Leto 2015

od 12. oktobra do 1. novembra

številka 18

VSI SVETI – 1. november
V vzhodni Cerkvi so že v 4. stoletju poznali praznovanje spomina vseh svetih
mučencev. Obhajali so ga spomladi v povezanosti z veliko nočjo, zavedajoč
se, da k dovršitvi Kristusovega poveličanja spada tudi poveličanost njegovih
udov. Na osmi dan po binkoštih so praznik vseh mučencev obhajali malo pred
letom 600 tudi v Rimu. Papež Bonifacij pa je 13. maja leta 610 rimski tempelj
Panteon posvetil Mariji in vsem mučencem. Praznik so začeli obhajati 13. maja.
Množice romarjev so vsako leto za 13. maj prihitele v Rim.
Papež Gregor IV. pa je sto let pozneje praznik prestavil na 1. november. Prvo
pričevanje, da so v Rimu praznik vseh svetnikov obhajali na 1. november,
imamo že iz časa okoli leta 800. V 9. stoletju so ga sprejeli tudi na Nemškem,
Francoskem in Španskem. Cerkev je uvedla praznik vseh svetnikov, ker je število
svetnikov tako naraslo, da ni bilo več mogoče spominjati se vsakega posebej.
Zlasti naj bi se na »vse svete« spominjali tistih neštetih nebeških izvoljencev, ki na
zemlji njihove skrite, a pred Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni poznal in
priznal.

VERNI RAJNI – 2. november
Začetek spomina vernih duš v vicah izvira iz leta 998, ko je sv. Odilo,
benediktinski opat v Clunyju, ukazal samostanom, naj l. novembra popoldne po
cerkvah zvoni mrtvim v spomin, menihi pa naj molijo večernice; drugi dan naj
za mrtve opravijo molitve ter zanje mašujejo.
Trpljenje v vicah, kraju očiščevanja, je po besedah duhovnih pisateljev zelo
hudo, vendar jih prešinja tudi globoko veselje ob gotovosti glede zveličanja. Na
slabšem kakor mi so pa zaradi tega, ker si sami ne morejo pomagati. Čas
zasluženja je bil zanje končan s trenutkom smrti. Pač pa jim moremo pomagati
mi, ki spadamo še k »potujoči Cerkvi«. Pomagati jim morejo s priprošnjo tudi
zveličani v nebesih - zaradi dejstva, ki ga izraža člen apostolske vere: »Verujem
v občestvo svetnikov«. Verni rajni, ki so umrli v božji milosti, so božji prijatelji in
morejo za nas prositi. Zato se kristjani lahko vernim dušam priporočamo za
njihovo pomoč v raznih stiskah. Za nas bodo tem bolj prosile, čim bolj jim bomo
z molitvijo in dobrimi deli pomagali.

obvestila

Bralne urice so vsako sredo od 10h do 11h v Marijinem domu v učilnici
Marije Goretti.
Svetopisemske urice so vsak četrtek od 18h do 19h, tudi v Marijinem domu
v učilnici Marije Goretti.
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.
Vsak četrtek pa je na Logu v kapeli ob 20:15 tudi srečanje molitvene
skupine Prenova v Duhu.
Otroški PZ (učenci OŠ od 2. do 8. razreda), ki ga vodi Viktorija Celarc, ima
vaje ob sobotah od 10.00 do 11.30. Otroci, lepo povabljeni!
Mladinski PZ (učenci 9. raz. OŠ, dijaki in študentje), ki ga vodi Gregor Žitko,
ima vaje ob četrtkih od 20.00 do 21.30.
Mešani PZ (odrasli od 18. leta dalje), ki ga vodi Tone Rozman, ima vaje ob
sredah od 20.00 do 22.00. Vsi zbori imajo vaje v Marijinem domu.

obvestila za mlade
Mladinska srečanja so ob sobotah ob 20h. Mladi sodelujejo na
Svetopisemskem maratonu v petek, 16.10., od 22h do 24h.
Festival RIREM SRCA bo v četrtek, 15. oktobra 2015, ob 19:30, v Športni
dvorani Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Vstopnice (5€) so v
prodajalnah Ognjišče in na radiu Ognjišče, tel.: 01 512 11 26. Nastopili bodo
Nessy, Sašo in Robi, Odsev, Blaž Podobnik, Petra Stopar, Rebeka Prelesnik,
Ingrid Müller Horvatič, Pusti sled in Andrej Jerman. Glasbeniki bodo
predstavili svoje nove skladbe in pripravili izjemen duhovno glasbeni večer.
Pridite in povabite prijatelje. Več na: http://festival.ognjisce.si/
Novoletno srečanje mladih je letos v Valencii v Španiji od 28. decembra
2015 do 1. januarja 2016. namenjeno je mladim od 17. do 35. leta starosti.
Mlajši od 18 let morajo imeti pisno dovoljenje staršev. Rok za prijavo je 1.
december 2015. Več na: http://www.drustvo-skam.si/esm/
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. To
je povabilo papeža Frančiška, da se skupaj z mladimi iz vsega sveta
povežemo v molitvi in doživimo svetovno Cerkev.
Več na: http://www.drustvo-skam.si/sdm/20_sdm_krakov_2016.php
Novo! Letos prihaja nova revija za mlade z naslovom: #najst. Revija #najst je
namenjena mladim v zadnji tiradi OŠ, ki so revijo Mavrica že presegli,
predvsem pa za dijake. Revija #najst bo izhajala šestkrat na leto. Sporočilo
iz revije: »Z vami razvijamo talente, premišljujemo o odnosu fant–punca,
vrtimo svet, klikamo po pop sceni, poslušamo glasbo, spremljamo modne
smernice, se pripravljamo na birmo in po njej prinašamo evangelij svetu.
Živimo z roko v roki z družabnimi omrežji. V vsaki številki vabimo k reševanju

izzivov, ki jih bomo objavljali na različnih družabnih omrežjih.« Cena
posameznega izvoda je 3,90€ ali letna naročnina 23,40€.
Več na: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/revija/Najst

dogodki pred nami
Seja ŽPS bo v ponedeljek, 12. oktobra ob 20h v Marijinem domu.
Srečanje za starše bo v ponedeljek, 12.10., od 17:00 do 17:45 ali v četrtek,
15.10., od 18:00 do 18:45. Izberite tisti dan, ki vam bolj ustreza. Povabljena
oba starša, lahko tudi eden v enem terminu in drugi v drugem.
Srečanje zakonskih jubilantov 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, ki je 18. oktobra, 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. V soboto, 17.10., bo dobrodelni
večer s Petrom Opeko in glasbenimi gosti v dvorani Tivoli ob 19h. V nedeljo,
18.10., je vseslovensko praznovanje misijonske nedelje na Brezjah ob 15h.
Več na: http://www.missio.si/misijonska-vas-2015
Misijonar Peter Opeka bo maševal tudi v torek, 20.10., ob 18h v Polhovem
Gradcu. Pri maši bo spregovoril o svojem življenju in delu na Madagaskarju.
Lepo povabljeni.
Nabirka pri mašah na misijonsko nedeljo je namenjena našim misijonarjem.
Na misijonsko nedeljo, 18.10., bo v naši župniji gostovala založba Emanuel, ki
bo predstavila svojo knjižno ponudbo. Po maši boste lahko pogledali knjige
in literaturo, ki jo izdajajo. Morda dobite tudi kaj zase ali za darilo drugim.
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. Hvaležno se ga spomnimo v molitvi.

Ob obletnici smrti bo izšla tudi knjiga pridig pokojnega župnika, ki jo boste
lahko kupili že v času tridnevne priprave in po njej.
Delavnice »Petje in gibanje«, ki jih pripravlja Kulturno društvo Breza, bodo v
Marijinem domu v sredo, 28.10., ob 20h. Lepo povabljeni.
Praznik Vseh svetih je letos na nedeljo. Ker je to prva nedelja v mesecu
novembru, bo vaš dar pri maši namenjen za nove orgle.
Svete maše na praznik Vseh svetih: ob 8h na Logu v cerkvi in molitev za
rajne na pokopališču; ob 8h v Vnanjih goricah in molitev za rajne na
pokopališču; ob 10h v cerkvi na Brezovici; ob 10h v cerkvi v Dragomerju in
molitev za rajne na pokopališču; ob 14h v cerkvi na Brezovici in po maši
molitve za rajne na pokopališču.
Ob 7h to nedeljo na Brezovici ne bo svete maše ampak samo ob 10h in
14h, ko bo po maši tudi molitev na pokopališču Brezovica.
Spomin vernih rajnih – 2. november: ta dan veroučnih srečanj ni, zato so vsi
veroučenci, skupaj s starši, namesto verouka pri sveti maši ob 19h. To je zelo
pomemben dan, ko se spominjamo naših pokojnih sorodnikov, pa tudi tistih,
ki so še potrebni naših molitev in prošenj, ker se jih domači več ne spomnijo
ali ne znajo več moliti, da mi zanje molimo.
Ta dan bo sveta maša zjutraj ob 8h in zvečer ob 19h.
Dekanijsko srečanje članov ŽPS bo 29.11.2015 V Antonovi dvorani na Viču
ob 16:00 uri. Na Vič se bomo odpeljali z lastnim prevozom.
5.12.2015 ob 17:00 uri miklavževanje za celo župnijo na Brezovici.

prošnja in zahvala
V župniji Brezovica je živahen utrip številnih skupin. Večina skupin se srečuje
v Marijinem domu. Samo otrok je v Marijinem domu vsak teden okoli 350.
Da srečanja potekajo v urejenih in čistih prostorih je potrebna stalna skrb.
Vrsto let je za čiščenje in urejanje Marijinega doma skrbela družina Celarc.
Koliko ur sta starša z otroki podarila župniji samo Bog ve. Za vse delo in skrb v
preteklih letih se iskreno zahvaljujem. To je skrito pričevanje o zvestobi župniji
in dejavna ljubezen do Boga in bližnjega. Hvala vam.
Družina Celarc je še vedno pripravljena čistiti Marijin dom, vendar je
razumljivo, da vsak teden ni mogoče zaradi drugih družinskih obveznosti.
Zato prosim vse tiste družine, ki bi bile pripravljene pristopiti na pomoč tudi
pri tem delu, da to sporočite. Skrita dela so pred Bogom večja, kot tista, ki
jih mnogi opazijo. Ena družina in Vnanjih Goric se je že odzvala na povabilo
in prošnjo. Če bo več družin, bo tudi manjša obremenitev na posamezno
družino. Hvala za vašo pripravljenost.

GODOVI in SVETE MAŠE od 12.10.2015 do 18.10.2015
12.10. pon sv. Maksimilijan Celjski BR 19
13.10. tor sv. Gerald, vitez
BR 19
14.10. sre

sv. Kalist I., papež
in mučenec

LG 830

za zdravje
+ Jože Gregorič, žpk.
+ Franc Sojer
+ Tončka in Jože Cankar
+ Angela Koprivnik
++ starši Japelj in Oblak
+ Manca Trček, obl.
+ Dušan Trček
+ Nanči in Štefan Rakovec
+ Andrej in Angela Marinko
++ Premrl
+ Terezija Jelinčič, obl.
++ družina Čamernik - Lukovi
iz Dragomerja, Gorazd, obl.,
++ starši Anton in Pavla ter
Jelka in Drago Čamernik
+ Janko in Majda Mravlje
za žive in pokojne župljane
+ Jožef Kozjan
+ Marija in Sabina Suhadolnik

VG 830

+ Ivanka Rus, obl.
+ Avguština Pikec
++ Štrukljevi
++ Gajštrovi in Kušar

BR 19

15.10. čet sv. Terezija Velika,c.u. BR 8
16.10. pet sv. Hedvika,
BR 19
kneginja
17.10. sob sv. Ignac Antiohijski, BR 19
škof in mučenec

18.10. ned 29. ned. med letom
misijonska nedelja
sv. Luka, evangelist

BR 7

BR 10

+ Marija Slana
+ Marjan Zajec
+ Ignac Kuclar in ++ Kuclar
+ Ignac in Marija Brolih
za blagoslov v družini (D.N.)
+ Andrejka Jakomin
+ Jožefa Čamernik, obl.
+ Marijan Vene

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 17.10.: Tržaška cesta od Poka do št. 505
neparne številke

Branje Božje besede BR, 18.10., ob 10h: Peter in Genči Buček

GODOVI in SVETE MAŠE od 19.10.2015 do 25.10.2015
19.10. pon sv. Janez Brebeuf, duh. BR 19
20.10. tor sv. Rozalina, redovnica BR 19

21.10. sre

sv. Uršula, devica in
mučenka

LG 830

v zahvalo
+ Angela Severkar, obl. in
+ Franc Severkar
++Tomšič in Žakelj
+ Anton Lešnjak, obl. in
++ starši Urbančič
+ Uršula Jalševec
Martina Čot
+ Marijan Vene, 7. dan
+ Kristina in Gabrijela
Žnidaršič
+ Janez Sever, obl.
+ Dunja Kovačič
poročna maša
++ starši Ložar
+ Dušan Trček
+ Silvo Puc, obl.
+ Anton Zor, obl. in
++ starši Marinčič
+ Marijan Hočevar in
++ bratje Hočevar
za žive in pokojne župljane
+ Dušan Trček
++ starši Verbič (Loška c. 36)

VG 830

+ Ignac Jakomin

BR 19

22.10. čet sv. Janez Pavel II., pp. BR 8
23.10. pet sv. Janez Kapistran

BR 19

24.10. sob sv. Anton Marija Claret BR 13
BR 19

25.10. ned 30. ned. med letom
sv. Krišpin in
Krišpijan, mučenca

BR 7

+ Marija Slana
+ Ignac Pezdir (Nova pot 10)
in vsi sorodniki
+ Terezija in Anton Marinko
(Podpeška cesta 158)

BR 10

+ Albina in Ivan Marinko, obl.
in ++ stari starši Rotar
+ Jože Gregorič, 1. obl.

+ Filip Rotar, obl.
+ Stane Trček
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 24.10.: Podpeška cesta parne in neparne
Branje Božje besede BR, 25.10., ob 10h: Jošt in Alenka Klemenc

GODOVI in SVETE MAŠE od 26.10.2015 do 1.11.2015
26.10. pon sv. Lucijan, muč.
BR 19
27.10. tor sv. Sabina Avilska, muč.. BR 19
28.10. sre sv. Simon in Juda
BR 19
Tadej, apostola
29.10. čet sv. Mihael Rua
30.10. pet sv. Marcel, muč.
31.10. sob sv. Volbenk, škof

BR 8
BR 19
BR 19

1.11. ned

LG 8

VSI SVETI

VG 8

DR 10

BR 10

za duševno in telesno zdravje
++ Plevnik in Sečnik
za nove duhovne poklice in
svetost duhovnikov
++ Klančarjevi
v zahvalo
+ Dušan Trček
+ Stane Brolih, obl.
+ Bernarda Nussdorfer
+ Frančišek Bokavšek, obl.
+ Anton Hočevar, obl.
+ Matija Remškar, obl.
za žive in pokojne župljane
+ Stane Plešnar, 24. obl.
+ Janez Jakomin
+ Marija Slana
+ Tatjana Oblak
+ Rudilf Heinrich Sieger in
+ Joži Sieger
+ Milan Burger in
++družina Burger
+ Jure Mahne
+ Dušan Trček
+ Mili Gerbec
++ Keršmanec
++ Šivic in Tomanič

BR 14

++ starši Kušar
+ Izidor Mole, obl.

Čiščenje cerkve na Brezovici, 31.10.: Komarijska pot, Šolska pot, Debevčeva,
Za Grabnam
Branje Božje besede BR, 1.11., ob 14h: Slavko in Edita Jesih
_______________________________________________________________________________
Seznam čiščenja do konca leta 2015:
sobota, 7.11.
Na Lazih - Brezovica
sobota, 14.11.
Cesta na postajo
sobota, 21.11.
Sodnikarjeva, Jevčeva, Podcvetija
sobota, 28.11.
Ulica Jožeta Kopitarja
sobota, 5.12.
Ulica Ivana Selana
sobota, 12.12.
Založnikova cesta, Cesta v Log
sobota, 19.12.
Vrhniška cesta
sreda, 23.12.
Dolina, Pot na Plešivico, Pot na mah, V Jami

__________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

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.

