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JEZUSOVO DAROVANJE V TEMPLJU – 2. februar – SVEČNICA 
 
 

Prvotno ime današnjega praznika je 

bilo 'Marijino očiščevanje'. Po 

Mojzesovi postavi je morala vsaka 

mati, ki je rodila sina, štirideseti dan 

po porodu priti v tempelj, tam 

darovati in se tako 'očistiti'. Temu 

predpisu se je podredila tudi Marija, 

Jezusova mati. Ona je Jezusa 

spočela in rodila deviško, zato je 

obred očiščevanja ne bi obvezoval. 

Vendar se mu je podvrgla. Kakor v 

vsem, se je tudi tukaj pokazala za 

Gospodovo deklo in izpolnila je božjo postavo. 

Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalemskem templju 

omenja srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je 

Dete, ki ga pestuje ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in 

spregovoril sloviti preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o 

Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo 

pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo 

Izraela, svojega ljudstva.« 

Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob 

koncu 4. stoletja. Ko se je praznovanje širilo, je dobilo ime 'srečanje' po 

srečanju s starčkom Simeonom in Ano v jeruzalemskem templju. V 

ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa, ki ga je 

Simeon v svojem hvalospevu imenoval "luč v razsvetljenje poganov". Na 

te besede starčka Simeona se naslanja starodavni bogoslužni običaj 

blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami. O tem obredu 

poroča že znamenita romarica Silvija v svojem znanem spisu s konca 4. 



stoletja, ki se nanaša na Jeruzalem. Za Rim imamo poročilo o tem 

obredu in o procesiji iz ene cerkve v drugo iz časa papeža Sergija, ki je 

vodil Cerkev v letih od 687 do 692. Pomen tega obreda je jedrnato 

izražen v tretji prošnji blagoslova sveč: »Gospod Jezus Kristus, prava luč, 

ki razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na ta svet kakor te luči, z vidnim 

ognjem prižgane, preganjajo nočne temine, tako naj bodo tudi naša 

srca razsvetljena z nevidnim ognjem, to je, z lučjo Sv. Duha, in brez 

sleherne grešne slepote, da bomo mogli gledati z očiščenim duhovnim 

očesom, kar ti je všeč in našemu zveličanju v korist, ter da bomo tako 

po temnih nevarnostih tega sveta zaslužili priti k neminljivi svetlobi«. Po 

tem obredu blagoslavljanja sveč nam "je praznik znan kot svečnica 

praznik sveč, praznik luči. 

Danes se spominjamo tudi dveh osebnosti, ki ju omenja evangelist Luka 

v svojem poročilu o Jezusovem darovanju v templju: starčka Simeona in 

pobožne prerokinje Ane. Ta dva sta, na neki način, predstavnika starih 

ljudi, ki so v molitvi vedno blizu Bogu in kličejo na ta naš svet božji 

blagoslov. Ostareli ljudje se pogosto čutijo nekoristne, toda s svojo 

molitvijo opravljajo nadvse dragoceno službo in veliko delo. 
 

Svečnica je tudi dan posvečenega življenja. S tem 

praznikom je povezano tudi redovništvo in Bogu 

posvečeno življenje v Cerkvi. Smisel in namen Bogu 

posvečenega življenja v redovni skupnosti lahko 

razumemo samo v veri. Papež Janez Pavel II. je želel, da 

bi na praznik Jezusovega darovanja v templju Cerkev 

praznovala poseben dan posvečenega življenja, ki je 

bil prvič 2. februarja 1997. Darovanje Božjega Sina, ki ga 

simbolizira njegova predstavitev v templju, je vzor vsake posvečene 

osebe, ki svoje življenje posveti Gospodu. Namen tega dneva je trojen. 

Predvsem je zahvala Gospodu za dar posvečenega življenja. Na 

drugem mestu naj bi Božje ljudstvo bolj spoznalo in cenilo posvečeno 

življenje. Ta dan vabi vse, ki so svoje življenje posvetili evangeliju, da bi 

slavili čudovita dela, ki jih v njih izvršuje Gospod. 
 

 

znamenja pri bogoslužju – pepel 
 

Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi 

človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni 

v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi 

znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov 

prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro 

prerodil v novega človeka (prim. Ef 4,17–24).  



Ko mašnik na začetku postnega časa vernikom s pepelom na čelo 

začrta znamenje križa in izreče: Pomni, človek, da si prah in da se v prah 

povrneš, napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma 

postane pepel, tako veliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno. 

V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost.  

Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih 

žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pepel. 
 

pepelnica 
 

 

V Katoliški Cerkvi na pepelnično sredo, letos 10. februarja, začenjamo 

postni čas, ki bo trajal štirideset dni. Postni čas bomo sklenili z večerno 

mašo velikega četrtka, ko nastopi velikonočno tridnevje.  

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred 

pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen 

pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za 

spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali 

bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v 

vijolični barvi.  

Vijolična barva bogoslužnih oblačil in spokorniški značaj postnega časa 

nas vabi, da si tukaj in danes prizadevamo, da v nas in med nami zasije 

sijaj Kristusove ljubezni. Napor, ki je za to potreben, se na koncu 

spremeni v veselje velikonočnega praznika. 

Postni čas je spokorni čas. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v 

zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in 

njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje naj bi se na zunaj 

izražalo v poglobljeni molitvi, postu in dobrih delih. Tudi Kristus se je pred 

nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer 

poročajo trije evangelisti (prim. Mt4,1–11, Mr1,12–13 in Lk4,1–13). 
 

Pomenljiva vidika posta sta okrepitev osebne duhovnosti in povezanosti 

z Bogom, zato so odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela 

sredstva za doseganje tega cilja. S prejemom zakramenta krsta so pri 

novokrščenemu vsi grehi očiščeni. Postni čas izpostavlja tudi duhovnost 

krsta kot simbolno spravo med Bogom in človekom. 
 

Postna postava: Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od 

mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni 

prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju 

srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji 

povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, 

miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega 

spreobrnjenja in ne sama sebi namen. 



Božje usmiljenje – naše upanje 
 

 

Dva velika milostna dogodka sta pred nami: 

sveto leto usmiljenja, ki smo ga že začeli in 

romanje milostnega kipa fatimske Marije po 

Sloveniji. Od tega, kako se bomo nanju 

pripravili, so odvisni duhovni sadovi.  
 

Nekaj pojasnil: Nekateri med vami ste že 

prebrali Dnevnik sv. Favstine Kowalske, 

glasnice Božjega usmiljenja, velike poljske 

svetnice, še posebej pomembne za današnji 

čas. Ta Dnevnik je razširjen po vsem svetu. 

Jezus je razodel sv. Favstini: »Usmiljenje je 

največja lastnost Boga. Moje usmiljenje je tako 

veliko, da ga v vsej večnosti ne more doumeti 

noben razum, ne človeški ne angelski. Vse, kar 

obstaja, je izšlo iz notranjosti mojega usmiljenja. Vsaka duša bo v odnosu 

do mene vso večnost premišljevala o moji ljubezni in mojem usmiljenju.« 
 

Veliko darilo krščanske Poljske vesoljni Cerkvi je poleg sv. Favstine tudi 

papež sv. Janez Pavel II. Bil je papež Božjega usmiljenja. Napisal je 

okrožnico o Božjem usmiljenju. Prva svetnica, ki jo je razglasil v novem, 

tretjem tisočletju, je bila prav s. Favstina Kowalska. Uvedel je praznik 

Božjega usmiljenja. Umrl je na soboto pred tem praznikom leta 2005. S 

tem je dal poseben pečat 21. stoletju in tretjemu tisočletju. Bil je velik 

prerok Božjega usmiljenja. Božje usmiljenje je povezoval s češčenjem 

Jezusovega Srca.  
 

V okrožnici o Božjem usmiljenju je zapisal: »Cerkev, se zdi, na poseben 

način izpoveduje in časti Božje usmiljenje, kadar se obrača na Kristusovo 

Srce. V resnici nam prav približanje Kristusu v skrivnosti njegovega Srca 

dovoljuje, da se pomudimo pri tej točki razodetja – v nekem smislu 

osrednji in obenem človeku najbolj dostopni – razodetja usmiljene 

ljubezni Očeta, ki je bila glavna vsebina mesijanskega poslanstva Sina 

človekovega.« 
 

Sedanjemu papežu Frančišku je Božje usmiljenje prav tako zelo pri srcu. 

Zato je razumljivo, da je, na veliko veselje ljudi, napovedal sveto leto 

usmiljenja, Božjega in človeškega. V buli o usmiljenju je zapisal: »Jezus 

Kristus je obličje Očetovega usmiljenja. Videti je, da skrivnost krščanske 

vere v tej besedi najde svoj povzetek. Postala je živa, vidna in je 

dosegla vrhunec v Jezusu iz Nazareta.” 

 



Zakaj takšen poudarek na Božjem usmiljenju? Božje usmiljenje je 

prizanesljiva, razumevajoča in odpuščajoča ljubezen Boga do nas 

slabotnih ljudi. Glejmo različne podobe, resničnosti, s katerimi se 

srečujemo:  
 

Prva podoba je podoba današnjega človeka z bolj zaskrbljujočimi kakor 

veselimi dogodki: vojni spopadi, teroristični napadi, nesreče, begunska 

kriza, družinske tragedije, številni splavi ... Večina kristjanov se malo briga 

za Jezusa in njegov nauk. Parlamenti v krščanskih deželah sprejemajo 

zakone, ki niso v soglasju z desetimi Božjimi zapovedmi. Evropa se 

sramuje svojih krščanskih korenin. Zasedli jo bodo in spremenili njeno 

podobo neevropski narodi. To je naš vsakdanji kruh. Na vse to lahko 

gledamo z različnimi očali. Z vero sprejemamo, da se uresničuje in se bo 

uresničevala Jezusova obljuba: »Jaz sem z vami vse dni do konca 

sveta« (Mt 28,20). Smemo verjeti tudi Marijini napovedi v Fatimi, katere 

stoletnico bomo kmalu praznovali: »Končno bo zmagalo moje 

brezmadežno Srce.« Vendar moramo biti realisti in priznati navzočnost 

zla v današnjem svetu. Ljudje, tudi največji zločinci, stalno umirajo in 

prihajajo pred usmiljenega Sodnika. Verujemo, da je treba ob smrti biti v 

prijateljstvu z Bogom, če hočemo priti k njemu. Zanašamo se na 

usmiljenega Sodnika, ki še v trenutku smrti daje milost, da se more 

človek pokesati svojih grehov in se zavestno odločiti za Boga. Redna 

pot pa je prejem zakramentov sprave, bolniškega maziljenja in svete 

popotnice. Katekizem katoliške Cerkve nas uči, da je Bog »ustvaril 

človeka, da bi ga naredil deležnega blaženosti Božjega življenja«. Zato 

mu daje tudi možnost, da se zveliča, a mora pri tem tudi sam 

sodelovati. 
 

Druga podoba so naše cerkve in oltarji. Vsak dan se, ne glede na število 

sodelujočih, na njih daruje Jezusova zakramentalna daritev: Jezusovo 

telo, ki se za nas daje; njegova kri, ki se za nas preliva. Kalvarija z 

umirajočim Kristusom na križu se na zakramentalni nekrvavi način 

podaljšuje v naš prostor in čas. A ne samo Kalvarija, ampak tudi 

Kristusovo vstajenje. Premagana sta greh in smrt. Za naše odrešenje bi 

bila dovolj samo ena kaplja Gospodove krvi, a on je za nas na križu do 

konca izkrvavel. Kristus na križu s prebodenimi rokami in nogami ter s 

prebodenim srcem je najzgovornejša podoba Božjega usmiljenja. 

Kalvarija vsemu svetu in vsem časom oznanja, do kod gre Božje 

usmiljenje. Usmiljeni Bog se sklanja h grešnemu človeku. Dokler se bo 

Gospod daroval za nas, je upanje za še tako zavoženo življenje. In 

daroval se bo do konca sveta, do svojega drugega prihoda. Po njem 

mašna daritev ne bo več potrebna. 



Tretja podoba je spovednica. Usmiljeni Bog se posebno jasno razodeva 

v njej. V svetem letu usmiljenja je zelo naglašena. V njej se Jezusovo 

usmiljenje razliva na grešnika, ki ni več grešnik, ko zasliši odrešilne 

besede: »Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Očeta in Sina + in 

Svetega Duha.« V letu usmiljenja moramo zopet odkriti pomen 

zakramenta sprave, sprave z Bogom in vsem stvarstvom, posebej s 

tistimi, s katerimi pogosto zaškriplje.  
 

Četrta podoba je Marija, ki je Mati usmiljenja. Kot srednica milosti nam 

bo posredovala Božje usmiljenje, ko bo od 13. maja do 13. oktobra 2016 

med nami kip fatimske Marije romarice. Z njo bo med nami navzoče 

milostno Božje delovanje, ki bo vabilo ljudi, tudi bolj oddaljene, k 

spreobrnjenju in novemu življenju. Tako je bilo že ob njenem prvem in 

drugem obisku Slovenije, leta 1997 in 2008. Lahko rečemo, da bo Marija 

vodila vseslovenski misijon, mi pa smo povabljeni, da bi bili njeni 

sodelavci. 
 

Kaj naj storimo? Obhajajmo pet prvih sobot;  molimo rožni venec, 

posvetimo in izročimo se  Jezusovemu in Marijinemu srcu, sprejem Marije 

v župniji in posvetitev župnije Jezusovemu in Marijinemu srcu. 
pripravil Severin Maffi 

 

 

obvestila 
 

 

Od 1. februarja do 13. februarja bom zaradi zdravljenja kolena odsoten. 

Zato v tem času ne bo uradnih ur. Kljub temu pa lahko za vse nujne 

stvari  kadarkoli pokličete na telefon 040 395 942 ali pišete na elektronski 

naslov: jozef.poje@rkc.si  
 

Zato v času od 2.2. do 10.2. ne bo veroučnih srečanj za 9. razred – 

birmanci, kot običajno, ampak bosta dve srečanji v soboto ob 20h za 

vse birmance skupaj, 6.2. in 13.2., v Marijinem domu. Po zimskih 

počitnicah so veroučna srečanja kot običajno. Za vse ostale razrede je 

verouk nespremenjen.  
 

Srečanje za ministrante bo iz tega razloga izjemama že zadnjo soboto v 

januarju, 30.1. ob 9h na Brezovici in ne na prvo soboto februarja. 
 

Tudi obisk bolnih in starejših ne bo mogoč na prvi petek v februarju, 

ampak šele v petek, 19. februarja. Hvala za razumevanje. 
 

Predstavitev birmancev župnijskemu občestvu bo v nedeljo, 31.1., pri 

maši ob 10h. Molimo za birmance, njihove starše in botre. 
 

mailto:jozef.poje@rkc.si


Peš romanje na Vrhniko, kjer je cerkev posvečena spreobrnjenju 

apostola Pavla, bo v nedeljo 31.1. Začetek romanja bo z blagoslovom 

romarjev ob 12h na Brezovici v cerkvi. 
 

Sestanek odbora za orgle bo v torek, 2.2., ob 20h v Marijinem domu. 
 

Prvi petek v februarju je 5.2. Ob 15h, ob uri Jezusove smrti, bo v cerkvi na 

Brezovici molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. Po maši zvečer ob 

19h, molitev pred Najsvetejšim pripravlja soseska Log. Zaključek molitve 

je ob 20:30 uri. Lepo povabljeni. 
 

Prva sobota v februarju je 6.2. Ob 18:15 bo molitev rožnega venca s 

premišljevanjem. Po maši pa litanije v čast Materi Božji.  
 

Prva nedelja v februarju – 7.2. – je tudi krstna nedelja. Vaš dar pri maši 

bo na prvo nedeljo namenjen za nove orgle. Hvala! 
 

V sredo, 10.2., obhajamo pepelnico – začetek postnega časa. Sveta 

maša je ob 19h. K maši povabljeni vsi veroučenci, skupaj s starši. Ta dan 

je tudi strogi post. Ne zamudimo tega dneva – vstopa v pripravo na 

velikonočne praznike. 
 

Ves postni čas, od pepelnice dalje do sv. velikonočnega tridnevja, bo v 

župniji, v dvorani nasproti župnišča, vsako jutro od ponedeljka do petka 

ob 6h - molitev hvalnic. Vabljeni! 
 

Vsako postno nedeljo je na Logu ob 15h molitev križevega pota, na 

prostem, po poti do cerkve. Vsak postni petek po sv. maši je molitev 

križevega pota v cerkvi na Brezovici. 
 

V petek, 12.2., je skavtski petek s sodelovanjem skavtov pri sveti maši.  
 

Dekanijsko romanje v letu usmiljenja je 13.2.2016. Odhod proti Mariboru 

ob 7h – odhod bo iz Viča! Ob 9:30 bo v baziliki Matere Usmiljenja v 

Mariboru spokorno bogoslužje in priložnost za sveto spoved. Ob 11:30 sv. 

maša v Mariborski stolnici ob grobu bl. škofa Antona Martina Slomška. Po 

kosilu bomo obiskali pastoralno središče sv. Janeza Boska v Mariboru, 

kjer bomo zapeli litanije Matere Božje. Vrnitev domov je ob 21h. Cena 

romanja (vožnja in kosilo) je 25€, plačilo je ob prijavi. 
 

Srečanje ŽPS je izjemoma tretji ponedeljek v mesecu februarju: 15.1., ob 

20h v Marijinem domu. 
 

Od 1. februarja 2016 dalje bo v stanovanju na Logu (pritličje, pod 

kapelo) stanoval Roman Logar, ki bo skrbel za kurjavo, za urejenost 

okolice in tudi kot skrbnik kapele. Zaradi službenih obveznosti ne bo 

stalno prisoten v stanovanju, vendar je dosegljiv na telefon: 070 701 963. 



veroučna obvestila 
 

 

►Na praznik Jezusovega darovanja – na Svečnico – 2.2. je za vse 

veroučence in njihove družine sveta maša zvečer ob 19h. V ostalih dnevih 

je redni verouk, prav tako naslednji teden do zimskih počitnic, razen 9. 

razred ima spremembo.  

Na kulturni praznik, 8.2., ni pouka v šoli in zato tudi ni verouka. Obisk svete 

maše pa je za vse veroučence na PEPELNICO – v sredo, 10.2., ob 19h.  

Tretji razred: Obhajanje prvega sv. obhajila bo v nedeljo, 24.4.2016, ob 10h. 

Deveti razred, birmanci: predstavitev župnijskemu občestvu – 31.1. ob 10h. 

Verouk pred zimskimi počitnicami samo za 9.r. : dvakrat ob sobotah, 6.2. in 

13.2, obakrat ob 20h za vse birmance skupaj. Duhovne vaje od 26.2., do 

28.2.2016 v Stični. Sveta birma v soboto, 16.4.2016, ob 10h.  

►Osnovnošolci in njihovi starši vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 

30. januarja 2016 na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano. 

Možen bo obisk pouka na gimnaziji (8:00–9:55), ogled šole in dijaškega 

doma (8:00- 12:10). V tem času boste lahko obiskali tudi gimnazijske 

interesne dejavnosti ter prisluhnili nastopu pevskega zbora.  

►Infotmativni dan za ŠKG in Gimnazijo Želimlje bo 12. in 13. februarja 2016. 

Bralne urice so v sredo od 10h do 11h v Marijinem domu. 

Svetopisemske urice  so v četrtek od 18h do 19h, tudi v Marijinem domu.  

Pritrkovalci na Brezovici  imajo vaje ob sobotah ob 9:30 v Marijinem domu. 

V sredo je na Logu v kapeli srečanje Molitvene skupine ob 18:00.           

V četrtek je na Logu v kapeli ob 20:15 srečanje skupine Prenova v Duhu.  

Otroški PZ  ima vaje v Marijinem domu ob sobotah od 10:00 do 11:30.  

Mladinski PZ ima vaje v Marijinem domu ob ponedeljkih od 20:00 do 21:30.  

Mešani PZ ima vaje v Marijinem domu ob sredah od 20:00 do 22:00. 

Mladinska srečanja so ob sobotah ob 20h v Marijinem domu. 

Svetovni dan mladih bo potekal v Krakovu na Poljskem od 20. do 31. julija 

2016. Več na: http://www.drustvo-skam.si/sdm/20_sdm_krakov_2016.php  

►V župnišču so še fotografije in veroučna spričevala, z vpisom zakramenta 

sv. birme, od birmancev leta 2015, lahko jih prevzamete. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Seznam čiščenja cerkve na Brezovici:  

sobota, 20.2. Ob gozdu – Pot na polane do št. 14 

sobota, 27.2.  Pot na polane od št. 18 do konca 

sobota, 5.3.  Kotna pot – Kratka pot 

sobota,  12.3.  Mirna pot – Prečna pot  

sobota, 19.3. Rožna – Vrtna – Ob Snežaku – Lepa pot 

sreda,    23.3. Pot za stan 

sobota,  2.4.  Na vasi – Pod Lovrencem 

sobota,  9.4.  Stara cesta 

sreda,   13.4. starši birmancev 

sreda,   20.4. starši prvoobhajancev 

sobota, 30.4. Na Grivi 

sobota,   7.5.  V Loki  

http://www.drustvo-skam.si/sdm/20_sdm_krakov_2016.php


 

GODOVI in SVETE MAŠE od 25.1.2016 do 31.1.2016 

25.1. pon Spreobrnitev  BR 19 ++ iz družine Žnidaršič 

 apostola Pavla  + Pavla Marinko in ++ Krvojčevi 

26.1. tor sv. Timotej in Tit  BR 19 v zahvalo in priprošnjo 

27.1. sre sv. Angela Merici BR 19 za dušno in telesno zdravje 

28.1. čet sv. Tomaž Akvinski,  BR   8 + Anton Felc 

 škof  + Jože Žižek 

29.1. pet sv. Valerij, škof BR 19 v zahvalo 

30.1. sob sv. Martina, muč. BR 19 + Frančiška in Alojzij Lenaršič 

   ++ Tomažinovi 

   + Stanislava Vogel, 7. dan 

31.1. ned 4. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Janez Bosko,   ++ starši in brata Čuden 

 duhovnik in ust.  po namenu darovalca 

 salezijancev LG   830 za dušno in telesno zdravje  

in po namenu 

  VG  830 + Ljudmila Gregorc, obl.  

in + Peter Gregorc 

   + Hema Stanovnik  

   + Alojzij Kuclar 

   + Marija Tompa, 7. dan 

   + Ljudmila Sojer, 7. dan 

  BR 10 + Marica Gorjan 

   + Valentin Malovrh, obl. 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 30.1.:  Laze, Dragomer 

Branje Božje besede  BR, 31.1., ob 10h:  Slavko in Edita Jesih 
25.  januar – spreobrnitev apostola Pavla:  Pavel o svoji spreobrnitvi govori pred 

judovskim ljudstvom v Jeruzalemu leta 58: »Jaz sem Jud, rojen v Tarzu v Kilikiji, bil sem 

pa v tem mestu vzgojen in pri nogah Gamalielovih natančno poučen v očetni 

postavi, vnet za Boga, kakor ste danes vi vsi. Jaz sem ta nauk smrtno preganjal, 

može in žene vklepal in jih izročal v ječe, kakor mi more spričati tudi veliki duhovnik in 

vse starešinstvo; od njih sem prejel celo pisma in šel k bratom v Damask, da bi tudi 

ondi bivajoče privedel zvezane v Jeruzalem in bi bili kaznovani. Ko sem pa bil na 

poti in se okrog poldne bližal Damasku, me je nenadoma obsijala velika svetloba z 

neba; padel sem na tla in zaslišal glas: "Savel, Savel, kaj me preganjaš?" Odgovoril 

sem: "Kdo si, Gospod?" In rekel mi je: "Jaz sem Jezus Nazarečan, ki ga ti preganjaš." 

Moji spremljevalci so svetlobo sicer videli, glasu pa, ki je z menoj govoril, niso razločili. 

In rekel sem: "Kaj naj storim, Gospod?" Gospod pa mi je rekel: "Vstani in pojdi v 

Damask in tam se ti bo vse povedalo, kaj ti je treba storiti."« 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 1.2.2016 do 7.2.2016 

1.2. pon sv. Brigita Irska, op. BR 19 za zdravje v družini 

2.2. tor JEZUSOVO  BR   8 + Nevenka Jernejčič 

 DAROVANJE BR 19 + Marijan Seliškar 

3.2. sre sv. Blaž, škof BR 19 ++ Žitko in Rotar 

4.2. čet sv. Gilbert BR   8 ++Gršakovi in starši Dobrovoljc 

   + Karel Stanovnik, obl. 

5.2. pet sv. Agata, muč.  BR 19 + Nace Pezdir, obl. (Podpeška 95) 

6.2. sob sv. Pavel Miki, muč. BR 19 + Štefanija Tekavčič (družina Marolt) 

   + Stane Sever, obl. 

7.2. ned 5. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Koleta (Nika)  + Ana Pezdir, 30. dan 

   + Ivan in Pavla Švigelj 

  LG  830 + Neža Gerkšič, Anton Gerkšič 

in Marjan Gerkšič 

  VG 830 + Vincenc Jesenovec, obl.  

   ++ Šimnovi 

   + Ivan in Marija Zvoljenk 

   + Heinrich Rudolf Sieger  

in + Joži Sieger  

   + Roza Krapež, obl. ter 

+ Marija in Viktor Čibej 

  BR  10 + Jožef Sešek 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 6.2.:  Dragomerška c. – od Ljubljanske c. do Čudnovih  

Branje Božje besede   BR, 7.2., ob 10h:  Jošt in Alenka Klemenc 
 

3.  februar – sveti Blaž:  Legenda, ki se opira na zgodovinsko jedro, ve povedati, da je 

bil sveti Blaž najprej zdravnik, potem pa škof v Sebasti v Armeniji. Ko je začel cesar 

Licinij, nasprotnik Konstantina Velikega, preganjati kristjane, se je umaknil v samotno 

votlino v nepristopnih gozdovih in divje zveri so mu, kot pripoveduje legenda, 

postale prijateljice. Licinijevi ljudje so ga nekoč, ko so prišli v te gozdove lovit, odkrili 

in ga odvlekli v mesto. Ko so ga peljali pred sodnika, je storil zgoraj omenjeni čudež: 

z molitvijo je ozdravil dečka in ga vrnil njegovi materi, sam pa šel v strašno trpljenje in 

mučeniško smrt. Rablji so ga neusmiljeno prebičali, ga trgali z železnimi kavlji; 

naposled ga je dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 316.  

Njegovo češčenje se je hitro širilo. Mesto Dubrovnik, ki je bilo nekoč pomorska 

republika, si ga je že davno, najbrž v desetem ali vsaj dvanajstem stoletju, izbralo za 

svojega posebnega zavetnika. Sveti Blaž je mogočen priprošnjik ne samo za bolezni 

vratu in zob, k njemu se zatekajo tudi živinorejci zaradi legende, da so svetnika 

ljubile tudi divje zveri. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 8.2.2016 do 14.2.2016 

8.2. pon sv. Hieronim, red. BR 19 po namenu (Č) 

9.2. tor sv. Polona, muč. BR 19 + Ivan Pezdir 

10.2. sre PEPELNICA BR 19 za dar vere 

 sv. Sholastika  + Dunja Kovačič, 1. obl. 

11.2. čet sv. Lurška Mati Božja BR   8 + Anton Felc 

12.2. pet sv. Evlarija, muč. BR 19 po namenu (L) 

13.2. sob sv. Jordan, red. BR 19 + Frančišek Bokavšek  

in ++ starši Slana 

14.2. ned 1. postna nedelja BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Valentin, muč. LG  830 + Anton in Frančiška Kozjek 

   ++ Lončar (Log) 

  VG 830
 + Hema Stanovnik 

   + Ignacij Lenaršič 

   + Janez Marinko 

   + Majda Smrtnik  

in + Frančiška Armič 

  BR  10 za ozdravitev družinskega debla 

   ++ starši Antonija in Franc 

Bokavšek ter + Frančišek Petrič 

   + Francka Tomšič, obl. 

   + Franc Podpadec 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 13.2.:  Dragomerška c. – od Čudnovih (parne in 

neparne) do konca               Branje Božje besede   BR, 14.2., ob 10h:  Andrej in Ana Kodba 
 

11.  februar – svetovni dan bolnikov: Cerkev povezuje praznovanje svetovnega dneva 
bolnikov z obletnico prikazovanja Marije v francoskem mestu Lurd, ker so s tem 
krajem povezan številna uradno potrjena in nepotrjena čudežna ozdravljenja. 
Cerkev je Marijina prikazovanja potrdila ravno na obletnico prvega prikazanja, zato 
ta dan obhaja spomin Lurške Matere Božje.  
Poslanica papeža Frančiška za 24. svetovni dan bolnikov: Zaupati se Jezusu kakor 
Marija: Kar koli vam reče, storite (Jn 2,5). Sveti oče v tokratni poslanici premišljuje o 
evangeljski pripovedi o svatbi v Kani, kjer je Jezus po Marijinem posredovanju storil 
prvi čudež. Izbrana tema se prav tako umešča v izredno leto usmiljenja. Na svetovni 
dan bolnikov lahko prosimo usmiljenega Jezusa, da po posredovanju Marije, 
njegove in naše Matere, vsem nam podeli razpoložljivost za služenje stiskanim, našim 
bolnim bratom in sestram. Tudi mi smo lahko roke, dlani, srce, ki pomagajo Bogu 
izpolnjevati njegovo radodarnost, pogosto skrito. Frančišek še izpostavi, da je vsaka 
bolnišnica ali zdravstvena ustanova lahko vidno znamenje in kraj za pospeševanje 
kulture srečanja in miru, kjer doživljanje bolezni in trpljenja ter tudi profesionalna in 
bratska pomoč lahko prispevata k preseganju vseh mej in ločitev. 
 



 
 
 
 
 
 
 

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

dogodki pred nami 

19.2. – obisk starejših in bolnih na domu 

26.2. – duhovne vaje birmanci 

4.3. – duhovne vaje skavtski voditelji – SKVO 

5.3. – prvi petek v marcu – molitev ob 15h in po večerni sv. maši ob 19h 

6.3. – prva sobota v marcu, srečanje za ministrante ob 9h na Brezovici 

27.3. – velika noč 

3.4. – bela nedelja, blagoslov orgel na Brezovici  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. Že pred pripravo na krst se oglasite osebno v župnišču. Če otrok ni 

iz naše župnije potrebujete dovoljenje za krst v drugi župniji, ki ga izda domači 

župnik.  

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. Če pa oba prihajata iz 

drugih župnij pa poleg krstnih in samskih listov prineseta še 

odpustnico iz župnije bivanja. Vsak par prinese tudi potrdilo o opravljenem 

tečaju oz. šoli za zakon. 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, preden se dogovorite s pogrebnim zavodom. 

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 najbližnjih.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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) 

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

