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Sveto bolniško maziljenje
Če je kdo med vami bolan,
naj pokliče duhovnike Cerkve
in naj ga v Gospodovem imenu mazilijo
ter nad njim molijo.
(Jak 5,14)
Bolezen in trpljenje sta
stalna spremljevalca
človeškega življenja in
hkrati
nekaj
najtežjega, kar človek
lahko doživi. V bolezni
človek izkuša svojo
nemoč, svoje telesne
in duševne meje in
tudi svojo končnost.
Vsaka bolezen lahko
postane taka, da nas
privede v stisko in pred vprašanje: Bom umrl?
Že v stari zavezi beremo, kako je človek svojo bolezen prinašal pred
Boga – gospodarja nad življenjem in smrtjo – in ga prosil za
ozdravljenje. Tudi Kristus je imel veliko sočutje z bolniki in njegova
številna ozdravljenja so znamenje, da je Bog obiskal svoje ljudstvo. (Lk
7,16). Jezus je od bolnikov pogosto pričakoval vero, ko jih je ozdravljal

s polaganjem rok, umitjem, blatom ali slino. Bolniki so se ga skušali
dotakniti, kajti iz njega je izhajala moč in je vse ozdravljala. (Lk 6,19).
Jezus se nas v zakramentih še naprej »dotika«, da bi nas ozdravil.
Podaril nam je zakrament, ki je posebej namenjen za krepčanje tistih,
ki jih preizkuša bolezen. Ta zakrament je bolniško maziljenje. Bolniško
maziljenje ni namenjeno samo tistim, ki so v skrajno smrtni nevarnosti,
temveč vsem, ki jih bolezen preizkuša in jim nalaga telesno ali duševno
trpljenje. Zakrament podeli duhovnik, ki bolnika na prejem tega
zakramenta tudi pripravi. Bolniško maziljenje je (kakor vsi drugi
zakramenti) liturgično in skupnostno, kar pomeni, da mu lahko
prisostvuje več bolnikov hkrati in tudi člani družine.
Namen bolniškega maziljenja je v milostih, ki jih po tem zakramentu
prejme bolnik:
Poseben dar Svetega Duha. Bolnik dobi milost tolažbe, miru in srčnosti
za premagovanje težav, ki so lastne hudi bolezni ali starostni
oslabelosti. Ta milost je dar Svetega Duha, ki obnovi zaupanje v Boga
in vero vanj ter okrepi bolnika zoper malodušje, obup in strah pred
smrtjo. Gospodova pomoč želi z močjo njegovega Duha privesti
bolnika k ozdravljenju duše, pa tudi telesa, če je to Božja volja. Če je
bolnik v grehih, so mu ob bolniškem maziljenju, ti grehi odpuščeni.
Združenje s Kristusovim trpljenjem. Po milosti tega zakramenta bolnik
prejme moč in dar, da se močneje združi s Kristusovim trpljenjem. To
pomeni, da bolnik na nek način postane posvečen za to, da obrodi
sad z upodobitvijo po Kristusovem odrešenjskem trpljenju. Trpljenje
tako dobi nov smisel, saj postane delež pri Jezusovem odrešenjskem
delu.
Milost Boga. Bolniki, ki prejmejo ta zakrament, in se svobodno združijo
s Kristusovim trpljenjem, prispevajo svoj delež k blagru vsega občestva.
Ko Cerkev obhaja ta zakrament v občestvu svetih, prosi za blagor
tega bolnika. Bolnik s svoje strani tako prispeva k posvečenju Cerkve
in k blagru za vse ljudi, za katere Cerkev trpi. Trpljenje vsakega, še tako
skritega in »nepomembnega« bolnika, ima velik pomen za Cerkev in
za vse ljudi.

Vrnitev zdravja. Če je v Božji milosti in Božjem načrtu, zakrament
bolniku vrne zdravje – včasih popolno, včasih pa izboljšanje in
nadaljevanje življenja.
Priprava na zadnji prehod. Zakrament ima poseben pomen za tiste, ki
se resnično pripravljajo na odhod s tega sveta. Zaokrožuje vsa
maziljenja, ki smo jih v življenju prejeli (krstno, birmansko) in zavaruje
konec zemeljskega življenja. Bolniku pomaga pri zadnjih in najtežjih
telesnih in duševnih bojih, ter ga duhovno pripravi na vstop v Očetovo
hišo.
Bolniki in svojci včasih menijo, da je bolniško maziljenje namenjeno
samo tistim, ki bodo gotovo umrli. Včasih tudi ne upajo poklicati
duhovnika, ker se bojijo, da bi to pomenilo, da so nad bolnikom
»obupali«. Dragoceno je, če se v družini in z bolnikom lahko o tem
odprto in iskreno pogovorimo. Predvsem pa je dragoceno, da ne
zamudimo trenutka, ko je bolniku še omogočen prejem tega zanj
duhovno zelo dragocenega zakramenta.
Za prejem bolniškega maziljenja lahko pokličete domačega župnika,
kaplana ali kateregakoli duhovnika, v bolnišnici pa bolniškega
duhovnika.
Obvestila za mesec februar
K sveti maši povabljeni domači, ki ste za sveto mašo darovali. Tako
med delovniki kot ob nedeljah in praznikih. Vsi pa ste povabljeni, da
spremljate prenos svete maše preko medijev.
Cerkev na Brezovici je odprta eno uro za osebno molitev, za sveto
spoved in prejem svetega obhajila:
 vsak delavnik od 18.00 ure dalje
 vsako nedeljo od 11.00 ure dalje.
Petek, 5. februar, prvi petek, obisk starejših in bolnih na domu. Zvečer
je molitev pred Najsvetejšim od 18.00 ure dalje.
Sobota, 6. februar, je prva sobota. Zvečer je molitev pred Najsvetejšim
od 18.00 ure dalje.

Četrtek, 11. februar, god Lurške Matere Božje – svetovni dan bolnikov.
Sreda, 17. februar, pepelnica, strogi post in začetek postnega časa.
Obred pepeljenja bo tudi pri molitvi pred sveto mašo, pred prejemom
sv. obhajila.
Ponedeljek, 22. februar, Sedež apostola Petra, praznik so obhajali že v
4. stoletju kot spomin na ustanovitev škofijskega sedeža v Rimu.

Beseda življenja
»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče.« (Lk 6,36)
Evangelist Luka rad poudarja veličino Božje ljubezni, ko govori o
lastnosti, za katero se mu zdi, da to veličino najlepše opisuje:
usmiljenje. Lahko rečemo, da je usmiljenje v Svetem pismu materinski
odtenek Božje ljubezni, način, kako Bog skrbi za svoja ustvarjena bitja,
jih dviga, tolaži in sprejema, ne da bi se kdaj utrudil. Po preroku Izaiju
Gospod svojemu ljudstvu obljublja: »Kakor dečka, ki ga tolaži njegova
mati, tako vas bom jaz tolažil; v Jeruzalemu boste potolaženi.«
Ta evangeljska beseda nas vabi k pravi revoluciji v našem življenju:
vsakič, ko smo pred tem, da bi nas lahko kdo žalil, imamo možnost,
da se ne odločimo za pot zavračanja, neizprosnega obsojanja in
maščevanja, temveč lahko krenemo po poti odpuščanja in
usmiljenja.
Ne gre toliko za to, da izpolnimo težko dolžnost, ampak za to, da od
Jezusa sprejmemo možnost, da iz smrti sebičnosti preidemo v pravo,
občestveno življenje. Z veseljem bomo odkrili, da smo prejeli Očetov
DNK, ki nikogar ne obsodi dokončno, ampak vsem daje novo
možnost, ko odpira obzorja upanja.
Ta odločitev nam bo omogočila, da pripravimo podlago za bratske
odnose, iz katerih se lahko rodi in raste človeška skupnost, ki je končno
usmerjena v miroljubno in dejavno sožitje.
Usmiljenje je ljubezen, ki zna sprejeti vsakega bližnjega, zlasti najbolj
revnega in potrebnega. To je ljubezen, ki ne meri, je preobilna in
vseobjemajoča, je konkretna. To je ljubezen, ki želi izzvati vzajemnost,
končni smoter usmiljenja, brez katerega bi ostala zgolj pravičnost, ki
pomaga ustvarjati enakost, a ne bratstva.

Lurška mati Božja – svetovni dan bolnikov – 11. februar
»Eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje« (Mt 23,8).
Praznovanje 29. svetovnega dneva bolnikov, ki ga obhajamo 11.
februarja 2021, na god Lurške Matere Božje, je primeren trenutek, da
posebno pozornost posvetimo bolnikom in tistim, ki jim pomagajo.
Posebno mislimo na tiste, ki po vsem svetu trpijo zaradi učinkov
koronavirusa. Vsem, zlasti pa najbolj ubogim in odrinjenim, izražam
svojo duhovno bližino in jim zagotavljam skrb in ljubezen Cerkve.
Tema tega dneva se navdihuje pri evangeljskem odlomku, v katerem
Jezus graja hinavščino tistih, ki govorijo, pa ne delajo (prim. Mt 23,112). Kadar se vera skrči na sterilne besedne vaje, ne da bi se vključila
v potrebe drugega, se izgubi skladnost med izpovedano vero s
stvarnimi izkušnjami. Tveganje je veliko; zaradi tega Jezus uporablja
močne izraze, da bi posvaril pred nevarnostjo zdrsa v malikovanje
samega sebe, in pravi: »Eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje« (v. 8.)
Graja, ki jo Jezus namenja tistim, ki »govorijo pa ne delajo« (v. 3) je
vedno zdravilna za vse, ker ni nihče imun pred zlom hinavščine, pred
zelo hudim zlom, katerega učinek je, da nam prepreči, da bi cveteli
kot otroci edinega Očeta, ki so poklicani v vesoljno bratstvo.
Pred potrebo brata in sestre Jezus ponuja zgled obnašanja, ki je
popolnoma nasproten hinavščini. Predlaga, da se ustavimo,
poslušamo, vzpostavimo neposreden in oseben odnos z
drugim, čutimo empatijo in ganjenost zanj ali zanjo, ko pustimo, da
nas njegovo trpljenje vključi do te mere, da v služenju prevzamemo
skrb zanj (prim. Lk10,30-35).
2. Ko zbolimo, čutimo svojo ranljivost, istočasno pa prirojeno potrebo
po drugem. Stanje ustvarjenosti postane še bolj jasno, ko očitno
doživljamo svojo odvisnost od Boga. Ko smo bolni, misel in srce
preplavijo negotovost, strah, včasih tesnoba; znajdemo se v
nemočnem položaju, ker naše zdravje ni odvisno od naših sposobnosti
ali od našega »truda« (prim. Mt 6,27).

Bolezen postavi vprašanje smisla, ki je v veri naslovljeno na Boga:
vprašanje, ki išče nov pomen in novo smer za bivanje, ki včasih morda
ne najde takoj odgovora. Pri tem napornem iskanju nam včasih ne
morejo pomagati niti prijatelji in sorodniki.
S tem v zvezi je značilen svetopisemski lik Joba. Ženi in prijateljem ne
uspe, da bi ga spremljali v njegovi nesreči; nasprotno, obtožujejo ga
in s tem poglabljajo njegovo osamljenost in zmedo. Job strmoglavi v
neko stanje zapuščenosti in nerazumljenosti. A prav po tej skrajni
krhkosti, ko odkloni vsako hinavščino in se odloči za pot iskrenosti do
Boga in do drugih, njegov vztrajni krik pride do Boga, ki mu na koncu
odgovori in mu odpre novo obzorje. Potrdi mu, da njegovo trpljenje ni
kazen, prav tako pa ni stanje oddaljenosti od Boga ali znamenje
njegove brezbrižnosti. Tako iz ranjenega in ozdravljenega Jobovega
srca privre tista doneča in ganljiva izjava Gospodu: »Z ušesom sem
slišal o tebi, a zdaj te je videlo moje oko« (42,5).
Bolezen ima vedno obraz, in ne samo enega: ima obraz vsakega
bolnika in bolnice, tudi tisti, ki se čutijo nepriznani, izključeni, žrtve
družbenih krivic, ki zanikajo njihove osnovne pravice (prim.
Okrožnica Vsi bratje, 22). Sedanja pandemija je razkrila številne
neprimernosti zdravstvenih sistemov in pomanjkljivosti v pomoči
bolnim. Ostareli, najbolj slabotni in ranljivi nimajo vedno
zagotovljenega dostopa do oskrbe in ta ni vedno pravičen. To je
odvisno od političnih odločitev, od načina upravljanja z viri in od
prizadevnosti tistih, ki imajo odgovornost. Vlaganje v nego in pomoč
bolnim osebam je prednostna naloga, ki je vezana na načelo, da je
zdravje prednostno skupno dobro. Istočasno je pandemija poudarila
tudi predanost in velikodušnost zdravstvenih delavcev, prostovoljcev,
delavcev in delavk, duhovnikov, redovnikov in redovnic, ki so s
strokovnostjo, odpovedjo, čutom odgovornosti in ljubezni do bližnjega
pomagali, negovali, tolažili in služili tolikim bolnikom in njihovim
domačim. Tiha skupina moških in žensk, ki so se odločili, da bodo
gledali te obraze, prevzeli skrb za rane bolnikov, ki so jih čutili blizu v
moči skupne pripadnosti človeških družini.
Rim, Sv. Janez v Lateranu, 20. decembra 2020
papež Frančišek

Pepelnica
Pepelnica je začetek postnega časa. Pomeni strogi post ter dan
molitve in spokornosti. Letos je pepelnica v sredo, 26. februarja.
Na pepelnično sredo se po
cerkvah vsako leto opravlja obred
pepeljenja. Duhovnik vernikom na
glavo posuje blagoslovljen pepel,
s čimer se navzven pokaže
notranja
razpoložljivost
za
spreobrnjenje oziroma poboljšanje
življenja.
Namen
posta
prvenstveno ni 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.
Za osnovno držo vernika Cerkev za postni čas določa posebne oblike
spokornosti:
Strogi post, ki je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva
se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi
post veže od izpolnjenega osemnajstega leta do šestdesetega leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega
časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže
vernike od izpolnjenega štirinajstega leta. Kadar je praznik (cerkveni
ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (praznovanje,
pogreb…) zdržek ne veže.
Gotovo je na prvem mestu
osebna odpoved razvadam,
zasvojenostim in grešnim oblikam
življenja. Brez telesne drže in
doslednosti
ni
mogoče
pričakovati koraka k boljšemu na
področju duhovnega življenja.
Telesnega in duhovnega življenja
namreč ni mogoče ločiti.

1.2. pon
2.2. tor

3.2. sre

4.2. čet

5.2. pet
6.2. sob

7.2. ned

GODOVI in SVETE MAŠE od 1.2.2021 do 7.2.2021
sv. Brigita Irska, op.
BR 19
+ Marija Dolničar
v zahvalo
Jezusovo darovanje BR 8
+ starši, sestra in brata Kosednar
Svečnica
BR 19
za sožitje v naših družinah
sv. Burkhard, škof
za zdravje (C)
+ Marija in Ciril Rus, obl.
+ Marija Rodež
sv. Blaž, škof, muč.
BR 19
+ Blaž Žvorc
za dobre odnose z mamo in bratom
+ Hedvika Vidmar, 5. obl.
sv. Gilbert, red.
BR 8
++ starši Kršmanc
BR 19
+ Milena Marjeta Japelj, 30. dan
za duhovne in redovne poklice
sv. Agata, dev. muč. BR 19
+ Frančišek Rotar
prvi petek
+ Dušan Belič
sv. Pavel, mučenec
VG 8
+ Karel, obl. in Ana Stanovnik
prva sobota
za duše v vicah
BR 19
za zdravje in Božjo previdnost
+ Stane Rigler ter živi in ++ iz
družine Belič (Bičevje)
+ Frančišek Bokavšek in
++ starši Slana
5. nedelja med letom BR 7
za žive in pokojne župljane
za srečo pri delu in športu
sv. Koleta, redovnica
30
+ Janez Filipič, 30. dan
LG 8
30
+ Vincenc Jesenovec, obl.
VG 8
+ Ljudmila Novak, 30. dan
+ Marijan in Tončka Kozamernik
+ Henrich Rudolf in Joži Sieger
+ Francka Zdešar, 15. obl. in
+ Ivan Zdešar, 20. obl.
+ Ludvik Modic
BR 10
+ Jože in starši Namjestnik
+ Jakob Remškar in
+ hči Damjana Šercer

GODOVI in SVETE MAŠE od 8.2.2021 do 14.2.2021
8.2. pon
sv. Hieronim, red.
BR 19
za domovino
Slovenski kulturni dan,
v zahvalo sv. Antonu
praznik
Padovanskemu
9.2. tor
sv. Apolonija, muč.
BR 19
+ Marija in Ciril Fabjan
++ svojci
10.2. sre
sv. Sholastika, red.
BR 19
za zdravje tete
++ iz družin Vrčon in Jelinčič
11.2. čet
sv. Lurška Mati Božja BR 8
v zahvalo in priprošnjo za
svetovni dan bolnikov
zdravje
BR 19
za zdravje na duši, duhu in
telesu družine (T)
+ Marijan Seliškar
12.2. pet
sv. Evlarija, muč.
BR 19
+ Vera Omahen
za očeta (V.C.)
+ Stanislav Kovačič, 7. dan
13.2. sob
sv. Jordan, redovnik VG 8
za duhovne in redovne poklice
+ Stanislav Marinko
BR 19
za blagoslov v družini
+ Lenart Starkež
+ Terezija Pezdir
14.2. ned 6. nedelja med letom BR 7
za žive in pokojne župljane
sv. Valentin, muč.
+ Francka Tomšič
30
za pravo življenjsko pot vnuka
LG 8
30
+ Janez Turk
VG 8
+ Vesna Meglen
+ Bernarda Slana, 30. dan
+ Peter Kržišnik
BR 10
+starši, sestra in brata Kosednar
+ Franc Podpadec
Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni in državni
praznik, ki ga praznujemo 8. februarja. Praznik je
umeščen na obletnico smrti pesnika Franceta Prešerna,
saj datum njegovega rojstva ni zanesljivo znan. Prešeren
je bil krščen 3. decembra in ta dan je vpisan tudi kot
datum rojstva.

GODOVI in SVETE MAŠE od 15.2.2021 do 21.2.2021
15.2. pon sv. Klavdij, redovnik BR 19
+ Karolina, obl. in Jože Hrastar
v zahvalo
16.2. tor
sv. Julijana, muč.
BR 19
+ Franci Rotar
+ Antonija Čuden, 30. dan
17.2. sre
++ PEPELNICA
BR 8
za sožitje v naših družinah
sv. Silvin, škof
BR 19
+ Ana Gregorič
18.2. čet
sv. Flavijan, škof
BR 8
++ starši Kavčnik
BR 19
+ Janez Novak, duhovnik
19.2. pet
sv. Bonifacij, škof
BR 19
+ Frančišek Rotar
+ Jožefa Pepca Umek (r. dan)
+ Marjeta, obl. in Miha Mravlje
20.2. sob
sv. Leon, škof
VG 8
+ Stanislav Marinko
za duše v vicah
BR 19 + Ivan Marinko
+ Olga Trček, obl. in
+ Zdravko Trček
+ Alojz Rovšek
21.2. ned 1. postna nedelja
BR 7
za žive in pokojne župljane
sv. Irena, devica
+ Ivan Kavčnik
30
+ Alojz Goličnik
LG 8
VG 830 + Jožefa in Jakob Bogataj
+ Jerca, 50. obl. in Ivan Marinko
++ starši Seliškar
+ Antonija in Nace Pezdir
za zdravje v družini
BR 10
++ Zakrajškovi
+ Pavla Borjančič
+ Terezija Pezdir

Tisto, kar je človeku dano, da zmore, je v resnici najboljše.
Kar presega njegove moči, pa ni koristno.
(Jevgenij Vodolazkin: Laurus)

GODOVI in SVETE MAŠE od 22.2.2021 do 28.2.2021
22.2. pon

Sedež apostola
Petra

BR 19

23.2. tor

sv. Polikarp, škof

BR 19

24.2. sre

sv. Matija, apostol

BR 19

25.2. čet

sv. Valburga, op.

26.2. pet

sv. Aleksander

BR 8
BR 19
BR 19

27.2. sob

sv. Gabrijel Žal. MB

VG 8

BR 19

28.2. ned

2. postna nedelja
sv. Ožbolt, škof

BR 7
LG 830
VG 830

BR 10

+ Irena Šimon
za duhovno, duševno in
telesno zdravje
+ starši, sestre in brata Zdešar
za Božje varstvo vnukov
v dober namen
za zdravje otroka, ki je na poti
+ Vladimir Erklavec
+ Janez Filipič
+ Janez Alič
++ Zor in ++ Rakovec
+ Frančiška in Franc Juvančič
+ Marija Janša, 30. dan
+ Janez Celarc, 3. obl.
za pravo pot in zdravje hčerke
Ane
+ Ani in Franci, obl. Jesenovec
++ starši Kramar
+ Roman Čičmirko, 30. dan
+ Lenart Starkež
za žive in pokojne župljane
+ Frančišek Rotar
+ Vincencij Kodelja
+ Franci Kavčnik in družina
Čibej ter Rozi Krapež
+ Stanislav Švigelj, 30. dan
za zdravje in Božje varstvo
+ Drago Glavica in ++ starši
+ Jože in ++ starši Namjestnik
+ Franc Potokar, 5. obl.
+ Janez, obl. in Ivan Slana

V januarju ni bilo svetega krsta
V lanskem letu je bil v tem času krščen en otrok.
V (decembru) in januarju so od nas odšli v večnost
Stanislav Fišter (75), Vrhniška c. 14, Dragomer, (Kranj)
Milena Marjeta Japelj (78), Požarnice 73, Vn. Gorice, (Vn. Gorice)
Janez Filipič (84), Cesta Dolomitskega odreda 11, Log, (Log)
Bernarda Slana (73), Nova pot 18, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice)
Antonija Čuden (86), Laze 14, Dragomer, (Dragomer)
Roman Čičmirko (50), Kotnikova ulica 12, Ljubljana, (Brezovica)
Stanislav Švigelj (76), Kratka ulica 1, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice)
Marija Janša (91), Cesta 8. maja 4, Log, (Brezovica)
Stanislav Kovačič (88), Stara cesta 17, Dragomer, (Dragomer)
Ivan Furjan (73), Loška cesta 29, Log, (Brezovica)
Amalija Hočevar (84), Na Brezno 9, Brezovica, (Brezovica)
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Letos je bilo cerkveno pokopanih devet naših župljanov, preteklo leto
pa v tem času pet. Spomnimo se jih v molitvi.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________

URADNE URE: za pogovor ali pripravo dokumentov, pokličite po
telefonu: Jožef Poje, župnik, 040 395 942 ali sporočite na e-pošto:
jozef.poje@rkc.si
KRST: Sveti krst bo mogoč ko se bodo zdravstvene razmere izboljšale.
POROKA: Za poroko se oglasite po telefonu ali e-pošti.
Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:
http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon/
POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na 040 395 942 (župnik).
Do nadaljnjega so pogrebi v družinskem krogu.
ŽUPNIJSKA KARITAS: telefon, ga. Vida Zdešar - 041 626 595.
BOLNIŠKI DUHOVNIK: v UKC Ljubljana in OI Ljubljana - 041 613 378.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŽUPNIJA BREZOVICA, Starovaška c. 19, 1351 Brezovica pri Ljubljani, župnik Jožef Poje
Tel: 040 395942 ali 01/3637180, e-naslov: jozef.poje@rkc.si ali zupnija.brezovica@rkc.si
TRR: SI56 1914 0501 0054 787

