
 

 

 

 

 

 
 

Leto  2015          od 17. avgusta do 30. septembra                      številka  15 
 

 

VEROUK  2015 / 2016 
 

Vpis otrok v 1. razred verouka in vpis k posamezni uri vseh višjih razredov bo 

v soboto, 29.8., od 8h do 14h in od 17h do 19h; ter v ponedeljek, 31.8., od 

8h do 18h. Urnik verouka je na voljo v cerkvi pri verskem tisku in na spletni 

strani župnije. 

Pri vpisu otroka boste lahko dobili potrebne učbenike, delovne zvezke,  

liturgične zvezke in prispevali dar za katehezo. Učbenike si lahko sposodite 

tudi od starejših otrok.  

Začetek verouka bo 1. septembra po objavljenem urniku. Prosimo za Božji 

blagoslov v novem šolskem letu.  Molimo za učitelje in profesorje, starše ter 

za otroke in mlade.  

Druga nedelja v septembru bo katehetska nedelja. Pri maši se bomo še 

posebej priporočili Svetemu Duhu in prosili za modrost. Verouk skupaj z 

življenjem po zakramentih – z obiskovanjem nedeljskih in prazničnih svetih 

maš – z osebno in družinsko molitvijo, lahko mladega človeka vodi k trdni 

osebni veri. 
 

obvestila za birmance in njihove starše 
 

Duhovne vaje za birmance bodo v samostanu Stična, od petka, 11. 

septembra zvečer in do nedelje, 13. septembra, do kosila.  

Zadnji del birmanske devetdnevnice bo od 6.10. do 9.10. Sveta birma bo 

na Brezovici 10.10. ob 10h.  

 

obvestila 
 

Žegnanje na Logu, v cerkvi, bo na Jernejevo nedeljo, 23. avgusta, ob 10h. 

Lepo povabljeni! 

Ta dan bosta sveti maši samo na Brezovici ob 7:00 in ob 8:30. 

V nedeljo, 6.9., bo na Brezovici sveti krst – krstna nedelja. Priprava staršev in 

botrov na krst bo v ponedeljek, 31.8., ob 20h.  

Ta dan je prva nedelja v mesecu septembru, zato bo pri vseh mašah vaš 

dar namenjen za orgle. Bog vam povrni za vaše darove. 
 

GODOVI in SVETE MAŠE od 17.8.2015 do 23.8.2015 



17.8. pon sv. Beatrika, devica BR 19 + Ana Stanovnik, obl. 

18.8. tor sv. Helena, cesarica  BR 19 + Zdravko Pečan, obl. 

19.8. sre sv. Janez Eudes, duh BR 19 v zahvalo 

20.8. čet sv. Bernard, opat BR   8 + Jožef Kozjan  

21.8. pet sv. Zdenko, škof BR 19 + Alojz Maček 

22.8. sob sv. Devica Marija  BR 19 ++ Armič (iz Vnanjih Goric)  

 Kraljica  + Ludvik Lah 

   + Lojze Gosar 

   + Janez in Frančiška Novak 

23.8. ned 21. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Roza iz Lime  ++ starši Kušar  

  BR   830 + Pepca Celar, obl. 

   + Ludvik Modic  

   + Alojz Mikuš, obl. in  

++ starši Mikuš in Šenk 

 žegnanje Log LOG 10 Karel Petrovič in  

+ Marija Mole 

   ++ Blažonovi in  

++ Podlipčanovi 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 22.8.: Starovaška, Brezovška od Tržaške 

do Skodlarja 

Branje Božje besede BR, 23.8., ob 8
30

: Robi Novak in Mojca Novak 

_______________________________________________________________________________ 
 

22.8. – Devica Marija Kraljica – Peta skrivnost častitljivega dela rožnega 

venca se glasi: "ki je tebe, Devica, v nebesih kronal". Gre za govorjenje v 

podobi, izraža pa globoko duhovno, nadnaravno resnico. 'Krona' (ali 

'venec') je bila že od nekdaj simbol zmagoslavja, najvišje časti, moči, 

veličastva in blažene radosti. Jezusova Mati Marija, ki jo je Sin vzel k sebi v 

nebesa z dušo in s telesom, sedi na desnici njega, ki je Kralj vesolja, kot 

Kraljica in obenem naša Mati. God Device Marije Kraljice je v bogoslužni 

koledar katoliške Cerkve uvedel papež Pij XII. ob prvem Marijinem letu, ki ga 

je Cerkev obhajala leta 1954. Do pokoncilske preureditve bogoslužnega 

koledarja se je z godom Device Marije Kraljice zaključil njen mesec maj, 

zdaj pa ga obhajamo 22. avgusta, osmi dan po prazniku Marijinega 

vnebovzetja. Ta datum je primernejši, saj se je Marijino kraljevanje v polnosti 

z vso učinkovitostjo začelo uresničevati šele od dneva njenega 

vnebovzetja. 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 24.8.2015 do 30.8.2015 

24.8. pon sv. Jernej, apostol   BR 19 + Jože Gregorič, žpk. 

25.5. tor sv. Ludvik, kralj BR 19 po namenu darovalca 

26.8. sre sv. Tarzicij, muč.  BR 19 + Marko Jakomin 

27.8. čet sv. Monika, mati sv. 

Avguština 

BR   8 za duhovne in redovne 

poklice 

28.8. pet sv. Avguštin, škof in 

cerkveni učitelj 

BR 19 za zdravje in blagoslov v 

družini 

   + Ivan in + Janez Slana 

29.8. sob Muč. Janeza Krstnika BR 19 ++starši Pleško (Loška 15)  

30.8. ned 22. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Feliks, mučenec   + Franci Rakovec, obl. 

   + Janez Pezdir, obl. 

  LG  830 + Matija Remškar in  

++ Blažonovi 

  VG  830
 v zahvalo za 40 let zakona 

   + Jože Gosar 

   + Rok Mustar, obl. 

   + Viktorija Lukančič, obl.  

  BR  10 + Feliks Jelnikar in ++ starši 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 29.8.: Brezovška od Skodlarja do konca 

Branje Božje besede BR, 30.8., ob 10h:  Janez Novljan in Bojana Novljan 

_______________________________________________________________________________ 
 

27.8. – Sveta Monika – Zgled vseh svetniških ter priprošnjica vseh trpečih 

mater in žena je sveta Monika, mati enega največjih učenjakov Cerkve. 

Sveti Avguštin v svojih Izpovedih sam prizna, da se mora za svojo 

spreobrnitev v prvi vrsti zahvaliti predvsem molitvam in solzam svoje matere. 

Sveta Monika je bila vzgojena v krščanskem duhu, a se je kasneje poročila s 

poganom. Monikina ljubezen in potrpežljivost je dosegla, da se je mož dal 

tik pred smrtjo krstiti. Za Avguštinovo izobrazbo sta starša veliko žrtvovala, 

nista pa mogla vplivati na njegovo razuzdano življenje. Zajel ga je vrtinec 

mladostnih zablod; tudi materine prošnje in solze ga niso dosti ganile. 

Kasneje se je vdal krivi veri manihejcev, ki so zanikali vsako krščanstvo. 

Monika je zelo trpela, molila, jokala in prosila sina, naj se vrne na pravo pot. 

Avguštinu, je sledila v Rim in kasneje v Milano, kjer ga je Božja milost končno 

dosegla. Tu je namreč srečal s škofom sv. Ambrožem. Monika je po kratki in 

hudi bolezni, je zatisnila oči, stara petiinpetdeset let. 
 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

čiščenje župnijske cerkve na Brezovici: 

sobota, 22.8. – Starovaška, Brezovška od Tržaške do Skodlarja 

sobota, 29.8. – Brezovška od Skodlarja do konca 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 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. 

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

