
BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 
 

Ime Bela nedelja izvira iz starokrščanskih časov, ko so novokrščenci, ki so 

prejeli zakrament sv. krsta med velikonočno vigilijo, ves teden po veliki noči 

prihajali k bogoslužju v belih oblačilih. Uporaba belih oblačil, ki so znamenje 

čistosti, je izpričana od 4. stoletja, poseben pomen pa so dobila v 17. 

stoletju, ko so jezuiti na nedeljo po veliki noči uvedli skupinsko prvo obhajilo. 

Sveti Janez Pavel II. je določil, da se bo prva nedelja po veliki noči v vsej 

Cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja. Papež se je pri tem oprl na 

javno razodetje, posebej na Božjo besedo te nedelje, ki nazorno govori o 

Božjem usmiljenju. Povod pa je bilo Jezusovo razodetje sestri Favstini 

Kowalski. Povezanost praznika Božjega usmiljenja in 2. velikonočne nedelje 

kaže na simbol zveze med zakramentom svetega krsta, velikonočno 

skrivnostjo odrešenja in Božjim usmiljenjem. S prejemom zakramenta krsta so 

pri novokrščenemu odpuščeni in očiščeni vsi grehi, kar predstavlja 

razsežnost sprave med Bogom in človekom. 

 

Obvestila 
 

V nedeljo, 12.4., bo ob 15h na Brezovici molitev in protipotresna 

procesija. Lepo povabljeni. 
 

Od ponedeljka, 13.4., dalje začnemo z veroučnimi srečanji in v soboto z 

mladinsko skupino.  
 

V ponedeljek, 13.4., bo ob 20h seja ŽPS. Župnijski gospodarski svet se bo 

sestajal ločeno, na povabilo, ko bo načrtovanje gospodarskih del v 

župniji. 
 

V nedeljo, 19.4., bo izbira novih članov župnijskega gospodarskega 

sveta. Na list napišite svoj predlog in ga oddajte pri izhodu iz cerkve. 
 

V nedeljo, 19.4., bo ob 10h predstavitev naših prvoobhajancev. To ni 

dogodek le zanje in njihove družine, ampak povabilo in odgovornost 

nas vseh da zanje molimo, da molimo za njihove starše, za njihove 

družine. 
 

Od nedelje, 19.4., do naslednje nedelje, 26.4., bomo obhajali teden 

molitve za nove duhovne poklice in za svetost in zvestobo duhovnikov.  
 



V soboto, 25.4., bo ob 8h v Vnanjih Goricah Markova procesija. Lepo 

povabljeni. 
 

Ob pogrebu +Jožefa Kozjan je darovalo za orgle tudi Gasilsko društvo 

Dragomer. Hvala za vsak vaš dar. 
 

 

Pogled naprej 
 

Krstna nedelja v maju je prva nedelja v mesecu 3.5. Priprava na krst bo 

v ponedeljek pred prvo nedeljo v mesecu, 27.4., ob 20h. 
 

Sestanek za starše prvoobhajnacev bo v ponedeljek, 4.5., ob 20h v 

Marijinem domu. Zakrament prve svete spovedi v soboto, 9.5., ob 10h.  

Zakrament prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 7.6., ob 10h. Naslednji 

dan, ponedeljek, 8.6., bo zahvalna sv. maša za vso družino zvečer ob 19h.  
 

Predstavitev birmancev župnijskemu občestvu bo v nedeljo, 10.5. ob 10h.     

_____________________________________________________________________ 
 

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

pa lahko dobite župnika po sveti maši, razen v torek, ko je 

takoj po maši birmanski verouk. 

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 tudi s sveto mašo ob sedmem in 

tridesetem dnevu po pogrebu. 
 

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

 



ŽUPNIJA BREZOVICA, Starovaška cesta 19, 1351 Brezovica 

Župnik: Jožef Poje          tel: 040 395 942  ali  01 / 363 71 80  

E - naslovi:  jozef.poje@rkc.si  

zupnija.brezovica@rkc.si  

            www.zupnija-brezovica.rkc.si   

TRR:   SI56 2420 0900 4477 143 (za nove orgle) 

          SI56 1914 0501 0054 787 ( račun župnije) 
 

GODOVI in SVETE MAŠE od 13.4.2015 do 19.4.2015 
13.4. pon sv. Martin I. papež  BR 19 + Peter Service, obl. 

 sv.  Ida, redovnica  V zahvalo 

 sv.  Ursus iz Ravene  za zdravje 

14.4. tor sv. Lidvina, devica BR 19 v zahvalo za pomoč 

 sv. Valerijan, muč.  + Jožef Kozjan 

15.4. sre sv. Helena, kneginja BR 19 za zdravje v družini 

16.4. čet sv. Bernardka Lurška BR   8 + Jožefa Kozina 

 sv. Benedikt Labre  + Jože Gregorič, žpk. 

 sv. Magnus, grof  + Bernarda Rauh 

17.4. pet sv. Robert, opat BR 19 + Jernej Stražišar 

18.4. sob sv. Evzebij, škof BR 19 + Stane Šebenik 

 sv. Galdin, škof  + Majda in Janko Mravlje 

19.4. ned 3. velikonočna ned. BR  7 za žive in pokojne župljane 

 Teden molitve za   v dober namen 

 duhovne poklice LG   830 ++Sajevčevi in++Meglenovi 

 sv. Leon IX., papež  + Herman Završnik, 7. dan 

 sv. Ekspedit, muč. VG  830
 + Ignac Merinko (Nova pot 38) 

   + Jože Gregorič, žpk. 

   + Stanka, Tilka in Janez 

                                     Marinko 

  BR  10 ++ družina Žitko in Rotar 

   + Anton Hočevar in rodbina  

                                  Hočevar 

   + Jožef Kozjan 

   po namenu darovalca 

   + Herman Kovač 

   Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 18.4.:  Rožna - Vrtna, Ob snežaku, Lepa pot. 

Branje Božje besede BR, 19.4., ob 10h: Andrej in Magda Kunej 

mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si
http://www.zupnija-brezovica.rkc.si/


 
 

GODOVI in SVETE MAŠE od 20.4.2015 do 26.4.2015 
20.4. pon sv. Teotim, misijonar BR 19 za duhovne in redovne  

                                  poklice 

21.4. tor sv. Anzelm, šk., c. uč. BR 19 ++ Peklaj in ++ Obrstar 

22.4. sre sv. Aleksandra, muč.  BR 19 + Stanislav Trček 

 sv. Hugo, škof  + Jožef Kozjan 

23.4. čet sv. Jurij, mučenec BR   8 + Ivan in Jožefa Jarc 

 sv. Adalbert, škof  + Stane Šebenik 

24.4. pet sv. Honorij, škof BR 19 + starši in brat Urbas 

 sv. Fidelis, duh., muč.  + Marko Rode 

25.4. sob sv. Marko, evangelist BR 19 + Jožica Smrtnik, obl.    in  

 sv. Erminij, opat  rodbina Smrtnik ter Hrastar 

 sv. Anijan, škof  + Jože Gregorič, žpk. 

 sv. Makedonij, škof  za blagoslov in varstvo 

   + Vida Tišler 

   + Frančiška Lenaršič, 7. dan 

26.4. ned 4. velikonočna, ned. BR   7 za žive in pokojne župljane 

 nedelja dobrega  + Mojca Šuštar 

 Pastirja  + Jožef Kozjan 

 sv. Marija, Mati 

dobrega sveta  

sv. Dominik in Gregor 

LG   830 v zahvalo za zdravje in 

blagoslov  

ter varstvo naših družin 

  VG  830
 + Ludvik Modic, obl. 

   ++ Jesih in ++ Zadravec 

   ++ družina Gajšter in Kušar 

  BR  10 ++ Kopačevi 

   + Marjeta Mravlje in  

                     ++ starši Oblak 

   za družino in prijatelje 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 25.4.: Pot za stan. 

Branje Božje besede BR 26.4., ob 10h: Viktorija Celarc in Patricija Žižek 
 
 

 

 


