Leto 2015

od 21. septembra do 11. oktobra

številka 17

MESEC OKTOBER – MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA
"Kdor misli, da obstaja kakšna druga pot k Bogu kot
molitev, se moti", je dejala cerkvena učiteljica sv.
Terezija Avilska (goduje 15. oktobra). Papež Janez Pavel
II je izpostavil, da se ravno v skrivnostih rožnega venca
zrcali naše življenje, naša družina, narod, naša Cerkev.
Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro
prakso menihov, ki so molili psalme. Sčasoma se je
razvila molitev 150 zdravamarij in 30 očenašev, številka
150 ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu. Papež, sveti Janez
Pavel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega venca.
Vsak posameznik se lahko najde v skrivnostih rožnega venca. Prav zato
molitev rožnega venca ne bi smela biti le molitev starejših pobožnih žena
ampak tudi molitev mladih. Izbira je naša, vendar v 30 minutah, kolikor v
povprečju traja molitev ne bomo našli boljše naložbe za naše življenje.
V cerkvi je molitev rožnega venca vsak dan pol ure pred sveto mašo.
Priložnost imamo. Jo bomo zavrnili…?

obvestila za birmance in njihove starše
Za nami so duhovne vaje v Stični. Do prejema zakramenta sv. birme sta še
dve srečanji ob torkih ob 19:30 v Marijinem domu.
Srečanje za starše pred sv. birmo bo v ponedeljek, 28.9., ob 20h v Marijinem
domu. Zadnji del birmanske devetdnevnice bo od torka, 6.10. do petka,
9.10., vsak dan s sv. mašo ob 19h, razen v četrtek, 8.10., ko bo birmance
obiskal škof dr. Anton Jamnik. Srečanje z birmovalcem bo eno uro pred sv.
mašo, ob 18h. Na srečanje niso povabljeni le birmanci, ampak predvsem
starši in botri. Med sv. mašo, v četrtek zvečer, bo tudi priložnost za sv.
spoved za starše in botre. Duhovna priprava ni le za birmance, ampak za
vse ki so z njimi povezani. To pa so v prvi vrsti starši in njihovi botri.
Sveta birma bo na Brezovici 10.10. ob 10h.

Iz seje ŽPS, 14.09.2015
Po uvodni molitvi in pregledu zapisnika zadnje seje so bili sprejeti naslednji
sklepi: pri procesijah za naslednje leto je potrebno določiti nekoga, ki bo
vodil procesijo, in izbrat nosilce bander; zaključek šmarnic bo naslednje leto
tam, kjer bodo šmarnice tudi potekale, ker je bil letos zelo majhen obisk na
zaključku.
Člani ŽPS so prejeli pastoralni priročnik, ki je letos posvečen družini in se
pogovorili o prvi temi. Prvi del pastoralnega načrta: Srečanje starejših bo
vsako leto drugo nedeljo po malem šmarnu. 25.9.2015 po maši bo Peter
Kvaternik predstavil knjigo » Moje romanje« ki opisuje romanje Stanislava
Kvaternika. Prvi Skavtski dan se bo začel 2.10.2015 ob 17:00 uri.
Ob prvih petkih bo po maši molitvena ura. Molitev vodijo naslednje skupine:
2.10.2015 - zakonska skupina Brezovica-starejša
6.11.2015 - Skavti
4.12.2015 - neokatehumenska skupnost
1.1.2016 - po maši ob 10:00 uri litanije pred Najsvetejšim
5.2.2016 - podružnica Log
4.3.2016 - molitev križevega pota –Vnanje gorice
1.4.2016 - priprava na blagoslovitev novih orgel
6.5.2016 - mladina
3.6.2016 - podružnica Dragomer
1.7.2016 - žene
5.8.2016 - farani iz Brezovice
17.10.2015 praznujejo zakonski jubilanti ob 19:00 uri. K prijavi povabljeni vsi z
obletnicami zakona 5,10,15 let in naprej.
Bogoslužja na dan 1.11.2015 - Vsi sveti: 8:00 uri z molitvijo na pokopališču,
Log in Vnanje Gorice; 10:00 uri Brezovica; 10:00 uri z molitvijo na
pokopališču Dragomer; 14:00 uri z molitvijo na pokopališču Brezovica.
V soboto, 21.11.2015, (ob godu sv. Cecilije) pri maši sodelujejo vsi zbori v
župniji.
Dekanijsko srečanje članov ŽPS bo 29.11.2015 V Antonovi dvorani na Viču
ob 15:00 uri.
5.12.2015 ob 17:00 uri miklavževanje za celo župnijo na Brezovici.

obvestila za mlade
Mladinska srečanja bodo ob sobotah ob 20h. Prvo srečanje bo v soboto,
26. septembra. Lepo vabljeni.
Svetovni dan mladih bo potekal v Krakovu na Poljskem od 20. do 31. julija
2016. To bo 31. svetovni dan mladih, ki je organiziran samo vsake 3 leta.
Prijave na SDM se bodo začele po Stični mladih 2015. To je povabilo
papeža Frančiška, da se skupaj z mladimi iz vsega sveta povežemo v molitvi
in doživimo svetovno Cerkev.
Več na spletu: http://www.drustvo-skam.si/sdm/20_sdm_krakov_2016.php

dogodki pred nami
Katehetski sestanek bo v ponedeljek, 21.9., ob 20h v pisarni župnišča.
V petek, 25.09.2015, bo po večerni sv. maši, ki je ob 19h, v Marijinem domu
na Brezovici predstavitev knjige z naslovom Moje romanje avtorja
Stanislava Kvaternika. Knjiga govori o peš romanju po poti sv. Jakoba v
Santiago de Compostela.
Iz spremne besede: ''Dnevnik, ki ga je avtor pisal, je lepo življenjsko
pričevanje. Je veliko več kot potopis. Je iskreno soočenje s samim seboj, ko
z izkustvom romarja razmišlja o življenju in o svetu. Zelo nevsiljivo zna v to
pritegniti tudi bralca. Občudovanje lepot stvarstva, opisi mest in posledic
človeškega napredka, se ob iskrenem soočenju s samim seboj, prepletajo z
razčiščevanjem odnosov z drugimi.''
O knjigi in avtorju bodo spregovorili nečak Blaž Knez, dr. dent. med., Simon
Kvaternik in soromarji v Santiago.
Glasbeni program bodo oblikovale glasbenice: Neža Nahtigal, violina,
Kristina Knez, violina in Mirjam Kodba, flavta. Ob 19h bo tudi sv. maša za
avtorja te knjige. Lepo vabljeni!
V mesecu oktobru je 4.10. krstna nedelja - prva nedelja v mesecu. Priprava
za starše in botre bo v sredo, 30.9., ob 20h.
Začenja se novo skavtsko leto. Prvi skavtski dan bo na prvi petek, 2.
oktobra, z začetkom ob 17h. Pri sv. maši se bomo priporočili Svetemu Duhu
za blagoslov skupnega dela, ustvarjanja in življenja.
Na prvi petek v septembru, 2.10., bom obiskal starejše in bolne na domu.
Na prvi petek po sveti maši bo molitev pred Najsvetejšim do 20:30. Molitev
pripravlja in oblikuje starejša zakonska skupina iz Brezovice. Med molitvijo bo
priložnost za sveto spoved. Zaključek molitve bo z litanijami Srca
Jezusovega in z blagoslovom. Lepo povabljeni.
Na prvo soboto v oktobru, 3.10., bo pred sv. mašo ob 18:15 molitev rožnega
venca s premišljevanjem Svetega pisma, po sv. maši pa litanije Matere
Božje.
Žegnanjska nedelja na Brezovici bo na prvo nedeljo v oktobru, 4.10.
Slovesnost bo ob 10h. To je dan, ko se spominjamo posvetitve župnijske
cerkve sv. Antona Puščavnika. Gospodinje naprošam tudi za pecivo, da se
lahko po maši skupaj zadržimo v druženju in pogovoru.
Ker je 4.10. prva nedelja v mesecu oktobru, bo pri vseh mašah vaš dar
namenjen za orgle. Bog vam povrni za vaše darove.
Srečanje Besede življenja bo v ponedeljek, 5.10., po sveti maši.
Sestanek odbora za orgle bo v torek, 6.10., ob 20h v Marijinem domu.

Prvo srečanje bralnih uric bo v sredo, 7. oktobra, ob 10h. Srečanja bodo ob
sredah, od 10h do 11h, v Marijinem domu v učilnici Marije Goretti.
Prav tako bodo v oktobru tudi svetopisemske urice. Prvo srečanje bo v
drugem tednu oktobra. Dan in ura bo oznanjena naknadno.
Srečanje s škofom birmovalcem bo v četrtek, 8.10. ob 18h. Ker je ta dan
birmanska devetnevnica, je sveta maša samo zvečer ob 19h. Zjutraj ob 8h
ni sv. maše.
Seja ŽPS bo v ponedeljek, 12. oktobra ob 20h v Marijinem domu.
Srečanje zakonskih jubilantov v letošnjem letu bo v soboto, 17. oktobra, ob
19h pri sveti maši. Na srečanje povabljeni vsi jubilanti, ki letos obhajate 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ali višjo obletnico sklenitve zakonske
zveze. Sporočite na tel. št. 040 395 942 (župnik) vaš letošnji jubilej skupnega
zakonskega življenja. Bogu se zahvalimo za vsa pretekla leta in prosimo
blagoslova in življenjske modrosti za naprej.
Svetopisemski maraton pri sv. Jožefu v Ljubljani, Ulica Janeza Pavla II. 13.
Naslov letošnjega maratona je »V ljubezni ni strahu«, potekal pa bo v tednu
od nedelje 11.10., začetek ob 20h, do nedelje 18.10. 2015, zaključek ob 17h.
Skupine se lahko prijavijo za branje Svetega pisma na spletni povezavi
https://goo.gl/uguxxv Za dve-urni termin naj bodo vsaj štiri osebe.
Pred misijonsko nedeljo bo v petek, 16. in soboto 17.10. v Šentvidu nad
Ljubljano v Zavodu sv. Stanislava v telovadnici osnovne šole Alojzija Šuštarja
v Šentvidu potekala Misijonska vas. Vse skupaj bo osredotočeno na
Madagaskar in tamkajšnje misijonarje. Gost letošnje Misijonske vasi bo
misijonar Peter Opeka. Več na: http://www.missio.si/misijonska-vas-2015
Misijonska nedelja je 18. oktobra.
V pripravi na prvo obletnico smrti župnika Jožeta Gregoriča bo spominsko
tridnevje. V petek, 23.10., bo molitvena ura pred najsvetejšim po sveti maši.
V soboto, 24.10., bo po sv. maši glasbeni spomin na pokojnega župnika.
Obletna sveta maša, ki jo bo daroval p. Marjan Čuden OFM, bo v nedeljo,
25.10., ob 10h.
Delavnice »Petje in gibanje«, ki jih pripravlja Kulturno društvo Breza, bodo v
Marijinem domu v sredo, 28.10., ob 20h. Lepo povabljeni.
Letos bomo obhajali praznik Vseh svetih na nedeljo. Svete maše bodo: ob
8h na Logu v cerkvi in po maši molitve za rajne na pokopališču Log; ob 8h v
Vnanjih goricah in po maši molitve za rajne na pokopališču Vnanje Gorice;
ob 10h v cerkvi na Brezovici; ob 10h v cerkvi v Dragomerju in po maši
molitve za rajne na pokopališču Dragomer; ob 14h v cerkvi na Brezovici in
po maši molitve za rajne na pokopališču Brezovica. Ob 7h to nedeljo na
Brezovici ne bo svete maše, ker bo še ob 14h.

Pritrkovalci na Brezovici imajo redne vaje ob sobotah ob 9:30 v Marijinem
domu (soba Karitas).
Vsako sredo je na Logu v kapeli srečanje Molitvene skupine ob 19:30. V
četrtek pa je na Logu v kapeli ob 20:15 srečanje molitvene skupine Prenova
v Duhu. Lepo povabljeni k molitvi zase, za bližnje in za nove duhovne police
ter za njihovo zvestobo in stanovitnost.

GODOVI in SVETE MAŠE od 21.9.2015 do 27.9.2015
21.9. pon

sv. Matej, evangelist BR 19

22.9. tor
23.9. sre
24.9. čet

sv. Mavricij, muč.
sv. Pij iz Pietrecine
bl. Anton Martin
Slomšek, škof

BR 19
BR 19
BR 8

25.9. pet
26.9. sob

sv. Sergij, menih
sv. Kozma in
sv. Damijan, muč.

BR 19
BR 19

27.9. ned

26. ned. med letom
Slomškova nedelja
sv. Vincencij

BR 7

Pavelski, ustanovitelj
lazaristov

VG 830

LG 830

BR 10

+ Leopold Kramarič ter
++ starši in bratje Logar
+ Dušan Trček
+ Matej Trpin, obl.
+ Teodor Pikec, obl. in
+ Ivanka Pikec
++ Iskra in ++ Poličnik
+ Angela Eta Blaznik, 2. obl.
++ starši Nussdorfer
+ Jože Oblak, obl. in
+ Manca Oblak
++ Grom
za žive in pokojne župljane
+ Antonija Zor, obl.
+ Primož Lavtar, žpk. in dhp.
++ starši Marinko in + Ivanka
ter + Franc Zor
+ Frančiška Jakomin
+ Drago Zorc
+ Marija Slana
+ Frančiška in Vincenc
Jesenovec
+ Bogo in Marija Komelj
+ Ivan in Viktorija Burger, obl.
+ Valentin in Marija Židanek, obl.
+ Ljudmila Pezdir

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 26.9.: Tržaška cesta od črpalke OMV do
trgovine Mercator in Malovaška ulica
Branje Božje besede BR, 27.9., ob 10h: Edo in Mojca Zore

Še vedno velja povabilo k pevskim zborom:
Otroški PZ (učenci OŠ od 2. do 8. razreda), ki ga vodi Viktorija Celarc, ima
vaje ob petkih od 17.30 do 19.00. Otroški PZ prične z vajami 18.9.2015 ob
17.30.
Mladinski PZ (učenci 9. raz. OŠ, dijaki in študentje), ki ga vodi Gregor Žitko,
ima vaje ob četrtkih od 20.00 do 21.30. Mladinski PZ prične z vajami 3.9.2015
ob 20.00.
Mešani PZ (odrasli od 18. leta dalje), ki ga vodi Tone Rozman, ima vaje ob
sredah od 20.00 do 22.00. Mešani PZ Brezovica prične z vajami 2.9.2015 ob
20.00. Vsi zbori imajo vaje v Marijinem domu (nasproti župnišča).

GODOVI in SVETE MAŠE od 28.9.2015 do 4.10.2015
28.9. pon
29.9. tor
30.9. sre
1.10. čet

sv. Venčeslav, muč.

2.10. pet

BR 19
sv. Mihael, Gabrijel, Rafael BR 19
sv. Hieronim, cer. uč. BR 19
sv. Terezija D. Jezusa BR 8
roženvenska pobožnost
sv. Angeli varuhi
BR 19

LG 830

+ Primož Lavtar, žpk. in dhp.
++ družina Škof in Zupan
+ Alojzija Bokavšek, obl.
za žive in ++ iz družine
Gosar in Salamon
v čast Sveti Družini za
zdravje v družini
+ Janez in Frančiška Novak
+ Marjan Seliškar, obl.
za žive in pokojne župljane
+ Dušan Trček
++ starša in bratje Lohak
+ Vera Lomovec, obl. in
+ Rudi Lomovec
za uspešno zdravljenje
+ Franc Prah, obl.

3.10. sob

sv. Gerard, opat

4.10. ned

27. ned. med letom BR 7
roženvenska ned.
žegnanjska nedelja
na Brezovici
sv. Frančišek, red. ust.
krstna nedelja
VG 830

++ Gajštrovi in ++ Kušar

BR 19

BR 10

+ Marija Slana, 30. dan
++ starši Jesenovec
v čast Materi Božji za
pomoč in blagoslov
+ Frančiška Tomšič (ob100 let. roj.)
+ Janez Fabijan (iz Kanade)

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 3.10.: Poštna ulica
Branje Božje besede BR, 4.10., ob 10h: Metod in Mojca Žitko

GODOVI in SVETE MAŠE od 5.10.2015 do 11.10.2015
5.10. pon
6.10. tor
7.10. sre
8.10. čet
9.10. pet

sv. Marija Favstina
sv. Bruno, ust. kartuzijanov
sv. Rožnovenska
Mati Božja
sv. Pelagija, spokornica
sv. Abraham in Sara

10.10. sob sv. Florencij, muč.
11.10. ned 28. ned. med letom
sv. Filip, dijak

BR 19
BR 19
BR 19

LG 830

v dober namen (M)
++ družina Vesel in Blagovič
+ Karel in Jerica Žitko, obl.
v čast Svetemu Duhu
za srečno vožnjo
za žive ++ iz družine Celarc
in Pezdir
za birmance
+ Stane Šebenik, 1. obl.
za žive in pokojne župljane
+ Alojz Maček
+ Marija Debenc

VG 830

+ Marija Slana

BR 19
BR 19
BR 10
BR 19
BR 7

BR 10

+ Marija in Bogo Komelj
+ Anton in + Frančiška
Marinko in + Anica Orel
+ Ivan Urbančič, obl.
+ Anton Klemen, Ivica in
Viktor Zdrešar
+ Ludvik Japelj, obl. in
+ Zora in Alojz Klavora
+ Anton Remškar, obl.
+ Frančišek Žitko

Čiščenje cerkve na Brezovici: starši birmancev
Branje Božje besede BR, 11.10., ob 10h: Tone in Anka Brlan
_______________________________________________________________________________
Seznam čiščenja do konca leta 2015:
sobota, 17.10.
sobota, 24.10.
sobota, 31.10.
sobota, 7.11.
sobota, 14.11.
sobota, 21.11.
sobota, 28.11.
sobota, 5.12.
sobota, 12.12.
sobota, 19.12.
sreda, 23.12.

Tržaška cesta od Poka do št. 505 neparne št.
Podpeška cesta parne in neparne
Komarijska pot, Šolska pot, Debevčeva, Za grabnam
Na Lazih - Brezovica
Cesta na postajo
Sodnikarjeva, Jevčeva, Podcvetija
Ulica Jožeta Kopitarja
Ulica Ivana Selana
Založnikova cesta, Cesta v Log
Vrhniška cesta
Dolina, Pot na Plešivico, Pot na mah, V Jami

spodbuda in povabilo
Ob ponedeljkih je zadnja ura verouka ob začetku maše, ob 19h. Nekateri od staršev
ste med čakanjem otroka, ki je pri verouku že prišli k maši. Povabljeni ste, da ta čas
čakanja oplemenitite z molitvijo za svojega otroka in svojo družino. Kaj pa lahko oče
ali mati več stori za svojega otroka v času verouka, kot da ga pri sv. maši priporoči v
Božje varstvo?
Če se verouk konča pred večerno sv. mašo, lahko skupaj z otrokom tudi pridete k
maši. Vsaj občasno. To je mogoče ob ponedeljkih in torkih ob 19h.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________

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.

