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Ljubezen in usmiljenje 
 
 

Če imaš več zdravja,  

več znanja,  

več vere,  

več denarja,  

ti ta 'več' ne pripada. 

Deliti ga moraš z drugimi. 

 

                   (Jean Guitton) 
 

 

V Svetem pismu pogosto beremo in v cerkvi poslušamo o 

ljubezni in usmiljenju. Da se moramo med seboj ljubiti slišimo tako 

pogosto, da to včasih že kar preslišimo. Da bi morali drugim dajati od 

svojega, pa se nam velikokrat zdi prej nerazumno in neodgovorno kot 

smiselno in koristno. A Jezus, ki postave in prerokov stare zaveze ni 

prišel razvezat, temveč dopolnit (Mt 5,17), nam pravi: Bodite usmiljeni, 

kakor je tudi vaš Oče usmiljen… Dajajte in se vam bo dalo: dobro, 

potlačeno in zvrhano mero vam bodo dali v naročje. (Lk 6,36-38). 

Marsikateri današnji človek je izgubil zaupanje v ta Jezusov 

nauk. V strahu in skrbi zase in za svoje bližnje zbira in kopiči imetje še 

dolgo potem, ko ima že veliko več, kot potrebuje. Misli, da je sam 

gospodar svoje usode in da bo bolj varen, če ima več imetja in več 

denarja. Stiska in pomanjkanje bližnjega se ga ne dotakneta več. 

Ljudje, ki nimajo hrane, strehe ali službe, postajajo skrb nekoga 

tretjega, čeprav živijo povsem blizu.  



Usmiljenje pomeni, da nismo navezani na svoje imetje. Seveda 

smo odgovorni in poskrbimo za tisto, kar potrebujemo, po drugi strani 

pa se znamo delu svojega tudi odpovedati in ga podariti nekomu, ki 

je v pomanjkanju. Usmiljenje pomeni, da zaupamo Bogu, Božji 

previdnosti in naravnemu duhovnemu zakonu, da se nam bo vse, kar 

v usmiljenju podarimo, zvrhano vrnilo že zdaj in nam bo vračunano 

tudi v nebesih. Dokler krčevito držimo, kar je naše, ne moremo odpreti 

svojih rok, da bi Bog vanje nasul vse materialne in duhovne dobrine, 

ki nam jih v povračilo želi podariti. 

Kdor se usmili siromaka, daje posojilo Gospodu in povrnil mu bo 

za njegovo delo (Prg 19,17). Če je naša miloščina posojilo Bogu, se 

Bog ne bo izognil povračilu tistega, kar smo podarili. Božje povračilo 

pa je vedno mnogo bogatejše od vsega, kar lahko pridelamo s svojimi 

rokami, zaslužimo z delom ali prihranimo na banki. Molitev s postom in 

miloščino je boljša, kakor spravljati zaklade sveta. (Tob 12,8) Naše 

imetje v resnici ne pripomore k nikakršni varnosti, saj lahko kadarkoli 

vse izgubimo; bogastvo ni pot do sreče. Mnogi ljudje, ki so zmogli ta 

miselni in duhovni obrat ter podarili nekaj svojega, – denar, prosti čas 

ali molitev – so šele takrat postali mnogo srečnejši in notranje 

izpolnjeni. Usmiljenja hočem in ne žrtve! je nekoč zaklical Jezus. (Mt 

9,13) To pomeni, da niti molitev niti odpoved (post) v Božjih očeh 

nimata takšnega pomena, kakor ga ima ozreti se na bližnjega, videti 

njegovo stisko in mu podariti nekaj svojega. 

Kdaj pa pride povračilo za vse, kar razdamo in se nam navidez 

ne vrne? Božja služabnica Dorothy Day odgovarja, da je naše življenje 

čas setve, ne živimo pa v času žetve. Bog nam sicer naklanja dobrine, 

milosti in varnost že tekom življenja, resnično plačilo in povračilo pa 

pride nekoč, ko bomo videli, kakšen zaklad smo si nabrali v nebesih. 

Takrat bo resnično v vsej nežnosti ali pa krutosti obveljal Jezusov 

stavek: S kakršno mero merite, s táko se vam bo odmerilo. Kdor bo v 

življenju usmiljen, bo sojen po meri Božjega usmiljenja. Kdor se v 

življenju za usmiljenje ne zmeni, bo sojen po Božji pravičnosti, ki bo bolj 

neizprosna. 

Božje usmiljenje ima večne temelje, poje psalm, ki ga pogosto 

zapojejo tudi naši pevci. Naj nas letošnji post omehča v doživetju 

tega usmiljenja in naša srca odpre vsem tistim, za katere lahko 

naredimo nekaj dobrega. 



Obvestila za mesec marec 

Do nadaljnjega ni sprememb določil pri obhajanju svetih 

zakramentov. K sveti maši povabljeni domači, ki ste za sveto mašo 

darovali. Tako med delavniki kot ob nedeljah in praznikih. Vsi pa ste 

povabljeni, da spremljate prenos svete maše preko medijev. Sveti krst 

je mogoč v družinskem krogu. Prav tako obhajanje cerkvene poroke. 

Cerkev na Brezovici je odprta eno uro za osebno molitev, za sveto 

spoved in prejem svetega obhajila:  
 vsak delavnik od 18.00 ure dalje  

 vsako nedeljo od 11.00 ure dalje. 
 

Petek, 5. marec, prvi petek, obisk starejših in bolnih na domu. Zvečer 

je molitev pred Najsvetejšim od 18.00 ure dalje.  
 

Sobota, 6. marec, prva sobota. Zvečer je molitev pred Najsvetejšim 

od 18.00 ure dalje.  
 

Petek, 19. marec, praznik svetega Jožefa – očetovski dan. 
 

Četrtek, 25. marec, praznik Gospodovega oznanjenja – materinski 

dan. 
 

Nedelja, 28. marec, cvetna nedelja in začetek velikega tedna.  
 

 

Beseda življenja 
 
 

»Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me nauči.« 

(Ps 25 [24],4) 
 

Ta psalm nam kaže moža, ki čuti, da ga obdajajo nevarnosti in 

grožnje. Najti mora pravo pot, ki ga bo končno pripeljala na varno. 

Koga naj prosi za pomoč? Zaveda se svoje krhkosti in nazadnje dvigne 

svoj pogled in kliče h Gospodu, k Izraelovemu Bogu, ki nikoli ni zapustil 

svojega ljudstva, ampak ga je vodil na dolgem potovanju do 

obljubljene dežele. Izkušnja hoje v popotniku zbudi upanje in je 

posebna priložnost, da naveže zaupen odnos z Bogom in se kljub 

svojim nezvestobam zaupljivo prepusti njegovi zvesti ljubezni. 

V svetopisemskem jeziku je hoja z Bogom tudi življenjski nauk, saj se 

učimo prepoznavati njegov odrešenjski načrt. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 1.3.2021 do 7.3.2021 

1.3. pon sv. Albin, škof BR 19 za dobre odnose z mamo in 

bratom 

++ starši in stari starši Pezdir, 

Gregotorka, Rupnik 

2.3. tor sv. Neža Praška, 

devica 

BR 19 + Dragan Štrukel 

+ Dušan Strelec 

++ Stane in Milena Peklaj 

3.3. sre sv. Kunigunda, 

cesarica 

BR 19 ++ družina Seliškar 

+ Antonija in Frančišek Čuden 

4.3. čet sv. Kazimir, kralj BR   8 za namen A.J. 

+ Roman Čičmirko 

BR 19 za zdravje (N) 

5.3. pet sv. Hadrijan, muč. 
prvi petek 

BR 19 + Frančišek Rotar 

+ Anton Rozman 

6.3. sob sv. Miroslav, opat  
prva sobota 

 

 

VG  8 za dar vere 

+ Jožefa Istenič 

BR 19 + Bernarda Smrtnik, rojena 

Nussdorfer, 5. obl. 

+ Franc Jamnik, obl. 

+ Amalija Hočevar, 30. dan 

+ Lenart Starkež 

+ Antonija Artač 

7.3. ned 3. postna nedelja  

sv. Perpetua in Felicita 

mučenki     

BR    7 + Jure Mahne 

za žive in pokojne župljane 

LG   830 za domovino 

+ Nada Smuk, roj. Pikec 

VG 830 + Ivanka in Vincencij Gregorc 

+ Bernarda Slana 

v čast Mariji Pomagaj za zdravje 

+ Ivan Marinčič 

+ Ljudmila Novak 

za zdravje 

BR 10 + Alojzij in Ivanka Suhadolnik 

+ Ljudmila Pezdir, 9. obl. 

+ Tone Turšič 
 

 
 



GODOVI in SVETE MAŠE od 8.3.2021 do 14.3.2021 

8.3. pon sv. Janez od Boga, 

redovnik 

BR 19 + Mitja Thaler 

+ Jožef Kozamernik, roj. dan 

+ Anton Turšič 

9.3. tor sv. Frančiška Rimska, 

redovnica  

BR 19 + Anton Jelenc 

za blagoslov domače župnije 

+ Terezija Pezdir 

10.3. sre 40 mučencev BR 19 za namen J.M. 

+ Frančišek Rotar 

11.3. čet sv. Benedikt, škof BR  8 v zahvalo sv. Krištofu 

BR 19 v zahvalo za sodelavke in 

sodelavce 

12.3. pet sv. Justina, redovnica BR 19 + Marinka Klemen 

za zakonsko skupino 

13.3. sob sv. Kristina, devica in 

mučenka 

VG  8 + Janez Marinko (Nova pot) 

+ Jožefa Istenič 

BR 19 + Veronika Vrbančič, obl. ter  

+ Stane in Janez Vrbančič 

+ Terezija Pezdir 

14.3. ned 4. postna nedelja,  

laetare,  

papeška nedelja 

sv. Matilda, kraljica 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Angela, obl. in Marija, obl. 

Pezdir ter ++ Šimcovi 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 + Roman Čičmirko 

+ Vincencij Kodelja 

VG  830 + Stanislav Marinko, 1. obl. 

+ Ludvik Japelj, 2. obl. 

+ Ivan Marinčič 

+ Milan Sedej 

+ Ana Marinko in vsi ++Slabetovi 

BR  10 + Jože Oven, 30. obl. ter Marija 

in Marjan Oven 

+ Frančišek Žitko, obl. 
 

 

 

Če hočemo biti dobri Božji služabniki, moramo biti usmiljeni do bližnjih, 

neomajno odločeni, da bomo izpolnjevali Božjo voljo, biti globoko ponižni in 

preprosti, da bomo zaupali v Boga, se vedno znova pobrali, kadar bomo 

padli, in umirjeno prenašali druge z njihovimi pomanjkljivostmi.      (p. Pij) 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 15.3.2021 do 21.3.2021 

15.3. pon sv. Ludvika,  

redovnica 

BR 19 ++ starši Cerk, obl. ter sestri in vnuk 

za pravo pot in življenje župljanov 

16.3. tor sv. Hilarij Oglejski, 

škof 

BR 19 za namen S.I. 

+ Stane Brolih in Tomaž Rupnik 

17.3. sre sv. Patrik, škof BR 19 v zahvalo za srečno vožnjo 

+ Antonija in Frančišek Čuden 

18.3. čet sv. Ciril Jeruzalemski,  

škof 

BR  8 + Ana Gregorič 

BR 19 + Jože, Mojca in Zarika Šuštar 

+ Alojz Rovšek 

19.3. pet sv. Jožef,  

Jezusov rednik 

BR  8 + Jože Artač 

+ Jožica in Anton Rode ter  

++ starši Trček 

BR 19 + Frančišek Rotar 

za sožitje v naših družinah 

po namenu 

v zahvalo za življenje in družino 

priprošnja sv. Jožefu za zdravje 

+ Jože Vreže, god in obl. 

+ Jožef Tomšič, duhovnik 

20.3. sob sv. Klavdija, 

mučenka 

VG  8 + Jerca in Ivan Marinko 

+ Drago Glavica in  

+ ata Jože Glavica 

BR 19 po namenu družine Marinko 

po namenu (BM) 

21.3. ned 5. postna nedelja  

sv. Nikolaj iz Flüe, 

puščavnik 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Marija Marinko, 2. obl. (Nova pot) 

LG   830 + Ivan Furjan 

VG  830 + Stane Škoporc, 2. obl. ter 

+ Julijana in Stanislav Škoporc 

+ Ivan in Ivanka Kermavnar 

+ Franc in Albina Marinko, obl. 

+ Jožefa Istenič, 30. dan 

+ Jožefa Celar 

BR  10 + Serafin in vsi njegovi pokojni 

++ Frančiška in Jožef Sešek 



GODOVI in SVETE MAŠE od 22.3.2021 do 28.3.2021 

22.3. pon sv. Lea, spokornica BR 19 + Irena Šimon 

++ starši Lapajne in Kozamernik 

+ Terezija Trček, 30. dan 

23.3. tor sv. Rebeka, 

redovnica 

BR 19 + Franc Drobnič, duhovnik 

+ Roman Čičmirko 

24.3. sre sv. Dionizij, mučenec BR 19 v čast sv. Jožefu za blagoslov v družini 

po namenu (BŠ) 

25.3. čet Gospodovo 

oznanjenje 
BR  8 + Jožef Kozjan, 6. obl. 

+ Ivan Kavčnik 

+ Franc Remškar 

BR 19 za sožitje v naših družinah 

+ Marko Jakomin, 10. obl. 

+ Valentin Mravlje 

26.3. pet sv. Larisa, mučenka BR 19 + Ivan Kavčnik 

v zahvalo in za zdravje družin 

Pezdir in Seliškar 

27.3. sob sv. Rupert, škof 
 

VG  8 + Stanislav Marinko 

+ Ludvik Modic 

BR 19 + Marica Gorjan 

++ Novak in Sedej 

+ Lenart Starkež 

28.3. ned 6. postna nedelja,  

cvetna nedelja 

sv. Bojan, knez  

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Frančišek Rotar 

LG   830 + Ivan Furjan 

VG  830 + Franc in Ivana Novak 

+ starši Marinko ter Ivanka in 

Franc Zor 

v zahvalo za zdravje 

++ Viktor in Marija Brolih 

+ Ivan Zbačnik, 30. dan 

+ Milan Čuden, 30. dan 

BR  10 + Pavla Skodlar, obl.  

++ Varšek in Žitko 

za duše v vicah 

+ Alojz Rovšek 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V februarju ni bilo svetega krsta 
 

V lanskem letu so bili v tem času krščeni trije otroci.  
 

 
 
 
 

V februarju so od nas odšli v večnost 
 

†  Jožefa Istenič (82), Podpeška c. 153, Vn. Gorice, (Vn. Gorice) 

†  Zvonka Rabzelj (65), Ul. Bratov Potočnikov 9, Vn. Gorice, (Lj. Žale) 

†  Ivan Zbačnik (84), Vnanje Gorice 57, Vn. Gorice, (Vn. Gorice) 

†  Terezija Trček (94), Kamna Gorica 97, Kamna Gorica, (Vn.Gorice) 

†  Milan Čuden (65), Na Gulč 7, Vn. Gorice, (Vn. Gorice) 
 

 

Letos je bilo cerkveno pokopanih štirinajst naših župljanov, enako kot 

v preteklem letu v tem času. Spomnimo se jih v molitvi. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

URADNE URE: za pogovor ali pripravo dokumentov, pokličite po 

telefonu: Jožef Poje, župnik, 040 395 942 ali sporočite na e-pošto: 

jozef.poje@rkc.si  
 

KRST: Sveti krst je mogoč v družinskem krogu po dogovoru.     

POROKA: Za poroko se oglasite po telefonu ali e-pošti. Cerkvena 

poroka je mogoča v družinskem krogu. 

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:   

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon/  

POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na 040 395 942 (župnik).  

Do nadaljnjega so pogrebi v družinskem krogu.  
ŽUPNIJSKA KARITAS: telefon, ga. Vida Zdešar - 041 626 595. 

BOLNIŠKI DUHOVNIK: v UKC Ljubljana in OI Ljubljana -  041 613 378. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

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 1914 0501 0054 787  
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