Leto 2015

od 2. novembra do 22. novembra

številka 19

MISEL OB PRAZNIKU VSEH SVETIH
Svetniki so ljudje, ki dobro vidijo, kaj se dogaja okrog njih in stojijo z obema
nogama trdno v življenju. Svetniki so ljudje, ki imajo pogum in se zavzamejo
za druge, ko je potrebno. Ne glede na to, kako zelo različne so življenjske
zgodbe posameznih svetnikov, je eno pri vseh vendarle skupno: Kar so
spoznali v evangeliju, da je treba storiti, to so tudi storili. Najpomembnejše v
življenju jim je bilo živeti v skladu z Božjo voljo. Zato jih Cerkev ne le imenuje
svete, ampak nam jih tudi postavlja za zgled. Svetost je nekaj, kar je tudi
nam dosegljivo in uresničljivo, ko se soočamo z življenjskimi izzivi, ko se
borimo s svojimi slabostmi, ko iščemo pravo pot v življenju, ko ne živimo kar
tja v en dan, ampak odgovorno.

znamenja pri bogoslužju - stoja
Stoja v vsakdanjem življenju izraža spoštovanje. Ko pride v našo družbo
imeniten človek vstanemo. Ob prihodu ali slovesu stojimo. Ko se
pozdravljamo, stojimo. Ko kaj povemo, imamo nagovor, ko kaj obljubimo
ali prisežemo na slovesen način, vedno stojimo. To je najstarejša drža pri
bogoslužju. Je znamenje spoštovanja in pozornega poslušanja.
Zato pri bogoslužju stojimo na začetku maše, pri kesanju, pri Slavi in glavni
mašni prošnji, ki se začne s povabilom »molimo«. (To povabilo, kateremu
sledi trenutek tišine je zato, da lahko vsak v tišini, v mislih, izpove svojo
osebno prošnjo s katero je prišel k sveti maši. Duhovnik potem v imenu vseh
moli molitev naglas.) Stojimo pri poslušanju evangelija, izpovedi vere,
prošenj, pri hvalospevu, ki se začne z »Gospod z vami«. In če ni mogoče
klečati, tudi pri spremenjenju. Stojimo pri molitvi Oče naš. Po obhajilu sledi
zopet molitev s povabilom »molimo«. (To drugo povabilo, za katerim je
trenutek tišine, je priložnost, da se zavemo, kaj smo prejeli, trenutek osebne
zahvale, hvaležnosti.) Zato tudi po obhajilu vstanemo, čeprav se bomo
potem zaradi oznanil zopet usedli. K temu nas spodbudi celo dvig rok
duhovnika. Nazadnje pa vstanemo ob koncu maše za sklepni blagoslov.

obvestila in verouk
V ponedeljek, 2.11., na dan spomina vseh vernih rajnih, ni posamičnih
srečanj po veroučnih skupinah, ampak je za vse veroučence s starši obisk
svete maše ob 19h. Redna veroučna srečanja po razredih se začnejo s
torkom, 3.11.
Tretji razred: S ponedeljkom, 9.11., dalje bo za tretji razred na voljo še en
termin zaradi velikega števila otrok in na željo staršev, ker njihovi otroci ne
morejo obiskovati verouka ne na prvi termin v ponedeljek, ne na drugi
termin v četrtek. Tako bo verouk za 3. razred v ponedeljek ob 16h in
ponedeljek ob 18h ter v četrtek ob 17h (nespremenjeno). Obhajanje
prvega svetega obhajila bo v nedeljo, 24.4.2016, ob 10h.
Deveti razred: Pripravniki na prejem zakramenta svete birme bodo imeli
duhovne vaje od petka zvečer, 26.2., do nedelje, do kosila, 28.2.2016. Sveta
birma bo v soboto, 16.4.2016, ob 10h.
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 1. razreda, oz. od 6 let naprej), 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
Po jesenskih počitnicah, 7.11., zopet začnemo z mladinskimi srečanji.
Mladinska srečanja so ob sobotah ob 20h.
V soboto, 14.11., bo za mlade in vse, ki jih misijonsko delo mladih zanima,
predstavitev programa POTA, ob 20h v Marijinem domu.
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. Posebnost letošnjega leta je, da bodo mladi imeli možnost
obiskati še dve mesti: Marseille in Genova. Ob prijavi do 13.11. je cena
romanja 155€. Solidarnostni prispevek 55€ se plača ob prihodu v Valencijo.
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: Revija za mlade #najst je namenjena mladim v zadnji tiradi OŠ, ki so
revijo Mavrica že presegli in za dijake. Revija #najst izhaja šestkrat na leto.
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
Priprava staršev in botrov na sveti krst bo v ponedeljek, 2.11., ob 17h v
župnišču v kapeli.
Srečanje Besede življenja bo v ponedeljek, 2.11., po večerni sveti maši v
Marijinem domu. Osrednja misel je stavek iz Janezovega evangelija: »Da bi
bili vsi eno.«
Sestanek odbora za orgle bo v torek, 3.11., ob 20h v Marijinem domu.
Na prvi petek v mesecu novembru, 6.11., bom obiskal starejše in bolne na
domu. Po sv. maši na prvi petek ob 19h molitev pred Najsvetejšim
pripravljajo Skavti. Zaključek molitve je ob 20:30 po litanijah z blagoslovom.
Na prvo soboto, 7.11., bo molitev rožnega venca s premišljevanjem Božje
besede pred mašo ob 18:15.
Zahvalna nedelja je 8. novembra. Naj bo ta dan naša hvaležnost Bogu
izražena prav pri udeležbi nedeljske svete maše. Za našo župnijo bo to tudi
krstna nedelja.
Seja ŽPS bo v ponedeljek, 9. novembra ob 20h v Marijinem domu.
Skavtski petek s sodelovanjem pri sv. maši bo 13.11, to je drugi petek v
mesecu.
Predstavitev misijonskega programa mladih in dela POTA bo v soboto,
14.11., ob 20 v dvorani Marijinega doma. Lepo povabljeni.
V tednu od 15.11. do 21.11. obhajamo tudi teden zaporov. Letošnja vodilna
misel je: »Nova in živa pot«. To je teden, ki je po vsem svetu v okviru katoliške
Cerkve in drugih krščanskih cerkva naravnan na skrb in molitev za
zapornike, za žrtve kaznivih dejanj, za njihove družine, pa tudi za vse
zaposlene in vse tiste, ki skrbijo za zapornike. Morda kdo poreče: kaj naj pa
jaz storim…, saj so sami zagrešili, da so tam, kjer so… Vendar je na nas
kristjanih tudi dolžnost da zanje molimo. Eno od telesnih del usmiljenja je:
jetnike reševati. To ne pomeni, da jih odpeljemo iz zapora, kar ni prav, niti ni

v naši moči, ampak, da ne ostanemo do teh ljudi brezbrižni, malodušni,
ignorantski. Zaradi enega zapornika je v trpljenje prisiljenih vsaj pet ali več
ljudi, to so njegovi sorodniki pa tudi žrtev in sorodniki te osebe.
Srečanje animatorjev poletnega oratorija bo v soboto, 21.11., ob 9h v
Marijinem domu.
Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, 22.11., na praznik Kristusa Kralja
vesoljstva goduje sv. Cecilija – zavetnica cerkvene glasbe. Zato bo, na
predvečer njenega godu, za vse pevce in pevke, zborovodje in organiste,
ki sodelujejo pri mašah zjutraj ob 7h, ob 8:30 na Logu in ob 10h, v soboto,
21.11., po maši srečanje in družabna - zahvalna pogostitev.
Na željo glasbenikov in pevcev je bil glasbeni dogodek, v soboto, 24.10., ob
prvi obletnici smrti župnika Jožeta Gregoriča tudi slikovno in zvočno posnet.
Zato bo po 15. novembru na voljo tudi DVD zgoščenka celotnega
glasbenega spomina. Snemalec in oblikovalec zgoščenke dar 10€ za DVD
podarja za nove orgle.
Dekanijsko srečanje članov ŽPS bo 29.11.2015 V Antonovi dvorani na Viču
ob 16h. Na Vič se bomo odpeljali z lastnim prevozom.
Obisk sv. Miklavža za župnijo Brezovica bo 5.12.2015 ob 17h v Brezovi
dvorani OŠ Brezovica.

zahvala
Ob zahvalni nedelji želim kot župnik izreči tudi besedo zahvale vsem, ki s
svojo molitvijo in delom podpirate in sooblikujete življenje v župniji. Zahvalil bi
se rad vsem, ki v župniji opravljate različne službe: organistom, voditeljem
zborov, pevcem, bralcem Božje besede, pritrkovalcem, ministrantom.
Vsem ki čistite in krasite cerkev na Brezovici, v Vnanjih Goricah, kapelo in
cerkev na Logu, cerkev v Dragomeru. Vsem, ki skrbite za čistočo in urejenost
Marijinega doma in župnišča. Vsem, ključarjem, članom ŽPS, Karitas in GS, ki
skrbite za materialno urejenost župnije, za obnove, vzdrževanje objektov,
urejenost okolice, vrtov in cerkva. Hvala vsem pri skrbi za postavitev novih
orgel in pri vsemu dodatnemu delu, ki je povezan s tem.
Iskrena zahvala vsem katehistinjam, ki vsak teden posredujete zaklad vere in
darujete del svojega življenja za mlade rodove. Pa tudi vsem, ki z molitvijo ali
z materialnimi darovi podpirate župnijo.
Hvala tudi gasilcem in prostovoljcem, ki ob večjih praznikih in dogodkih
poskrbite za urejanje prometa. Še posebej izrekam besedo zahvale avtohiši
Špan, ki že vrsto let omogoča parkiranje na svojem parkirišču, ob večjih
dogodkih v župniji.
Hvala vsem starejšim in bolnim, ki z molitvijo in darovanjem trpljenja prosite
za blagoslov. Hvala vsem, ki s prostovoljnim delom darujete soj čas in moči
za župnijo. Hvala, ker čutite, da je župnija vaša!

GODOVI in SVETE MAŠE od 2.11.2015 do 8.10.2015
2.11. pon

Spomin vernih rajnih BR 8
BR 19

3.11. tor
4.11. sre
5.11. čet
6.11. pet

sv. Viktorin Ptujski
sv. Karel Boromejski
sv. Zaharija in Elizabeta
sv. Lenart, opat
prvi petek
sv. Engelbert, škof
prava sobota

BR 19
BR 19
BR 8
BR 19

32. ned. med letom
zahvalna nedelja
sv. Bogomir, škof

BR 7

7.11. sob

8.11. ned

LG 830

za duše v vicah
+ Jožef Tomšič, žpk.
in ++ starši Tomšič
v čast in priprošnjo sv. Jožefu
+ Karel in Jerica Žitko
+ Stane Voglar
+ Ludvik in Pavla Jakomin
in ++ stari starši Jakomin
+ teta Francka Ložar
+ Srečko Vrčon
++ starši, sestra in brat
Kosednar
za žive in pokojne župljane
Bogu v zahvalo
+ Mojca Šuštar
++ Gromovi

VG 830

+ Jurij Demšar, obl.
+ Franc Kozjek, obl.
+ Marija Slana

BR 19

BR 10

+ Leopold Kramarič in brat
Anton Logar, obl.
+ Leopoldina Štiglic
v zahvalo
+ Frančiška, obl.
in +Jernej Jamnik
+ Ivan in Janez Slana
+ Janez Kušar

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 7.11.: Na Lazih - Brezovica
Branje Božje besede BR, 8.11., ob 10h: Andrej in Ana Kodba
--------------------------------------------------------------------5.11. - starši Janeza Krstnika – sv. Zaharija in Elizabeta. Živela sta v mestecu, ki se
danes imenuje Ain Karem. Zaharija ni verjel, da mu bo žena v starosti rodila sina.
Po Janezovem rojstvu pa je napolnjen s Svetim Duhom, poln hvaležnosti,
poveličeval najprej mesijansko dobo in njene dobrine in nato preroško
napovedal o svojem sinu: »In ti, dete, boš prerok Najvišjega«. Elizabeta je poleg
Marije velika žena na pragu med staro in novo zavezo. Kakor Marijin tudi
Elizabetin pomen določujeta veličina in naloga njenega sina.

GODOVI in SVETE MAŠE od 9.10.2015 do 15.11.2015
9.11. pon
10.11. tor
11.11. sre

Posvet. lateranske baz. BR 19
sv. Leon Veliki, p.p.
BR 19
sv. Martin, škof
BR 19

LG 830

++ starši Kusar
v dober namen
+ Martin in Francka Japelj
+ Marjan Vene, 30. dan
za blagoslov v družini
+ Ljudmila Kraševec
+ Jože in starši Namjesnik
++ starši Fajon in
+ sin Franci Bokavšek
+ Dušan Belič, obl.
+ Marija in Alojz Erjavec in
++ starši Erjavec
za žive in pokojne župljane
v zahvalo
v zahvalo za uslišano prošnjo

VG 830

++ starši in brat Armič
++ iz družin Bolka in Kovač
+ Andrejka Jakomin

BR 10

+ Marija Slana
++ Andejčevi in + Ivan in
Jerica Marinko
+ France Čuden, obl. ter
+ Milka Čuden in
+ Frančiška Mrak
za srečno vožnjo in blagoslov
+ Tilen Starkež, 3. obl.

12.11. čet sv. Jozafat Kunčevič
13.11. pet sv. Stanislav Kostka

BR 8
BR 19

14.11. sob sv. Lovrenc Irski, opat

BR 19

15.11. ned 33. ned. med letom
sv. Albert Veliki, škof

BR 7

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 14.11.: Cesta na postajo
Branje Božje besede BR, 15.11., ob 10h: Vili in Hajdi Kosednar
--------------------------------------------------------------------12.11. – sv. Jozafat Kunčevič. Živel v težkih razmerah 16. in 17. stoletja v Ukrajini in

Belorusiji, kjer je bila napetost med katoliškimi in pravoslavnimi kristjani velika. Na
lastno željo je že v mladosti postal katoličan, menih in bil kasneje posvečen v
duhovnika. Bil je goreč za sveto liturgijo, obenem pa neutruden delavec za
cerkveno edinost, povezanost z Rimom, a ob zvestem ohranjanju vzhodnih navad.
Komaj triinštiridesetleten pa je, postal žrtev nasprotnikov. Med pastoralnim obiskom v
Vitebsku so ga na nedeljsko jutro, ko se je pripravljal na bogoslužje, kruto mučili in
pobili s sekirami in meči. Je zavetnik ekumenskega gibanja, ekumenistov, Ukrajine.

GODOVI in SVETE MAŠE od 16.10.2015 do 22.11.2015
16.11. pon sv. Marjeta Škotska
17.11. tor sv. Elizabeta Ogrska

BR 19
BR 19

18.11. sre

BR 19

Posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

19.11. čet sv. Matilda, redovnica BR 8
20.11. pet sv. Edmund, kralj
BR 19
21.11. sob Darovanje Device
Marije
22.11. ned KRISTUS, KRALJ
VESOLJSTVA
sv. Cecilija, muč.

BR 19
BR 7

LG 830

VG 830

BR 10

+ Albina Vidovič
+ Štefka in Lojze Slabe ter
++ družina Starkež
++ starši in Anton Kavčnik,obl.
++ starši Kušar
+ Tone Štrukelj, obl.
++ iz družine Obrstar in Peklaj
+ Leopold Tomšič, 10. obl.
+ Tonči Vrhovec in
++ družina Vrhovec
++ Grohcovi in ++ Staretovi
+ Ludvik Lah, obl.
za žive in pokojne župljane
+ Ivan in Frančiška Pezdir in
++ Pezdir
za zdravje
+ Neža Gerkšič, obl.
in + Anton Gerkšič
v priprošnjo Svetemu Duhu
za pravo odločitev
+ Marija Slana
+ Štefan Jaklin
+ Marija Erbežnik, 30. dan
+ Angela Lenaršič, 7. dan
+ Ivan Lenaršič in
+ Marijan Centa
+ Marija Zakrajšek
+ Tomaž in ++ starši Brank ter
++ starši, sestri in brata Kramar
+ Dušan Trček

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 21.11.: Sodnikarjeva, Jevčeva, Podcvetija
Branje Božje besede BR, 22.11., ob 10h: Andrej in Magda Kunej
--------------------------------------------------------------------22.11. – sv. Cecilija: V 15. stol. so jo začeli častiti kot zavetnico glasbe, ker je, na
poročni slovesnosti v svojem srcu opevala Boga.

____________________________________________________________________________
Seznam čiščenja do konca leta 2015:
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.

