravje 

   + Franc, obl. in Milka Čuden 

ter Frančiška Mrak 

   + Peter Čibej, 30. dan 

   + Martin Kolšek 

 branje Božje besede:  BR 10 + Marjan Trček 

 Slavko in Edita Jesih   + Anton Šušteršič, 30. dan 
  + Filip Rotar, obl. 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 19.11.: Vrhniška c.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jezus Kristus Kralj vesoljstva – praznik je leta 1925 uvedel papež Pij XI. (1922–1939). 

Božje kraljevanje pomeni dokončno izpolnitev človekovega hrepenenja po Bogu in 

željo, da bi mogel biti združen in povezan z Bogom. Ob dovršitvi sveta se bo 

Kristusovo gospostvo z njegovim drugim prihodom razodelo v dokončnem odrešenju 

ljudi in v preoblikovanju ustvarjenega sveta. Drugi Kristusov prihod za kristjane ni 

razlog za strah, ampak predvsem povod za upanje, veselje. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 21.11.2016 do 27.11.2016 

21.11. pon darovanje Device 

Marije, 

teden karitas 

BR 19 + Boris in starši Čičmirko 

++ iz družine Obrstar in 

Peklaj 

22.11. tor sv. Cecilija, muč. BR 19 + Albina Vidovič, obl. 

23.11. sre sv. Klemen I., papež BR 19 ++ iz družine Recek 

+ Marjanca Trček 

+ Veronika Kogovšek, 7. dan 

24.11. čet sv. Andrej Dung, muč. BR  8 ++ družina Slabe in Starkež 

25.11. pet sv. Katarina Sinajska BR 19 + Miroslav Novak 

26.11. sob sv. Valerijan Oglejski BR 19 za žive in ++ iz družine  

Celarc in Pezdir 

+ Jože Artač 

+ Jernej Stražišar 

27.11. ned 1. adventna nedelja 

sv. Vergil in Modest 

nedelja Karitas 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Frančiška in Ivan Pezdir, obl. 

   in ++ iz družine Pezdir 

LG  830 + Francka Tomšič 

+ Albin Černuta, obl.  in  

++starši Černuta 

VG  830 + Katarina Kopač in Mimi 

Železnik 

 + Peter Čibej 

   ++ Jesih in Zadravec 

   + Marko Jakomin 

   za duše v vicah 

 branje Božje besede: BR  10 + Miroslav Novak 

 Jošt in Alenka Klemenc  za zdravje 

  ++starši in Majda Remškar (1) 

  po namenu (M) 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 26.11.:Dolina, Pot na Plešivco, Pot na mah, V jami 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Adventni venec: okrogla oblika pomeni popolnost in večnost. Zimzelene veje 

govorijo o življenju, o Jezusu Kristusu, ki prihaja med nas. Simbolika vijolične barve 

predstavlja upanje, da bo tema premagana. Štiri sveče, ki so lahko samo v vijolični 

ali beli barvi, imajo posebno simboliko: predstavljajo štiri mejnike: stvarjenje, 

učlovečenje, odrešenje, konec sveta;  štiri strani neba: sever, jug, vzhod, zahod;  štiri 

letne čase: pomlad, poletje, jesen, zimo; Kristusov prihod je za vse čase in vse ljudi. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 28.11.2016 do 4.12.2016 

28.11.pon sv. Katarina Laburé BR 19 ++ oče Jakob Trček ter brat 

Jakob, Dušan in Rajko Trček 

ter Vinko Otrin 

+ Marjan Filipič 

29.11. tor sv. Saturnin, muč BR 19 v priprošnjo za blagoslov  

pri študiju hčera 

30.11. sre sv. Andrej, apostol BR 19 + Janez in Ivan Slana 

+ Andrej Borko 

1.12. čet sv. Eligij, škof BR   8 v čast Materi Božji 

2.12. pet sv. Natalija, muč. BR 19 + Tonči Vrhovec - Zanoškarjevi 

++ starši in Metod Lenaršič 

3.12. sob sv. Frančišek Ksaver,  

redovnik in misijonar 

BR 19 za zdravje 

+ Jože Artač (darovala sestra Slavka) 

+ Valentin Belič 

+ Anton Rozman 

+ Stane in Veronika Vrbančič 

4.12. ned 2. adventna nedelja  

sv. Barbara, muč. 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

v zahvalo 

LG  830 + Ivan in Marija Turk in  

++ starši Rode 

+ Avguštin Armič, 30 dan 

VG 830
 + Vincencij Gregorc, obl. in  

+ Ivanka Gregorc 

   ++ Franc in Marija 

Dolinšek, obl. in Franci 

Dolinšek 

   + Franc Ostanek 

   + Terezija in Ignac Marinko 

in ++ sorodniki 
 branje Božje besede: BR  10 ++ Perger in Jakič 
 Andrej in Ana Kodba + Ivan in Marija Rus, obl. 
  ++ starši in bratje Pajk (1) 

 krstna nedelja + Lucija Butinar, 30. dan 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici,  3.12.: Pod gradom 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 

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

 

Adventna akcija – Otroci so vsako leto v adventu spodbujeni k 

dobrodelnosti. Za ta namen dobijo ADVENTNI KOLEDAR, ki služi kot pomoč 

otrokom, staršem in katehetom pri doživljanju adventnega časa in pripravi 

na Jezusovo rojstvo. Koledar pa jih spodbuja tudi k njihovi solidarnosti z 

otroki po svetu, ki živijo v revščini in velikem uboštvu. Prihranki, ki jih v 

decembrskih dneh podarijo otroci za svoje vrstnike, revne otroke po svetu, 

pomagajo zgraditi otroške vrtce, šole in dispanzerje v deželah v razvoju.  
 

Misijonsko središče Slovenije združuje več kot sedemdeset 

misijonarjev, ki delujejo po vsem svetu. Njihovo delo je različno, 

saj zaobjema tako pastoralno delo, kakor socialno pomoč 

ljudem.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:50. 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. 

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

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

2015 

POGREB: Za pogreb se oglasite 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 1914 0501 0054 787  
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