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Povzetek poslanice svetega očeta Frančiška za postni čas 2016 
 

V buli (pomembna papeška ali vladarska 
listina s kovinskim pečatom) ob napovedi 

izrednega jubileja usmiljenja sem vernike 

pozval: »Post v tem jubilejnem letu bomo 

preživeli še bolj zavzeto kot močno 

obdobje za proslavljanje in izkušanje 

Božjega usmiljenja«. S tem ko sem jih 

pozval k pozornemu poslušanju Božje 

besede in pospeševanju pobude »24 ur 

za Gospoda«, sem želel poudariti 

prvenstvo pobožnega poslušanja Božje 

besede, še zlasti preroške besede. Božje 

usmiljenje je oznanilo svetu, ki kliče 

vsakega kristjana, da ga izkusi osebno. 

Zato bom v postnem času kot oprijemljivo 

znamenje Božje bližine in odpuščanja v 

svet poslal misijonarje usmiljenja. 

Skrivnost Božjega usmiljenja se razkriva v zgodovini zaveze med Bogom 

in njegovim ljudstvom, Izraelom. Bog svojemu ljudstvu v vseh okoliščinah 

izkazuje usmiljenje in je pripravljen z njim ravnati zelo ljubeče in sočutno, 

še zlasti v tistih dramatičnih trenutkih, ko v svoji nezvestobi Izraelci zaveze 

ne spoštujejo in jo je treba v pravičnosti in resnici še močneje potrditi. 

Gre za resnično ljubezensko zgodbo, v kateri Bog igra vlogo 

prevaranega očeta in moža, Izrael pa vlogo nezvestega otroka in 

žene.  

Božje usmiljenje spreminja naša srca in nas usposablja, da ob tem, ko 

okušamo zvesto ljubezen, tudi mi postajamo usmiljeni. Božje usmiljenje 

vedno znova čudežno sije na naša življenja, nas navdihuje k ljubezni do 



bližnjega in k posvečanju tistemu, čemur cerkveno izročilo pravi 

duhovna in telesna dela usmiljenja. Ta dela nas opominjajo, da se vera 

kaže v oprijemljivih vsakdanjih dejanjih, s katerimi pomagamo bližnjim v 

telesnih in duhovnih stiskah, po čemer bomo tudi sojeni: v nasičevanju, 

obiskovanju, tolaženju in svetovanju. Zato sem izrazil upanje, da »bi 

krščansko ljudstvo ob tem jubileju premišljevalo o telesnih in duhovnih 

delih usmiljenja. 

V luči te ljubezni, ki je močna kakor smrt (prim. Vp 8,6), spoznamo, da so 

ubogi pravzaprav tisti, ki se ne želijo videti kot take. Imajo se za bogate, 

vendar so najbolj ubogi med ubogimi. Ubogi so, ker so sužnji greha, ki jih 

zavaja, in bogastva ne uporabljajo za služenje Gospodu in drugim, 

ampak da v svojih srcih zadušijo globoko spoznanje, da so tudi oni 

ubogi berači. Večjo moč in bogastvo imajo, bolj v njih rasteta ta 

slepota in zmota. 

Za vse nas je zato post v tem jubilejnem letu ugoden čas za 

premagovanje življenjske odtujenosti v poslušanju Božje besede in 

opravljanju del usmiljenja. V telesnih delih usmiljenja se dotikamo 

Kristusovega mesa v bratih in sestrah, ki jih je treba nasičevati, oblačiti, 

sprejemati, jih obiskovati; v duhovnih delih usmiljenja pa se bolj 

neposredno dotikamo lastne grešnosti v svetovanju, učenju, 

odpuščanju, svarjenju in molitvi.  

Ne zapravimo tega postnega časa, ki je tako zelo ugoden za 

spreobrnjenje! To prosimo po materinski priprošnji Device Marije, ki je ob 

srečanju z veličino Božjega usmiljenja, zastonjskega daru, prva potrdila 

svojo nizkost in se imenovala ponižna Gospodova služabnica. 

papež Frančišek 

 

Povzetek pastirskega pisma naših škofov 
 

Zaradi bogatega sporočila v pastirskem pismu slovenskih škofov, ki smo 

ga poslušali pred postnim časom, naj bo v postnem premišljevanju tudi 

povzetek pisma v krajši pisni obliki. Povabljeni k branju:           
 

 

Spoved – zakrament usmiljenja 
 

Bratje in sestre! V svetem letu usmiljenja vas škofje s papežem 

Frančiškom želimo za postni čas spodbuditi k obhajanju zakramenta 

sprave, ki posedanja Jezusov usmiljeni odnos do grešnikov.  

Razmišljanje o lastni grešnosti naj se začne z zavestjo o usmiljenem 

Očetu. V Kristusu, ki je obličje Očetovega usmiljenja, doživimo Boga kot 

dobrega pastirja; kot očeta, ki z notranjim veseljem sprejme nazaj 

mlajšega sina, a hkrati z občutljivo skrbjo pogovarja starejšega sina, da 

bi mu pomagal k spreobrnjenju v odnosu do brata. 



 

V pripravi na spoved je prav, da ozavestimo zlo greha. Evangeljski 

odlomek opiše grešno zavrnitev: »Ko so to slišali, je vse v shodnici 

zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba /…/, 

da bi ga pahnili v prepad« (Lk 4,28–29).  

Grešno je, ko v misli, besedi ali dejanju zavrnemo Boga, se ga želimo 

»znebiti«. Tok zla se prič- ne že z uporom angelov; v zgodovini človeštva 

pa s prvo človekovo zavrnitvijo, kakor poroča pripoved o Adamu in Evi. 

S tem se pojavi zlo greha kot nekakšen »notranji tok«, ki se kaže kot 

rastoča »reka« z zgodbami o Kajnu in Abelu vse do vesoljnega potopa 

in naprej. Najhujši »vrtinec« se pokaže v smrti Jezusa, učlovečenega 

Boga. »Skrivnost zla« se nadaljuje tudi v nas, kakor slikovito predstavi 

pripoved o Davidovem grehu (2 Sam 11). Pokaže, kako se greh širi v 

globino (v človeku) in širino (na druge), če mu takoj ne rečemo »ne«. 

David ni tam, kjer bi moral biti (s svojimi vojaki na vojni) in zlo greha 

prične svoj pohod: v lenobnosti se mu ob pogledu sproži poželenje po 

tuji ženi; po spočetju želi »skriti« svoj greh in svojega otroka podtakniti 

drugemu; ker mu ne uspe, pošlje Batšebinega moža v naklepno smrt. 

Sam vedno bolj greši, mnoge druge pa pritegne v greh. Ko pa greh 

prizna Bogu, Bog na njem naprej uresničuje odrešenjsko zgodovino. 

Pomemben del priprave na spoved je izpraševanje vesti, ki naj ne bo le 

iskanje slabih misli, besed in dejanj. So le »pipe«, skozi katere človek 

pretoči iz svoje notranjosti dobro ali slabo. Besede pohvale so npr. 

priložnost za resničen izraz priznanja drugega; lahko pa zavajajo, ko želi 

z njimi nekdo pridobiti naklonjenost zaradi sebičnih teženj. Prav tako je 

lahko izraz nežnosti pristen izraz ljubezni ali pa iskanje zgolj lastnega 

užitka. Zato pri izpraševanju vesti ni dovolj priti do misli, besed in dejanj, 

ampak preko njih do korenine zla v notranjosti.  

V poglobljeni pripravi se zavemo, da se greh v nobenem primeru ne 

izplača. V sebi namreč nosi poleg krivde tudi posledice (ali kazni). To je 

večna kazen pogubljenja, kadar greh prekine odnos z Bogom. Ob 

časnih posledicah greha pa je odnos le prizadet. Krivdo in večno 

posledico odpusti le Bog. Časne posledice ostanejo in se z njimi borimo 

sami ob pomoči občestva Cerkve. Te posledice se ugnezdijo v 

človekovo telesno, psihično in odnosno strukturo. Npr. zasvojenec z 

mamili tudi po spovedi odhaja iz spovednice še naprej zasvojen in se bo 

moral s tem še zelo boriti. Podobno je s posledicami greha v čustvih. Po 

izpovedi sovraštva se spokorjenemu grešniku nikakor ne vrnejo v 

trenutku pozitivna čustva do človeka, ki ga mrzi več let. V pomoč mu je 

zdravilna pokora, ki jo dobi pri spovedi, in tudi odpustki, do katerih 

imamo v svetem letu olajšan dostop. S spovednikom se je primerno 

pogovoriti glede učinkovite pokore.  



Spoved nam je tudi v našem času zelo potrebna: krst nam sicer izbriše 

izvirni greh in vse pred krstom storjene grehe, toda tudi zaklad krstnih 

milosti nosimo v »glinastih posodah« (2Kor 4,7) in človeško »srce je 

zvijačno bolj ko vse, kdo ga more doumeti« (Jer 17,9). Zato je 

popolnoma zanesljiva tudi beseda apostola Janeza: »Če rečemo, da 

nimamo greha, sami sebe varamo in v nas ni resnice« (1Jn 1,8).  

Pogosto se sliši ugovor: »Zakaj ravno spoved? Pustite me na miru, 

jaz bom s svojim Bogom vse uredil sam!« Toda ravno v tem se naša vera 

razlikuje od vseh drugih verstev. Bistvena značilnost in resnica naše vere 

je namreč tudi to, da je vsa utemeljena na posredništvu. Najprej na 

velikem Sredniku med Bogom in človeštvom, to je na Jezusu Kristusu, 

kakor piše apostol Pavel: »Zakaj en Bog je; eden tudi srednik med 

Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, ki je dal sam sebe v odkupnino za 

vse, v pričevanje ob svojem času«. Potem je utemeljena tudi na 

srednišvu Kristusovega naslednika apostola Petra, ki mu je Gospod izročil 

ključe: »Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in karkoli boš zavezal na 

zemlji, bo zavezano tudi v nebesih; in karkoli boš razvezal na zemlji, bo 

razvezano tudi v nebesih«. In končno je utemeljena na sredni- štvu 

apostolov in njihovih naslednikov: »Prejmite Svetega Duha: katerim 

grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani!« 

(Jn 20,22–23). Velika značilnost našega Boga je torej tudi v tem, da je 

rad med ljudmi (3 Mz 26,11–12) in da svoje delo opravlja in svoje načrte 

uresničuje po ljudeh. 

Drugi razlog za osebno spoved in izpoved pa je v tem, da smo vsi 

povezani v skrivnostno Kristusovo telo in z vsakim grehom škodimo ne 

samo sebi, temveč tudi drugim in vsemu telesu, kakor piše apostol 

Pavel: »In če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje, in če je en ud v časti, se z 

njim veselijo vsi udje« (Rim 12,26). Kako sprava s Cerkvijo ni ločljiva od 

sprave z Bogom, spoznavamo tudi iz Kristusovega naročila: »Pojdi in se 

najprej spravi s svojim bratom!« (Mt 5,24). 

Tretji razlog za osebno spoved in izpoved pa je ta, da se na ta 

način laže prisilimo in zagotovo priznamo sami sebi, da smo grešniki. 

Kdor ni drugemu pripravljen priznati, da je grešnik, tudi sam sebi ne 

priznava, da je grešnik. Zato nam tudi apostol Jakob naroča: »Drug 

drugemu priznavajte svoje grehe in molite drug za drugega, da 

ozdravite. Veliko premore goreča molitev pravičnega!« (Jak 5,16). 

Če torej v tem letu zaslišite Gospodov glas, ne zakrknite svojih src, 

temveč se potrudite, da pridete do notranjega miru, ki ga omenja tudi 

sveti oče v svojem vabilu. Dragi bratje in sestre! Želimo vam obilnih 

milosti svetega leta usmiljenja in kličemo na vas Gospodov blagoslov.    
 

slovenski škofje 



znamenja pri bogoslužju – križ 
 

Ker je Jezus umrl na križu, so kristjani s svetim spoštovanjem že od nekdaj 

častili ne le znamenje križa, ampak tudi ostanke lesa, na katerem je 

»viselo naše rešenje« in ki so jih raznesli po krščanskem svetu. 

Najpomembnejši simbol krščanstva je križ, ni pa edini. Krščanstvo je v 

svoji zgodovini med vsemi kulturami, verjetno izoblikovalo največ 

različnih znakov. Ko pomislimo na križ, se takoj spomnimo na kruto rimsko 

kazen, križanje, ki so jo uporabljali samo za barbare. Ker je bila smrt na 

križu nekaj najkrutejšega, v prvih stoletjih simbola križa pri kristjanih skoraj 

ne najdemo. Ob znamenju na katerem je bil ubit Jezus, jim je bilo vedno 

nekoliko nelagodno. Zato so ga raje upodabljali kot Dobrega pastirja, 

kot kruh ali ribo. Sam simbol križa je starejši od Rimljanov. Najdemo ga že 

v prazgodovinskih jamah, kjer je prve sledi pustil pračlovek.  

Križ je znamenje ali simbol nečesa kar se ne vidi, ne sliši in ne zazna s 

čutili. Beseda simbol izhaja iz grščine in označuje znak ali predmet, 

največkrat dva, ki sodita skupaj. Sym-ballo namreč pomeni »skupaj 

mečem« ali združujem. Simbol vedno pomeni ustvarjalnost, tvornost, za 

razliko od dia-ballo kar pomeni razdružujem, razbijam. Od tod tudi 

beseda diabolo, ki označuje hudiča. Vsak simboli je sestavljen iz delov, 

ki sodijo skupaj v čisto snovnem, pa tudi duhovnem smislu. Namreč tak 

znak ali simbol ponazarja dva ali več delov, ki skupaj postanejo nova 

resničnost z novim pomenom.  

Simbol križa kaže dve črti: navpično in vodoravno, ki se sekata približno 

na polovici. Vodoravnica pomeni horizont, oporo, ki loči nebo od 

zemlje. Vertikala, ki jo seka, pomeni figuro, človeka v prostoru. Če je 

horizontala nekaj mrtvega in statičnega, ji navpičnica daje dinamiko in 

življenje. Zato je znamenje križa že od nekdaj znamenje življenja! Križ je 

tudi koordinatni sistem. Z njim se znajdeš v prostoru. Tako v starih kulturah 

pomeni tudi menjavo dneva (navpičnica) in noči (vodoravnica). Zato 

je križ tudi znamenje svetlobe. Zato je križ tudi znamenje svetlobe. Ko se 

to znamenje zavrti v desno, za seboj pušča svetlobne krake in postane 

znamenje sonca (svastika). Ta starodavni simbol sonca, sicer obrnjen v 
nasprotno smer (levo) je bil v času nacizma grdo zlorabljen.  

Bistveno sporočilo križa pa je navpičnica – povezanost Boga s človekom 

in vodoravnica – povezanost nas samih drug z drugim. 
 

Poznamo vrsto izpeljank križa: 

Tau je zadnja črka hebrejske abecede. V Ezekijelovi knjigi 

beremo, da bodo pravični zaznamovani s tem simbolom in da se 

jih božja sodba in kazen ne dotakneta. Vsem svetlim predstavam 

o križu, pa se kot kontrast obrača rimsko videnje križa, kot 

znamenje trpljenja, sramote, teme in smrti. Tudi mi velikokrat vidimo v 



križu le znamenje velikega petka, pozabljamo pa na veliko noč, 

vstajenje, zmago življenja nad smrtjo, zmago svetlobe nad temo! Križ 

začne svojo prepoznavno pot, kot najpomembnejši simbol krščanstva s 

cesarjem Konstantinom, ki je v tem znamenju izboril zmago nad 

tekmecem in dal kasneje krščanstvu svobodo. 
 

Latinski križ je najbolj običajna in poznana oblika križa. V katoliški 

Cerkvi nas spominja na največjo žrtev, ki jo je pretrpel Jezus za 

grehe sveta. Križ je prazen brez korpusa in s tem spominja na 

vstajenje in vero v večno življenje. 
 

Andrejev križ, podobno kot Petrov križ, ki je narobe obrnjen latinski 

križ, prikazujeta kako sta umrla apostola Andrej in Peter. Oba sta 

svoje krvnike prosila naj ju na križ pribijejo drugače kot Jezusa, saj 

se sama nista imela za vredna, da bi umrla kot njun Odrešenik. 

Petra so zato obrnili in križali z glavo navzdol, Andreja pa v 

znamenju črke X. 
 

Jeruzalemski križ, križ svete dežele, je eden od zapletenejših oblik 

križa. Sestavljen je iz središčnega križa, ki ga tvorijo štirje tau križi, 

predstavlja pa postavo Stare zaveze. Štirje manjši grški križi kažejo 

na izpolnitev postave v štirih evangelijih Nove zaveze. Druga podoba 

govori o misijonskem delovanju, ki besedo Evangelijev, širi na vse štiri 

strani neba. Poleg tega najdemo tudi razlago, da Jeruzalemski križ 

simbolizira pet Kristusovih ran. Danes se ta simbol uporablja kot 

znamenje frančiškanske kustodije v Sveti deželi in je splošni katoliški 

simbol vsega, kar najdemo tam.  
 

Grški križ, podobno kot enakokraki bizantinski, uporabljajo 

predvsem v Grški pravoslavni Cerkvi. 

 

Kavarijski križ na vzpetini. Tri stopnice, ki vodijo do njega 

predstavljajo hrib, še bolj pogosto pa tri največje krščanske 

kreposti: vero, upanje in ljubezen. Največja med njimi pa je 

ljubezen. 
 

 

Križ sidro simbolizira upanje, ki ga imamo kristjani v Kristusa. Ta 

simbol je bil tudi emblem sv. papeža Klemena, ki je bil po izročilu, 

v času cesarja Trajana privezan na sidro in vržen v morje. 

 

Papeški križ, ki ga lahko uporablja samo papež. Tri prečke na 

zgornjem delu, so predvsem v zgodovini predstavljale tri 

področja papeške avtoritete: Cerkev, svet in nebo. Podoben je 

tudi križ, ki ga (lahko) uporabljajo škofje in kardinali, vendar ima 

namesto treh le dve prečki.  
 



obvestila 
 

V ponedeljek, 15.3., bo srečanje ŽPS v Marijinem domu ob 20h.  
 

Obisk bolnih in starejših bo, namesto prvega petka v februarju,  v petek 

19. februarja.  
 

V soboto zvečer, 27.2. in v nedeljo, 28.2., si boste lahko ogledali razstavo 

ročnih del bolnikov in invalidov v Marijinem domu. Vsak izdelek nosi s 

seboj svojo zgodbo. V njem se skriva veselje do življenja, pa tudi 

bolečina in samota. Z darom za kateri izdelek tudi podprete delovanje 

Prijateljstva bolnikov in invalidov pod okriljem Marijinih sester. 
 

Duhovne vaje za birmance bodo v Stični od petka, 26.2., do nedelje, 

28.2. Odhod v Stično bo z avtobusom ob 17h iz Brezovice. 
 

Duhovne vaje za skavtske voditelje, SKVO, bodo od petka, 4.3., do 

nedelje, 6.3.  
 

Prvi petek v marcu je 4.2. Ob 15h, ob uri Jezusove smrti, bo v cerkvi na 

Brezovici molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. Po maši zvečer, ki 

je ob 19h, bo molitev križevega pota, ki ga pripravlja soseska Vnanje 

Gorice.  
 

Prva sobota v marcu je 5.2.. Ob 18:15 bo molitev rožnega venca s 

premišljevanjem. Po maši pa litanije v čast Materi Božji.  
 

Prva nedelja v marcu je 6.3. Vaš dar pri maši bo namenjen za nove 

orgle. Hvala! 
 

Sestanek odbora za orgle bo v torek, 7.3., ob 20h v Marijinem domu. 

 

Skavtski petek, sodelovanje skavtov pri sv. maši, bo 11. marca. 
 

Srečanje za ministrante v soboto, 12.3. ob 9h na Brezovici. 
 

Obisk starejših in bolnih na domu, zaradi duhovnih vaj skavtskih 

voditeljev na začetku marca, ne bo na prvi petek, ampak na cvetni 

petek, 18.3. To bo tudi kot obisk pred velikonočnimi prazniki. 
 

Prva sveta spoved za prvoobhajance bo v soboto, 19. marca ob 10h na 

Brezovici. 
 

Ves postni čas, od pepelnice dalje do sv. velikonočnega tridnevja, je v 

župniji, v dvorani nasproti župnišča, vsako jutro od ponedeljka do petka 

ob 6h - molitev hvalnic. Vabljeni! 
 

Vsako postno nedeljo je na Logu ob 15h molitev križevega pota, na 

prostem, po poti do cerkve. Vsak postni petek po sv. maši je molitev 



križevega pota v cerkvi na Brezovici.  Od 1. februarja 2016 dalje stanuje 

na Logu (pritličje, pod kapelo) Roman Logar, ki skrbi za kurjavo, kapelo 

in za urejenost. Dosegljiv je na telefon: 070 701 963. 

 

veroučna obvestila – za starše in otroke 
 

 

Male sive (svetopisemske) celice: v postnem času bodo otroci vsak 

petek prejeli eno nalepko z vprašanjem. Iščemo ime neke osebe. Prvih 

pet otrok, ki bodo prvi uganili za katero ime gre dobi nagrado. Tekma 

se začne v petek, 19.2. Drugi del naloge pa je iskanje ustrezne besede… 
 

Tretji razred - prvoobhajanci:  

Spoštovani starši. V pripravi na prejem dveh zakramentov vaših otrok: 

svete spovedi in svetega obhajila, bosta dve srečanji z vami in otroki 

skupaj. Če je mogoče, glede na varstvo drugih otrok in ostale 

obveznosti, sta povabljena oba starša, oče in mati. Poleg vas in vašega 

otroka, ki obiskuje 3. razred, lahko na srečanje pridejo tudi vaši starejši 

otroci. Srečanje bo v Marijinem domu v dvorani. Prvo srečanje bo v 

soboto, 27.2., od 9h do 10h, drugo srečanje pa v soboto, 9.4., ob isti uri. 

Prvo srečanje je namenjeno neposredni pripravi na prvo sveto spoved, 

drugo pa na prvo sveto obhajilo.  

Obhajanje prve svete spovedi bo v soboto, 19.3., ob 10h na Brezovici v 

župnijski cerkvi. V pripravi na prvo sv. obhajilo bo tridnevna duhovna 

priprava – to je obisk večerne sv. maše, od srede, 20.4., do petka, 22.4. 

V teh večerih bodo tudi vaje za prvoobhajance in prevzem oblek za 

prvo sv. obhajilo. Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 24.4.2016, ob 10h. 

Zahvalna sveta maša bo v torek, 26.4., ob 19h. 
 

Deveti razred - birmanci:  

Duhovne vaje za birmance bodo v Stični od petka, 26.2., do nedelje, 

28.2. Odhod v Stično bo za vse birmance skupaj z avtobusom iz 

Brezovice ob 17h. Za povratek nazaj domov v nedeljo, pa pridete starši 

v Stično, kjer boste lahko tudi pri sveti maši skupaj z vašimi otroki.  

Srečanje za  starše birmancev bo v torek, 15.3., ob 20h v Marijinem 

domu. Na srečanje so povabljeni le starši, saj se z vašimi otroki srečujem 

vsak teden.  

Birmanska devetdnevnica bo v dveh delih: prvi del bo obisk sv. 

velikonočnega tridnevja – vel. četrtek, vel. petek, vel. sobota in nato 

velika noč. Drugi del pa bo v tednu pred sv. birmo od torka, 12.4., do 

petka, 15.4. Sveta birma v soboto, 16.4.2016, ob 10h. Letos bodo tudi 

birmanci imeli zahvalno sveto mašo po prejemu zakramenta svete 

birme. To bo na praznik Jezusovega vnebohoda, 40. dni po Veliki noči, v 

četrtek, 5.5., ob 19h.  K maši v zahvalo pa so povabljeni tudi njihovi botri! 
 



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 - vaje ob sobotah ob 9:30 v Marijinem domu. 

Otroški PZ  ima vaje v Marijinem domu ob sobotah od 10:00 do 11:30.  

Mladinski PZ v Marijinem domu ob ponedeljkih 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.  

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.  

► V postnem času bo priložnost za sveto spoved vsaj 15 min pred vsako 

sveto mašo, še posebej pa pred nedeljsko sveto mašo in ob petkih. 
 

GODOVI in SVETE MAŠE od 15.2.2016 do 21.2.2016 

15.2. pon sv. Klavdij, redovnik BR 19 v čast Svetemu Duhu 

16.2. tor sv. Julijana Koprska BR 19 za duhovnike v krizi 

17.2. sre sedem ust. servitov BR 19 + Mojca in Zarika Šuštar 

18.2. čet sv. Frančišek Regis BR   8 za duhovne in redovne poklice 

19.2. pet sv. Konrad iz  BR 19 + Marjeta Mravlje, obl. 

 Piacenze  + Pepca Umek 

20.2. sob sv. Sadot in perzijski  BR 19 + oče in sin Franc Keršmanc 

 mučenci  + Stanislava Vogel, 30. dan 

   + Angela Kropivnik in  

++ starši Remškar 

   + Karolina, obl. in Jože Hrastar 

21.2. ned 2. postna nedelja BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Peter Damijani LG   830 + Pavla Prah, 30. dan 

   + Frančišek Stanovnik, obl. 

  VG  830 +Jožefa Bogataj 

   ++ starši Seliškar 

   + Zvonka Pezdir, obl. 

   + Janez Košir, obl.  

   + Marija Tompa, 30.dan 

   + Tatjana Oblak 

   + Ljudmila Sojer, 30. dan 

   + Peter Kržišnik, obl. 

  BR 10 za blagoslov v družini 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 20.2.:  Ob gozdu – Pot na Polane do št. 14 

Branje Božje besede  BR, 21.2., ob 10h:  Vili in Hajdi Kosednar 



mašni namen in dar duhovniku, ki sveto mašo daruje 

Kadar je oznanjenih več mašnih namenov, duhovnik takkat in na tistem kraju kjer je 

oznanjeno, daruje sv. mašo po namenu, ki je napisan na prvem mestu. Spominja pa 

se vseh ostalih namenov, ki so zapisani, vendar so oddani drugim duhovnikom, ki jih 

mašujejo drugod, ker sami nimajo dovolj mašnih namenov. Ker je sv. maša ena 

sama Jezusova daritev, je prav, da se udeležimo sv. maše tam, kjer je oznanjeno. V 

Sloveniji duhovniki živimo od darov, ki se imenujejo mašni štipendiji, ki jih vi verniki 

daste nam ob prejemu vašega mašnega namena, ki se imenuje mašna intencija. 

Kot župnik pa imam dolžnost, da vsako nedeljo in zapovedan praznik darujem eno 

sveto mašo za vse vas, ta je z namenom:   »za žive in pokojne župljane«.  

  GODOVI in SVETE MAŠE od 22.2.2016 do 28.2.2016 

22.2. pon Sedež apostola Petra BR 19 + Stanislava Vogel 

23.2. tor sv. Polikarp, škof BR 19 + Štefka in Lojze Slabe 

24.2. sre sv. Matija, apostol BR 19 + Frančiška Urbančič, obl. 

25.2. čet sv. Valburga, op. BR   8 + Anton Felc 

   ++ starši Zdešar in brat Ivan Zdešar 

26.2. pet sv. Aleksander, šk. BR 19 v zahvalo 

27.2. sob sv. Gabrijel Žalostne BR 19 + Ivan Marinko, obl.  

 Matere Božje  + Milka, Polde in Igor Grosman, obl. 

   + Dušan Belič in starši Žvokelj 

   + Janez, obl. in + Ivan Slana 

28.2. ned 3. postna nedelja BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Roman, opat LG  830 + Marija Remškar, obl. in  

   ++ Škandrovi 

   + Ivanka in Herman Završnik 

  VG 830 + Terezija in Anton Marinko 
(Podpeška cesta) 

   + Franci Jesenovec, obl. 

   ++ Gajštrovi in ++ Kušar 

   + Marija Tompa 

   + Francka Mrak 

   + Marija Židanek, 30. dan 

  BR  10 + Vida Povše, obl. 

   + Ignac, + Metod in  

+ Danijel Trček, 20. obl. 

   + Marija Rus, 30. dan 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 27.2.:  Pot na Polane od št. 18 do konca 

Branje Božje besede   BR, 28.2., ob 10h:  Andrej in Magda Kunej 



dogodki pred nami 

27.3. – velika noč                                 3.4. – bela nedelja, blagoslov orgel na Brezovici 

16.4. – sveta birma                         24.4. – prvo sveto obhajilo 

25.4. – Markova procesija v Vnanjih Goricah 

2.5., 3.5., 4.5. – prošnji dnevi: Log, Brezovica, Dragomer 

8.5. – Florjanova maša na Brezovici 

13.5. – prihod kipa Fatimske Matere Božje v Slovenijo 

22.5. – žegnanje v Vnanjih Goricah – Sveta Trojica 

26.5. – zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi 

25.6. – maša za domovino 

26.6. – žegnanje na Logu – po prazniku rojstva Janeza Krstnika 

od 4.7. do 8.7. – obisk kipa Fatimske Matere Božje v naši dekaniji 

7.8. – žegnanje v Dragomeru 

GODOVI in SVETE MAŠE od 29.2.2016 do 6.3.2016 

29.2. pon sv. Osvald (Ožbolt) BR 19 po namenu (K) 

1.3. tor sv. Albin, škof BR 19 + Jože Kršmanec, 3. obl. 

   + Boris Čičmirko 

2.3. sre sv. Agnes (Neža), op. BR 19 + Marija Rus 

3.3. čet sv. Kunigunda, kr. BR   8 + Miroslav Perko 

4.3. pet sv. Kazimir, kralj BR 19 + Janez in Frančiška Gradadolnik 

5.3. sob sv. Hadrijan, muč. BR 19 + Slavka, Avgust in Marija Pleško 

6.3. ned 3. postna nedelja BR   7 + Jure Mahne 

 sv. Fridolin, opat  + Anton Turšič 

  LG  830 + Pavla Prah 

  VG 830
 + Marko Jakomin in  

++ družina Jakomin 

   + Albina Marinko, 25. obl. ter 

+ Ivanka in Franc Zor 

   + France in Milka Čuden,  

+ Frančiška Mrak ter  

+ Marija Japelj, obl. 

   + Ivan Rožnik, obl. 

  BR  10 za žive in pokojne župljane 

   + Ljudmila Pezdir, 4. obl. 

   + Franc Jamnik, obl. 

   + Jože Sešek, 1. obl. 

   + Hedvika  Vidmar, 30. dan 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 5.3.:  Kotna pot – Kratka pot 

Branje Božje besede   BR, 6.3., ob 10h:  Viktorija Celarc in Patricija Žižek 



 
 
 
 
 
 
 

          Dragomer                                       Log                                     Vnanje Gorice 
       sv. Lovrenc                         sv. Janez Krstnik                              Sveti Duh 
 

Seznam čiščenja cerkve na Brezovici:   

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  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ŽUPNIJA BREZOVICA, Starovaška c. 19, 1351 Brezovica pri Ljubljani, župnik Jožef Poje 

Tel: 040 395942 ali 01/3637180, e-naslov: jozef.poje@rkc.si ali zupnija.brezovica@rkc.si 

TRR: SI56 2420 0900 4477 143 (za nove orgle) in SI56 1914 0501 0054 787 (račun župnije) 

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

