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BOŽIČ – 25. december – GOSPODOVO ROJSTVO
Bog se je učlovečil v kraju z imenom Betlehem, kar pomeni “hiša kruha”. S
tem je razodel, da želi postati za nas “kruh življenja”. In v sveti evharistiji je
tudi postal.
S tem, ko je prišel z nami živet naše bedno življenje, nam želi sporočiti, da
zaradi preizkušenj, ki se zgrnejo na nas, ni treba obupati nad seboj in
drugimi, ker tudi on ni obupal nad nami. Prišel je med nas, da bi nam dal
vedeti, da je tudi življenje v težavah in preizkušnjah smiselno in vredno, da
ga živimo. Prišel nam je vlit nov pogum, voljo do življenja in zvestobo v
dobrem. Prišel nam je pokazat, s kakšnim zaupanjem
v Boga naj sprejemamo preizkušnje, s kakšno
stanovitnostjo naj vzdržimo v težavah, s kakšno
ljubeznijo naj odpuščamo vsem, za katere mislimo, da
so krivi za našo nesrečo. Če se bomo dali tako poučiti
betlehemskemu otroku, nam bo podelil tisti notranji
mir, ki so ga vsem ljudem, ki so Bogu po volji, v sveti
noči obljubljali angeli.

znamenja pri bogoslužju – poklek in klečanje
Ob božičnem prazniku je prav poklek tisto znamenje, ki nas lahko popelje v
skrivnost odrešenja, ki ga naznanja Jezusovo rojstvo. Je znamenje
pozdrava, počastitve in ponižne drže pred vsemogočnim, usmiljenim in
ljubeznivim Gospodom. Pokleknemo ob prihodu v cerkev. To je naš
pozdrav. Pokleknemo pri najpomembnejšem trenutku svete maše – pri
spremenjenju kruha v Jezusovo Telo in vina v Jezusovo Kri. Prav to po
trenutku spremenjenja duhovnik še nazorno pokaže z dvignjeno hostijo in
dvignjenih kelihom. Poklek in klečanje je znamenje spoštovanja. Klečimo
tudi pri blagoslovu z Najsvetejšim (če ni možnosti, stojimo). Pri obisku Jezusa
ob rojstvu so pastirji in modri z vzhoda (kralji) ob Njem pokleknili in ga s tem
počastili – priznali za svojega Boga in Odrešenika.

obvestila
Srečanje ŽPS je v ponedeljek, 14.12., ob 20h v Marijinem domu.
V sredo, 16.12., začnemo božično devetdnevnico. Pri vsaki večerni sv. maši
bo procesija z lučkami ob kipu sv. Marije in sv. Jožefa po cerkvi. Otroci,
skupaj s starši, lepo povabljeni. Božično devetdnevnico bomo sklenili na
sveti večer, 24.12., s sveto mašo na božični večer na Logu v kapeli (16h), v
Vnanjih Goricah (16h) in na Brezovici (16h).
Dekanijska sveta spoved za mlade bo na Rakovniku v petek, 18.12., ob
19:30 uri. Na Viču pa v ponedeljek, 21.12., ob 20:00. Bistvena priprava na
praznik je prav s prejemom zakramenta svete spovedi.
Redno predbožično spovedovanje na Rakovniku: vsak dan od 9h do 12h in
15h do 19h v času od 17.12. do 24.12.
V soboto, 19. decembra 2015, ob 19.30 bo v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani Gala Božično-novoletni koncert.
Nastopajo: Simfonični orkester Cantabile, Godalni kvintet Avšič, MePZ
Adoramus Logatec, MePZ Danica, MePZ Stanko Premrl Podnanos,
Vstopnice so na voljo po svetih mašah (g. Damjan).
Sveta spoved za župnijo Brezovica bo na 4. adventno nedeljo, 20.12., od
17h dalje. Za spovedovanje bo na voljo več duhovnikov. Vzemimo si čas za
duhovno pripravo na praznik Gospodovega rojstva.
Gospod nam govori preko Božje besede, ki je zapisana v Svetem pismu,
deluje pa po svetih zakramentih. Ne zanemarimo svojega življenja s tem, da
Bogu ne dopustimo njegovih čudovitih del.
Luč miru iz Betlehema, skupaj s poslanico, bodo skavti prinesli v našo župnijo
na 4. adventno nedeljo. Prevzeli jo boste lahko pri svetih mašah.
Na 4. adventno nedeljo, 20.12., bo tudi referendum o noveli Zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Dolžnost vsakega človeka je, da se
zavzame za vrednoto družine in zakonske zveze med možem in ženo. Še
posebej pa je dolžnost kristjana, da varuje vrednoto družinskega življenja.
Odločajmo takrat, ko imamo možnost in je to nujno potrebno, da se ne
bomo pritoževali kasneje, ko ne bomo mogli nič več spremeniti. To
povabilo na referendum ni nikakršno vmešavanje v politične zadeve,
ampak nujna obramba na uničevanje človeškega dostojanstva in pravic
otrok. Ni pravica človeka (otroka) o odločanju pri stvareh, ki jih ne mora
spremenit (kdaj se bo rodil, kje se bo rodil, kakšnega spola se bo rodil, izbira
materinega jezika, prehrane v prvih mesecih po rojstvu…, tudi ni pravica
imeti otroka, se poročiti…), je pa pravica otroka, da ima očeta in mamo, ki
ga pa morata vzgajat in zanj skrbet, dokler ni sposoben samostojnega in
odgovornega življenja. So zlonamerna dejanja storitve, pa tudi opustitve!
Predvsem pa ne pozabimo na molitev za družine, za starše, za otroke, za
pravo pamet tistih, ki oblikujejo in sprejemajo zakone.

7. decembra 2015 je ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore na
tiskovni konferenci Komisije Pravičnost in mir predstavil izjavo na temo
družine in referenduma o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih: »Prepričani smo, da v ozadju tega političnega projekta ne gre
samo za prizadevanja za domnevno zaščito in enakopravnost določenih
družbenih skupin, temveč za uzakonitev ateistične ideologije, ki je v
popolnem nasprotju z naravnim zakonom, krščansko antropologijo in
slovensko kulturo. Zagovorniki t. i. ideologije spola hočejo na zakonodajni in
jezikovni ravni omalovaževati razliko med moškim in ženskim spolom,
odpraviti pomen različne vloge očeta in matere pri vzgoji otrok, postaviti
interese odraslih nad koristi otrok ter uvesti sporni koncept socialno
izraženega spola, ki si ga človek poljubno izbira, določa in spreminja.
Relativizaciji spola hočejo zagovorniki podrediti jezik, strokovne razprave,
zakonodajo in celo demokratične procese. Posledice uvajanja takšne
ideologije so daljnosežne. Očitno postaja, da bodo otroci z morebitno
uveljavitvijo omenjene novele v šoli in družbi izpostavljeni poučevanju v
ateistični ideologiji, s katero verni starši ne soglašajo. S tem bo kršena s
konvencijami in ustavo zaščitena pravica staršev, da vzgajajo otroke v
skladu s svojim verskim in moralnim prepričanjem. Prav tako bo uveljavitev
novele dolgoročno negativno vplivala na družbo in narod, ki se že danes
sooča z zaskrbljujočim upadanjem števila prebivalstva in s tem povezanimi
ekonomskimi in socialnimi problemi.«
Na Radiu Ognjišče bo od 14. do 20.12. vsak dav v živo molitev rožnega
venca za družine ob 5h v kapeli pred Najsvetejšim. Povabljeni k molitvi.
Obisk starejših in bolnih na domu bo v sredo, 23.12. Na ta dan bo poleg
prejema svetega obhajila priložnost tudi za sveto spoved in prejem
zakramenta sv. bolniškega maziljenja.
Naslednji obisk bo v januarju, na praznik Gospodovega razglašenja, 6.1.
Veroučna obvestila:
Redni verouk je še v ponedeljek, 21.12., ter v torek in sredo (22. in 23.12.)
24.12. ni verouka, ker že praznujemo prvi sveti večer. Po božično-novoletnih
počitnicah se verouk zopet začne v ponedeljek, 4.1.2016.
Tretji razred: verouk je v ponedeljek ob 16h in ob 18h ter v četrtek ob 17h.
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 v sredo od 10h do 11h v Marijinem domu.
Svetopisemske urice so v četrtek od 18h do 19h, tudi v Marijinem domu.
Pritrkovalci na Brezovici imajo vaje ob sobotah ob 9:30 v Marijinem domu.
V sredo je na Logu v kapeli srečanje Molitvene skupine ob 18:00.

V četrtek je na Logu v kapeli ob 20:15 srečanje skupine Prenova v Duhu.
Otroški PZ ima vaje v Marijinem domu ob sobotah od 10:00 do 11:30.
Mladinski PZ ima vaje v Marijinem domu ob četrtkih od 20:00 do 21:30.
Mešani PZ ima vaje v Marijinem domu ob sredah od 20:00 do 22:00.
Mladinska srečanja so ob sobotah ob 20h v Marijinem domu.
Novoletno srečanje mladih je letos v Valencii v Španiji od 28. decembra
2015 do 1. januarja 2016.
Svetovni dan mladih bo potekal v Krakovu na Poljskem od 20. do 31. julija
2016. Več na: http://www.drustvo-skam.si/sdm/20_sdm_krakov_2016.php
Do Božiča je vsak delovni dan od 6:00 do 6:45 molitev hvalnic v
Catehumeniumu. Lepo povabljeni.
Prvi sveti večer:
V božičnem času Cerkev obhaja tri svete večere: 24.12. pred Božičem,
31.12. pred začetkom Novega leta, in 5.1. pred praznikom Gospodovega
razglašenja.
Maša na predvečer praznika Gospodovega rojstva bo v kapeli na Logu in v
Vnanjih Goricah ob 16h. Na Brezovici bo maša na božični večer ob 18h. S
to mašo tudi zaključujemo božično devetdnevnico in vstopamo v skrivnost
božične noči. Starši, lepo vabljeni, da oblikujete molitev na sveti večer v
domači hiši z blagoslovom doma skupaj z otroci. Bistvo svetega večera je,
da se družina zbere skupaj, moli, blagoslovi in pokropi z blagoslovljeno vodo
ter pokadi prostore bivanja. Zato vas vabim, da si vzamete čas in prikličete
Božji blagoslov na vaše domove. Med blagoslovom doma zmolimo rožni
venec, ali vsaj eno desetko (v pomoč je lahko molitvenik Kristjan moli ali
kateri drugi; molitve so tudi dostopne na svetovnem spletu). Na koncu pa
zaključimo z molitvijo na sveti večer – pred Božičem:
Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali
družina. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo
skupaj. Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo
na rojstvo tvojega Sina Jezusa Kristusa. Prosimo te tudi, blagoslovi našo
družino in naš dom. Naj bo kraj tvojega miru. Po Kristusu, našem Gospodu.
V praznovanje Gospodovega rojstva bomo vstopili z božičnico ob 23:30,
pol ure pred polnočnico. Polnočnica bo na Brezovici ob 24h. Na Božič
bodo svete maše kot v nedeljo: 7h (zorna maša), ob 8:30 in ob 10h (dnevna
maša). Pri vseh svetih mašah na Božič bo ofer – darovanje za cerkev. Hvala
za vsak vaš dar.
Na praznik sv. Štefana, 26.12., praznujemo tudi državni praznik Dan
samostojnosti in enotnosti. Na ta dan bo sveta maša za domovino v
Dragomeru – v cerkvi ob 10h. Lepo povabljeni. Na Brezovici bosta sv. maši
ob 8h in 19h.
Prva nedelja po Božiču je nedelja Svete družine; obhajali jo bomo 27.12. Pri
vseh nedeljskih sv. mašah bo na ta dan blagoslov otrok.

Drugi sveti večer:
Pred začetkom novega leta – 31.12. Naši predniki so bili modri ljudje in so se
zavedali pomena novega leta. Danes se imamo za »bolj pametne« in se
večinoma ustavljamo ob silvestrovanju, ob hrani, pijači in praznovanju. To je
dejansko le iskanje manjkajoče sreče in notranjega zadovoljstva, ki se nam
bo vedno izmuznilo iz rok brez dveh pomembnih reči: iskrene zahvale za
preteklo leto (zahvalna sv. maša na zadnji dan koledarskega leta) in prošnje
za blagoslov našega življenja, dela, pomembnih odločitev v novem letu
(molitev na sveti večer in blagoslov doma).
Ohranimo to dragoceno izročilo in skrbno obhajajmo tudi drugi sveti večer v
družini. To je zaklad za otroke, ki ga nikjer drugod ne bodo dobili. In brez
strahu, nič praznovanja in veselja ne boste izgubili.
Zahvalna sveta maša, ob izteku koledarskega leta 2015, bo na Brezovici
31.12. ob 18h. Zahvala je drža modrih in velikih ljudi. Vedno je pred Bogom
zahvala z roko v roki s prošnjo za naprej.
Po zahvalni sv. maši doma blagoslovimo dom, pokropimo z blagoslovljeno
vodo in pokadimo s kadilom. Molimo vsaj desetko rožnega venca.
Zaključna molitev na sveti večer pred novim letom po blagoslovu doma:
Gospod mojih ur in mojih let. Dal si mi veliko časa. Čas je že za menoj, čas
je še pred menoj. Zahvaljujem se ti za vsak udarec ure in za vsako jutro, ki
ga vidim. Ne prosim te, da mi daš več časa. Prosim te za modrost, da bi vse
ure napolnil. Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za
vsakdanje življenje. Z zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas
spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da bo
naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
1. januar – Novo leto – praznik Marije Božje Matere. Sv. maše so kot ob
nedeljah. To je dan priprošnje za blagoslov v novem letu. Na ta dan je tudi
prvi petek v mesecu januarju. Ne prespimo ga, ampak praznujmo.
2. januar je prva sobota v mesecu januarju. S tem dnem začnemo
obhajanje pet prvih sobot do prihoda kipa fatimske Matere Božje v
Slovenijo.
Spravna pobožnost petih prvih sobot od januarja do maja 2016:
Leta 2017 se bomo pridružili praznovanju sto letnice Marijinih dogodkov v
Fatimi na Portugalskem. V ta namen bo po slovenskih župnijah od 13. maja
do 13. oktobra 2016 romal milostni kip fatimske Matere božje, ko se ji bomo
zahvalili za prejete milosti in jo prosili za nove milosti.
Na prihod kipa fatimske Marije romarice se bomo po priporočilu naših
škofov dobro pripravili s pobožnostjo petih prvih sobot na fatimski način,
kakor sta jo v posebnem razodetju sestri Luciji naročila Jezus in Marija,
potrdil pa fatimski škof, pri nas pa prvič škof Gregorij Rožman (1942). Tako
bomo pripravljeni na posvetitev in izročitev posameznikov in družin

Jezusovemu in Marijinemu Srcu na koncu obhajanja petih prvih sobot. To
bo tudi prispevek k obhajanju stoletnice fatimskih sporočil, ki sta jih angel
miru in Devica Marija dala trem pastirčkom in vsemu svetu v letih 1916 in
1917.
Hkrati bo obhajanje petih prvih sobot s svojimi zakramentalnimi, spravnimi in
molitvenimi prvinami znaten doprinos k obhajanju leta usmiljenja. K
prvosobotni pobožnosti na fatimski način namreč spadajo: zakrament
sprave, sveto obhajilo, molitev rožnega venca in petnajst minut
premišljevanja ene ali več skrivnosti rožnega venca. V letu 2016 bomo
obhajali tudi desetletnico treh najmlajših slovenskih škofij: celjske,
murskosoboške in novomeške.
Marija je Luciji dala naročilo glede širjenja pobožnosti petih prvih sobot in
obljubila tistim, ki jo bodo obhajali, milost zveličanja. Glavne Marijine
besede se glasijo:
»Hčerka moja, glej moje Srce, obdano s trni, katerega nehvaležni ljudje
nenehno prebadajo s svojimi kletvami in nehvaležnostmi. Vsaj ti si
prizadevaj, da me tolažiš, in jim povej, da bom vsem tistim, ki se bodo pet
mesecev, vsakokrat na prvo soboto, spovedali, prejeli sveto obhajilo, zmolili
rožni venec in mi petnajst minut v premišljevanju petnajstih skrivnosti
rožnega venca delali družbo v spravo za grehe, v njihovi smrtni uri stala ob
strani z vsemi potrebnimi milostmi za zveličanje njihovih duš.«
Pozneje je Jezus sam spodbujal sestro Lucijo, naj si prizadeva za razširitev
pobožnosti petih prvih sobot. Ona je storila vse, kar ji je bilo mogoče,
čeprav so se pokazale mnoge težave. Vse do konca svojega skoraj
stoletnega življenja je pospeševala češčenje Marijinega brezmadežnega
Srca.
Pristojni leirijski (fatimski) škof je pobožnost petih prvih sobot razglasil v Fatimi
13. septembra 1939. Dal je natisniti tudi podobice naše Gospe z razlago te
pobožnosti. Začela se je širiti med ljudmi po škofijah in župnijah, ne le na
Portugalskem, ampak tudi drugod. Pri nas so jo prvič obhajali leta 1943.
(Pripravil Severin Maffi)
Na prvo soboto, 2.1.2016 bo ob 9h na Brezovici srečanje za ministrante.
Nadaljnja srečanja bodo vsako prvo soboto ob 9h, razen če zaradi
praznikov ali prireditev ne bo možno. Takrat bo o spremembi dodatno
obveščeno.
3. januar je prva nedelja v januarju. Vaš dar pri maši je namenjen za nove
orgle. Hvala.
Od 4.1. dalje, prvi teden v januarju, začnemo z rednim veroukom. Na
praznik Svetih treh kraljev, 6.1., ni verouka ampak vsi veroučenci skupaj s
starši pridejo k sv. maši zvečer ob 19h.
Na ta dan, 6. januarja, veroučenci prinesejo k jaslicam svoje darove, ki so jih
zbirali v adventnem času v hranilnik Adventnega koledarja.

Tretji sveti večer:
Je pred praznikom Gospodovega razglašenja – 5.1. Praznik obiskanja
modrih (izobražencev) je tako velikega pomena, da se nanj pripravljamo s
svetim večerom. Ta praznik nam spregovori o pomenu razuma v naši veri in
prav razum (pamet) je tisti, ki odkriva obstoj Boga. Simbol zvezde so različna
znamenja, dogodki in izkušnje v življenju, ki nas vodijo k Odrešeniku. Moder
človek jih skuša vedno znova odkrivati, neumen (prim. kralj Herod) pa o tem
ne ve nič. Še več. V svojih ravnanjih zagreši veliko gorja ljudem (prim.
pomor otrok). Naj nas molitev in blagoslov doma uvede v praznik kljub
delovnemu utripu na naslednji, žal v naši državi, delovni dan. Molitev na
tretji sveti večer po blagoslovu doma z blagoslovljeno vodo in kadilom, po
molitvi rožnega venca ali ene desetke rožnega venca:
Ko so modri zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in
zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili.
Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v
sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v
svojo deželo. Vsemogočni Bog, praznujemo dan, ki je zaznamovan s tremi
velikimi deli: Modri se po dolgem iskanju poklonijo Jezusu, ki ga pri krstu v
Joradnu razodeneš kot svojega Sina, Jezus napravi v Kani prvi čudež. Hvala
ti, o Bog za vse te skrivnosti. Prosimo te, naj nas današnji praznik utrdi v veri
in poveže v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Na nedeljo Jezusovega krsta, to je vedno prva nedelja po prazniku Svetih
treh kraljev, letos 10.1., zaključimo »božični čas« in vstopimo v »čas med
letom«. Jaslice, spomin na Jezusovo rojstvo, pa še ostanejo do praznika
Gospodovega darovanja v templju – Svečnica, 2.2. (to je 40-ti dan po
rojstvu Jezusa).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Seznam čiščenja cerkve na Brezovici:
sobota, 9.1.
Pot na tičnico, Partizanska cesta
petek, 15.1.
Na pobočju
sobota, 23.1.
Dragomer, Ljubljanska cesta
sobota, 30.1.
Laze, Dragomer
sobota, 6.2.
Dragomerška c. – od Ljubljanske c. do Čudnovih
sobota, 13.2.
Dragomerška c. – od Čudnovih (parne in neparne) do konca
sobota, 20.2.
Ob gozdu – Pot na polane do št. 14
sobota, 27.2.
Pot na polane od št. 18 do konca
sobota, 5.3.
Kotna pot – Kratka pot
sobota, 12.3. Mirna pot – Prečna pot
sobota, 19.3.
Rožna – Vrtna – Ob snežaku – Lepa pot
sreda, 23.3.
Pot za stan
sobota, 2.4.
Na vasi – Pod Lovrencem
sobota, 9.4.
Stara cesta
sreda, 13.4.
starši birmancev
sreda, 20.4.
starši prvoobhajancev
sobota, 30.4.
Na grivi
sobota, 7.5.
V loki

dogodki pred nami
Priprava staršev in botrov na sveti krst je v ponedeljek pred krstno nedeljo.
Krstna nedelja je prva v mesecu, krsti so ob 10h na Brezovici.
V ponedeljek, 4.1., je po sveti maši srečanje Besede življenja v Marijinem
domu.
V torek, 5.1., je ob 20h srečanje odbora za orgle v Marijinem domu.
Skavtski petek s sodelovanjem pri sv. maši bo 8.1., to je drugi petek v
mesecu januarju.
Seja ŽPS bo v ponedeljek, 11. januarja ob 20h v Marijinem domu.
Celodnevno češčenje na Brezovici je v soboto, 16.1. Antonova nedelja ne
prav na god sv. Antona Puščavnika, 17.1.
Dekanijsko romanje v letu usmiljenja – 13. februar 2016:
Odhod proti Mariboru ob 7h. ob 9:30 v baziliki Matere Usmiljenja v Mariboru
spokorno bogoslužje in priložnost za sveto spoved. Ob 11:30 bo sv. maša v
Mariborski stolnici v katero bomo vstopili skozi sveta vrata. Simbol sveti vrat in
prestopiti prag ponazarja, da Bog odpira srce svojega usmiljenja za
vsakega posameznika in za vse ljudstvo. Romar, ki vstopi skozi sveta vrata in
prejme zakrament svete spovedi prosi tudi za odpustek. Pri zakramentu sv.
spovedi, če je resnično kesanje, Bog odpusti krivdo. Žal pa posledice greha
ostanejo, pri samem storilcu in pri ljudeh, ki zaradi greha trpijo. Nekatere
posledice lahko materialno popravimo oz. povrnemo. A nematerialne
posledice oz. škodo ne moremo spremeniti. To je mogoče le z odpustkom.

(Primer za lažje razumevanje: Prometna nesreča zaradi velike hitrosti – odpuščena
krivda (plačilo prometne kazni), odprava posledic (materialno - plačilo nastale
škode, nematerialno – odpustek: opravičilo žrtvi, ki je jezna in maščevalna, da lahko
povzročitelj nesreče in žrtev živita v miru in razumevanju)).

V mariborski stolnici bomo molili ob grobu bl. škofa Antona Martina Slomška.
Po kosilu bomo obiskali pastoralno središče sv. Janeza Boska v Mariboru, kjer
bomo zapeli litanije Matere Božje. Vrnitev domov je ob 21h.
Cena romanja (vožnja in kosilo) je 25€, plačilo je ob prijavi.
Prvomajsko romanje dekanije Ljubljana – Vič – Rakovnik na Poljsko:
Petdnevno romanje od sobote 23.4. do srede, 27.4.2016. Prvi dan obisk
Velehrada, kjer sta delovala sv. brata Ciril in Metod. Drugi dan odhod v
Krakov, obisk groba Faustine Kowalske. Tretji dan obisk Czestochowe –
romarskega središča Poljske in nato taborišča Auschwitz. Četrti dan odhod
iz Krakova proti Vielički, ogled rudnika soli, vožnja do Brna. Peti dan, po maši
v Brnu, odhod proti domu.
Cena romanja: 365€. Več o romanju si preberite na programskih listih, ki so
pri verskem tisku v cerkvi.

GODOVI in SVETE MAŠE od 14.12.2015 do 23.12.2015
14.12. pon sv. Janez od Križa
15.12. tor sv. Krizina in Antonija
16.12. sre sv. Albina, David, kr.
božična devetdnevnica
17.12. čet sv. Lazar iz Betanije
18.12. pet sv. Gacijan, škof

BR 19
BR 19
BR 19

LG 830

za dušno in telesno zdravje
+ Dušan Trček
++ starši Gostiša iz Bevk
+ Janez, Marija in Stane Sedej
+ Franc Jamnik
+ Frančiška Stanovnik, obl,
+ Irena Ramuta, 7. dan.
+ Anton Felc
za žive in pokojne župljane
za duše v vicah
+ Marija Jelovšek

VG 830

+ Marinka Klemen

BR 8
BR 19

19.12. sob sv. Urban, papež
BR 19
20.12. ned 4. adventna nedelja BR 7
sv. Saturnin, škof

BR 10
21.12. pon sv. Peter Kanizij
22.12. tor sv. Frančiška Cabrini
23.12. sre sv. Janez Kancij

BR 19
BR 19
BR 19

+ Marija Slana
+ Peter Gregorc, obl. in
+ Ljudmila Gregorc
+ Hema Stanovnik
++ starši, bratje in sestra Nartnik
+ Alojzij Kuclar, 7. dan
++ iz družin Jakič in Perger
+ Ljudmila Pezdir
za dar vere
+ Anton Felc
+ Valentin Skodlar, obl.

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 19.12.: Vrhniška cesta
Branje Božje besede BR, 20.12., ob 10h: Janez in Bojana Novljan
------------------------------------------------------------------------------

S sveto mašo na božični večer, pred praznikom Gospodovega rojstva – Božič, ki je
25.12., začenjamo božični čas, ki traja do prve nedelje po prazniku Gospodovega
razglašenja ali Svetih treh kraljev (6.1.), ki se imenuje nedelja Jezusovega krsta.
Letos je 10. januarja. Nedelja Jezusovega krsta je sočasno tudi prva nedelja v
času »med letom«.
Božični čas je čas veselja, zato je liturgična barva bela. V času med letom pa
zelena, razen na Marijine in Gospodove praznike (npr. Jezusov krst, Svečnica…).
-----------------------------------------------------------------------------Čiščenje cerkve Brezovica, četrtek, 24.12.: Dolina, Pot na Plešivico, Pot na mah, V Jami
Branje Božje besede BR, 25.12., ob 10h: Franci in Marija Rakovec
BR, 27.12., ob 10h: Miha in Beti Rus

GODOVI in SVETE MAŠE od 24.12.2015 do 27.12.2015
24.12. čet sv. Adam in Eva
prvi sveti večer

LG 16

LG 830

+ Ivan in Marija Turk in
++ starši Rode
+ Viktor Lukančič
+ Ivan Marinko
+ Alojz Perger
+ Peter Lohak, obl.
+ Jožef Kozjan
+ Janez in Ivan Slana, obl.
v čast Svetemu Duhu
+ Humilija Čepon
+ Drago in Marica Gorjan

VG 830

++ starši Bogataj

VG 16
BR 18
polnočnica

25.12. pet BOŽIČ
GOSPODOVO
ROJSTVO

BR 24

BR 7

LG 830

++ Jesenovec
+ Ivanka Roblek
+ Ludvik Modic
+ Franci Kavčnik
+ Jožef Tomšič in ++ starši Tomšič
+ Franc Trček in Ivan Oblak
++ iz družine Iskra
++ Keršmanec
za žive in pokojne župljane
za žive in pokojne župljane
za mir med nami
+ Lojze Gosar
+ Jana Hribar

VG 830

+ Ludvik Modic

BR 10
26.12. sob sv. Štefan, diakon muč.
Dan samostojnosti
in enotnosti
27.12. ned Nedelja
SVETE DRUŽINE
sv. Janez, evangelist
božična osmina

BR 8
DR 10
BR 19
BR 7

BR 10

+ Marija Slana
+ Marinka Klemen
+ Slavka Peterca, 20. obl. in
+ Milan Majer, 25. obl.
+ Anton in Franc Požar, obl.
++ starši Pikec
+ Ivan Pezdir, obl.

GODOVI in SVETE MAŠE od 28.12.2015 do 3.1.2016
28.12. pon sv. nedolžni otroci
božična osmina
29.12. tor

BR 19

sv. Tomaž Becket, šk. BR 19
božična osmina

30.12. sre sv. Vincencija, red.
31.12. čet sv. Silvester, papež
drugi sveti večer
1.1. pet
SV. MARIJA,
BOŽJA MATI
Novo leto
prvi petek

BR 19
BR 18
BR 7

LG 830
VG 830
BR 10

2.1. sob
3.1. ned

Sv. Bazilij in Gregor
prava sobota
2. božična nedelja
sv. Ime Jezusovo

+ Cilka Starkež ter Janez in
Antonija Čamernik
+ Jože Žižek
za nove duhovne poklice ter za
čistost in gorečnost poklicanih
+ Marija in Ludvik Japelj ter
+ sin Ludvik Japelj
+ Angela Lenaršič
+ Tomaž in ++ starši Brank ter
++ starši, sestri in brat Kramar
v zahvalo za staro leto in v
priprošnjo za Božji blagoslov v
novem letu
v čast Svetemu Duhu
+ Ana Urbančič

LG 830

+ Jože Hrastar, obl. in
+ Karolina Hrastar
+ Jožica in Anton Rode ter
++ starši Trček
+ Jožef Končan, obl. in
+ Lado končan
za žive in pokojne župljane
+ Ivanka in Herman Završnik

VG 830

++ starši in stari starši Gregorc

BR 19
BR 7

BR 10

+ Ivan Jamnik, obl. in
+ Angela Novak
++ starši Kozamernik in
+ brat Marjan
+ Ignac Jakomin, 30. dan
+ Anton Felc
+Cecilija, obl. in starši Žvižgovčevi
+ Anton Smole

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 2.1.: Pod gradom
Branje Božje besede BR, 3.1., ob 10h: Tomaž Kolenko in Gregor Žitko

31.12. – zahvalna sveta maša: ta dan zjutraj ne bo svete maše, čeprav je četrtek,
ampak ste lepo povabljeni k zahvalni sv. maši. S hvaležnostjo zaključimo leto, ki
smo ga preživeli in z molitvijo vstopimo v drugi sveti večer – v pričakovanje Novega
koledarskega leta.
Božična osmina – osemdnevno praznovanje Jezusovega rojstva: od 25.12. do 1.1.
3.1. – prva nedelja v mesecu, pri mašah bo nabirka namenjena za nove orgle.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:45. 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.

