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                       Pokora 
 

Ko je Gospod videl,  

kako si prizadevajo,  

da zapustijo svojo hudobno pot, 

mu je bilo žal grožnje,  

s katero je zagrozil,  

in je ni izvršil. 
 

 

(Jon 3,10) 

 

 

Beseda pokora je današnjemu človeku bolj ali manj tuja. Pokoriti se ali 

delati pokoro po mnenju večine pritiče samo nekaterim najbolj 

vznesenim vernikom, oddaljenim redovnikom ali tistim starejšim, ki še 

verujejo »po starem«. Odpovedati se nečemu, se postiti ali si celo 

nalagati trpljenje je nekaj, v čemer sodobni človek ne vidi posebnega 

smisla in pomena. 

Pokora se v resnici najtesneje povezuje z odpovedjo in trpljenjem, ki si 

ga je naložil Kristus. Trpeti, se ponižati, se odpovedati zato, da s tem 

reši nekoga drugega. Gre za tisto temeljno duhovno ekonomijo, ki je 

sicer preobsežna našemu razumevanju, pa vendar jo spoznavamo 

toliko, da vemo, da odrešuje prav in samo trpljenje. Včasih si trpljenje 

naložimo sami, ko dneve in dneve romamo po romarski poti in 

prosimo za določen namen; ko se odpovemo hrani, pijači ali 



priboljškom, da bi s tem pripomogli k tistemu, za kar prosimo; nekateri 

se odpovejo glasbi, zabavam, gledanju televizije ali pa molijo kleče, 

v mrazu. Včasih pa nas trpljenje zadene in si ga ne moremo odvzeti; 

lahko ga samo prenašamo. Kadar táko trpljenje darujemo Bogu, 

postaja blažena pokora, ki dušo vodi v sijaj brez konca (sv. Peter 

Alkantarski). 

K pokori smo – tako kot k 

molitvi – poklicani vsi. Pokora je 

kot »zgoščena molitev« in kdor 

se pokori, duhovno napreduje 

s hitrejšimi koraki. Več je 

vredna pokora ljudi, ki so 

čistejši in manj grešni; največ je 

vredna (prostovoljna) pokora 

otrok. Fatimski pastirčki so se 

pokorili od prikazanja do 

zadnjega dne svojega 

življenja. Niso želeli zamuditi niti 

trenutka, ko so s svojo žrtvijo 

lahko pomagali in reševali 

druge. Če Boga vedno zgolj 

prosimo, potem le črpamo iz 

duhovne zakladnice, v katero 

vlagajo drugi; če pa se 

pokorimo, v zakladnico (zase 

in za druge) dodajamo tudi 

sami. 

Sveta Terezija Deteta Jezusa je prva pokazala ti. »malo pot« pokore, 

po kateri lahko stopa vsak. Pokazala je, da za pokoro niso potrebna 

velika dejanja in žrtve, ki jih komaj zmoremo, temveč povsem majhna, 

preprosta in vsakodnevna odrekanja. Njene žrtve so bile v tem, da je 

potrpela, kadar jo je zeblo; da ni nikomur povedala ali očitala, če so 

ji pri kosilu pozabili dati sladico; da se na stolu, na katerem je sedela, 

ni udobno naslonila. Takšne majhne in neopazne žrtve zmore vsak. Če 

jih je veliko, se tudi od nas – čeprav smo povsem povprečni verniki – k 

Bogu steka velika duhovna dota. 



Tudi vidkinja Lucija iz Fatime je bila v idejah, v čem se lahko pokorimo, 

povsem nazorna. Preprosta pastirica je iznašla veliko načinov in ujela 

mnogo vsakodnevnih trenutkov, ki jih je lahko podarila Bogu. Zapisala 

je, da se lahko odpovemo drobnemu užitku pri prehrani, ki ne škodi 

telesnim močem (namesto sladice pojemo sadje, namesto svežega 

star kruh, nekaj časa prenašamo žejo). Lahko se žrtvujemo pri oblačilih 

(prenašamo malo mraza ali vročine, pustimo, da drugi odpirajo in 

zapirajo okna po svojih željah). Mirno prenašamo nevšečnosti (zoprno 

besedo, prezir, odrinjenost, nerazumevanje, nehvaležnost). Lahko 

darujemo, da drugi zmaga s sadom našega dela ali prenašamo 

družbo ljudi, ki so nam zoprni. 

Ne smemo misliti, da en človek, ki svoje življenje, poklicanost, odnose, 

vero in Boga vzame zares, ne more narediti tiste ključne spremembe, 

ki pritegne pozornost Boga in s katero lahko odreši nekoga drugega 

ali pa celó vso skupnost ali narod. Kot pravi sv. Lucija, prenašanje 

žrtve, ki nas doleti v našem vsakdanu, postane počasno mučeništvo, 

ki nas očiščuje in dviga v nadnaravno, da se naša duša lahko sreča z 

Bogom. V tem je neprimerljivo duhovno bogastvo. Tisti, ki je to 

razumel, že živi potopljen v bližajočo se velikonočno Luč. 

 
 

Obvestila za mesec marec 

 

V postnem času je vsako nedeljo na Logu molitev križevega pota ob 

15.00 po cesti do cerkve. V primeru slabega vremena je molitev v 

kapeli na Logu. Prav tako je vsako sredo ob 19.00 sveta maša v kapeli 

na Logu. Na prvo postno nedeljo, 6. marca, še posebej povabljene 

družine letošnjih prvoobhajancev. Tudi vsak postni petek je molitev 

križevega pota po maši na Brezovici. 

 

Vsak delavnik v postnem času je molitev hvalnic ob 6:00 uri v prostorih 

Catehumeniuma. 

 

Ponedeljek, 28. februar, po maši ob 19.30 je priprava na sveti krst za 

starše in botre.  

 

Sreda, 2. marec, pepelnica, začetek postnega časa. Ta dan je strogi 

post. Svete maše z obredom pepeljenja bodo ob 8.00 in 19.00 na 

Brezovici ter ob 18.00 v kapeli na Logu. 



Četrtek, 3. marec, prvi četrtek v mesecu. Po večerni sv. maši je vsak 

četrtek molitev pred Najsvetejšim do 20.00. 
 

Petek, 4. marec, prvi petek, obisk starejših in bolnih na domu. Ob 15.00 

uri je na Brezovici molitev rožnega venca Božjega usmiljenja.  
 

Petek, 4. marec, prvi petek, srečanje vseh birmancev pri sv. maši ob 

19.00; po sv. maši je molitev križevega pota, ki ga oblikujejo birmanci. 

Po molitvi križevega pota je češčenje Najsvetejšega do 20.30.  
 

Sobota, 5. marec, ob 10.00 uri srečanje za ministrante.  
 

Sobota, 5. marec, prva sobota, pred sv. mašo molitev rožnega venca 

pred Najsvetejšim s premišljevanjem na Fatimski način. 
 

Nedelja, 6. marec, pri maši ob 10.00 uri je prva postna nedelja in tudi 

krstna nedelja.  
 

Ponedeljek, 7. marec, po sveti maši ob 19.30, srečanje molitvene 

skupine Beseda življenja. Naslov srečanja: »Odpusti nam naše dolge, 

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom« (Mt 6,12). 
 

Petek, 11. marec, po maši je molitev križevega pota, ki ga oblikujejo 

skavti.  
 

Sobota, 12. marec, srečanje za mlade in birmance. Veselje je del 

osebne izkaznice mladih - a to ni vedno. Mladi vedno več govorijo o 

(duševnih) stiskah, pritiskih in strahovih. Po drugi strani je tukaj še 

korona, ki vsemu doda še dodatno breme in na obraze mladih riše 

žalost in skrbi. Povabljeni tudi starši birmancev in drugi, ki vas tema 

zanima. Kot gostje se nam bodo pridružili: 

- Simona in Matjaž Kosi, zakonca, ki preko Misticizma - (Facebook 

strani) širita smeh, sprostitev in veselje, 

- br. Luka Modic, kapucin, ki s svojim preprostim življenjem in 

zabavnimi prigodami pričuje o duhovni dimenziji veselja. 

Program: 19.15 zbiranje in uvodna animacija; 19.30 pričevanje gostov 

in pogovor z njimi; 21.00 zaključek. Online večer bo potekal preko 

aplikacije ZOOM. Povezava bo na spletni strani župnije Brezovica. 
 

Nedelja, 13. marec, pri svetih mašah bo predstavitev Zavoda BISER, ki 

omogoča svetovanje ženskam in njihovim bližnjim, ter spremljanje v 

stresni življenjski situaciji. 

https://www.facebook.com/misticizem


Petek, 18. marec, križev pot po sv. maši na Brezovici oblikuje 

Neokatehumenska pot. 
 

Sobota, 19. marec, praznik svetega Jožefa in očetovski dan. Pri 

mašah ob 8.00, 10.00 in 19.00 na Brezovici in ob 8.00 v Vnanjih Goricah 

se bomo priporočili zavetniku družin, očetov in mož, za blagoslov v 

naših družinah in za podporo očetom in možem pri izpolnjevanju 

njihovega poslanstva.  
 

Torek, 22. marec, po večerni sveti maši je koncert otroškega pevskega 

zbora ob bližnjem materinskem dnevu. 
 

Petek, 25. marec, praznik Gospodovega oznanjenja in materinski dan. 

Pri sveti maši ob 8.00 in 19.00 je tudi blagoslov nosečih mater v 

priprošnjo za zdravje in varstvo v času nosečnosti in za srečen porod. 

Zvečer po maši je molitev križevega pota, ki ga  oblikujejo člani vseh 

zakonskih skupin. 
 

Sobota, 26. marec, dekanijsko postno romanje v Šmarje pri Jelšah. 

Odhod avtobusa izpred cerkve ob 7.00 ter vožnja po avtocesti do 

Dramelj, potem po regionalni cesti do Šmarja pri Jelšah. Po prihodu v 

Šmarje pri Jelšah se bomo razdelili v dve skupini, prva skupina bo 

molila križev pot na Kalvarijo in se na vrhu Kalvarije priporočila sv. Roku 

v cerkvi sv. Roka, druga pa si bo ogledala baročni muzej. Potem se 

bosta skupini zamenjali. Ob 12.00 bo sv. maša v župnijski cerkvi sv. 

Marije Vnebovzete. Po sveti maši bo ob 13.00 kosilo v bližnji gostilni. Po 

kosilu se bomo odpravili proti domu. V Ljubljani bomo predvidoma 

okrog 17.00. Prispevek: 35 € (avtobusni prevoz, vstopnina za muzej in 

kosilo). 

 

Petek, 1. april, prvi petek, obisk starejših in bolnih na domu pred 

praznikom velike noči. Ob 15.00 uri je na Brezovici molitev rožnega 

venca Božjega usmiljenja.  

Križev pot po sv. maši na Brezovici oblikujejo mladi, skavti, mladinski 

pevski zbor, zbor Anima, animatorji. 
 

Sobota, 2. april, ob 10.00 uri srečanje za ministrante. To je  prva sobota, 

pred sv. mašo zvečer je molitev rožnega venca pred Najsvetejšim s 

premišljevanjem na Fatimski način. 
 

Nedelja, 3. april, tiha nedelja. 



Pepelnica 

 

Pepelnica je začetek postnega časa. Pomeni strogi post ter dan 

molitve in spokornosti. Letos je pepelnica v sredo, 26. februarja. 

 

Na pepelnično sredo se po 

cerkvah vsako leto opravlja obred 

pepeljenja.  Duhovnik vernikom na 

glavo posuje blagoslovljen pepel, 

s čimer se navzven pokaže 

notranja razpoložljivost za 

spreobrnjenje oziroma poboljšanje 

življenja. Namen posta 

prvenstveno ni v odpovedi 

določeni hrani in pijači, ampak v 

spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega 

ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. 
 

Za osnovno držo vernika Cerkev za postni čas določa posebne oblike 

spokornosti: 

 

Strogi post, ki je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva 

se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi 

post veže od izpolnjenega osemnajstega leta do šestdesetega leta. 

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega 

časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim 

delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže 

vernike od izpolnjenega štirinajstega leta. Kadar je praznik (cerkveni 

ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (praznovanje, 

pogreb…) zdržek ne veže.  
 

Gotovo je na prvem mestu 

osebna odpoved razvadam, 

zasvojenostim  in grešnim oblikam 

življenja. Brez telesne drže in 

doslednosti ni mogoče 

pričakovati koraka k boljšemu na 

področju duhovnega življenja. 

Telesnega in duhovnega življenja 

namreč ni mogoče ločiti. 



Za bralce Božje besede 
 
1 

Bralec beril si slej ko prej zastavi vprašanje: Kaj je 

pri branju Božje besede najpomembneje? 

Izkušeni bralci odgovarjajo, da je zares 

najpomembneje to, da se bralec zaveda 

vzvišenega pomena Besede, ki jo bere. Danes 

beremo mnogo stvari. Branje nam je 

popolnoma vsakdanje in praktično ni dneva, ko 

se ne bi srečali s pisano besedo. Včasih je bilo 

drugače, ko knjige niso bile tako dostopne in za branje ni bilo toliko 

časa. Kljub temu pa gre pri branju beril predvsem za zavedanje in 

odnos, da so besede, ki jih beremo, resnično navdihnjene in da so 

nam dane za vse čase. Pred nami so jih brali drugi in še stoletja za 

nami bodo obstajale – enake, nespremenljive in resnične. 

        Pripravlja A. K. 

O postu 
 

Kdor se posti, čuti, da ne gre le za telesno hujšanje, ampak za nov 

odnos do življenja, za novo ravnanje z jedjo in pijačo, pa tudi z delom 

in življenjskimi navadami. V postu človek spozna svojo ustvarjenost, 

prepad niča, ki zija v njegovi eksistenci in časti Boga kot svojega 

Stvarnika. Post nam torej odpre pogled za to, da je Bog v nas in v 

postu smo že deležni Božje resničnosti, Božjega kraljestva. Ob teh 

predstavah post izgubi svoj pogosto trpek okus. Post podari duhovno 

veselje. 
 

Telesni post naj spremlja 

duhovni post ali bolje 

rečeno: pravilno razumljen 

telesni post je vedno že 

duhovni post. V njem se 

človek namreč ne bojuje 

samo s svojim telesom, 

ampak tudi s svojimi strastmi 

in mislimi. Šele v postu 

odkrijem, kdo je moj 

sovražnik.  



Z dobro jedjo in pijačo lahko veliko potlačim. V postu srečam samega 

sebe, srečam sovražnike svoje duše; to, kar me drži notranje ujetega. 

Odstrani se zagrinjalo, ki leži nad mojimi razgretimi mislimi in čustvi, ter 

mojimi neizpolnjenimi željami in hrepenenji. Post mi odkrije, kdo sem. 

Pokaže mi, kaj me ogroža in kje se moram bojevati. Kdor se posti le, 

da bi s tem dosegel priznanje ljudi, ne izkusi pozitivnih učinkov posta. 

Post ga ne spremeni, ga ne naredi bolj svobodnega in prepustnega 

za Boga.  
 

Post je vedno povezan z molitvijo in 

miloščino, ki naj bo drža kristjana, pri 

čemer ima molitev notranji odnos do 

posta in miloščine. Post, molitev in 

miloščina so za Jezusa način, kako naj 

bi hodili za njim. Tudi tu velja, da je 

pobožno delo dragoceno le tedaj, ko 

ni storjeno pred ljudmi, ampak na 

skrivnem, »In tvoj Oče, ki vidi na 

skrivnem, ti bo povrnil« (Mt 6,4). Cilj 

posta, molitve in miloščine je, da se 

uvajamo v prepustnost za Boga, v 

čistost srca, v čuječe in avtentično 

življenje pred navzočim Bogom. 
 

Kadar Cerkev pozabi na izkušnjo svoje lastne tradicije, jo sprejmejo 

druga gibanja. Tako je tudi s postom. Cerkev od svojega nastanka 

pozna postne vaje. Že v prvih stoletjih je postavila postna pravila. 

Menihi so po tretjem stoletju zase zaostrili postno prakso Cerkve. 

Odpovedali so se mesu, jajcem, mleku in siru in se vzdržali vina. Njihove 

običajne postne jedi so bile kruh, sol in voda, poleg tega še stročnice, 

zelišča, zelenjava, posušeno jagodičevje in tudi datlji in fige. 
 

V novem veku je Cerkev ta pravila čedalje boj reducirala. Danes 

imamo le dva zapovedana postna dneva, strogega posta. A 

medicina je znova odkrila zdravilni post. Danes so že postne klinike, ki 

izvajajo postne kure. Že kakšnih trideset let pa cerkveni domovi 

duhovnih vaj v Sloveniji in drugod pripravljajo postne tedne. Post bi 

radi razumeli kot duhovno pot, kot pot notranjega očiščenja, kot pot 

v notranjo svobodo in kot intenziviranje duhovne poti. Post nas mora 

narediti boljše in bolj usmiljene.  
 



Povzetek poslanice svetega očeta Frančiška za postni čas 2022 
 

Za postno pot 2022 bomo premišljevali ob spodbudi sv. Pavla 

Galačanom: »Ne naveličajmo se delati dobro; kajti če se ne utrudimo, 

bomo ob svojem času želi. Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro 

vsem« (Gal 6,9-10a). 
 

Kaj je za nas ta ugodni čas? Vsekakor je to post, vendar je to tudi vse 

zemeljsko bivanje, katerega podoba je na nek način post. V našem 

življenju prevečkrat prevladujejo pohlep in oholost, želja po imetju, 

kopičenju in trošenju, kakor kaže neumnež v evangeljski priliki, ki je 

mislil, da je njegovo življenje varno in srečno zaradi velike žetve, ki jo 

je spravil v svoje žitnice. Post nas vabi k spreobrnjenju, k spremembi 

miselnosti, da bi življenje svoje resnice in lepote ne imelo toliko v imetju 

kot v dajanju, ne toliko v kopičenju kot v sejanju dobrega in v 

medsebojni podelitvi. 
 

Prvi sad posejanega dobrega imamo sami v sebi in v naših vsakdanjih 

odnosih, tudi v najmanjših dejanjih dobrote. V Bogu ni izgubljeno 

nobeno, še tako majhno dejanje ljubezni. V resnici nam je dano videti 

samo majhen del sadu tega, kar sejemo, saj po evangeljskem 

pregovoru »eden seje, drugi žanje« (Jn 4,37). 
 

Vera nas ne oprosti življenjskih stisk, nam pa omogoči, da gremo čez 

njih združeni z Bogom v Kristusu v velikem upanju, ki ne razočara in 

katerega poroštvo je ljubezen, ki jo je Bog izlil v naša srca po Svetem 

Duhu (prim. Rim 5,1-5). 

 

Ne naveličajmo se prositi za odpuščanje v zakramentu pokore in 

sprave, saj vemo, da se Bog nikoli ne naveliča odpuščati. 

 

Ne naveličajmo se boriti proti poželenju, proti tisti slabosti, ki sili k 

sebičnosti. Ena od teh poti je nevarnost zasvojenosti od digitalnih 

medijev, ki osiromaši človeške odnose. Post je ugoden čas, da se 

upremo tem pastem in namesto tega gojimo celovitejšo človeško 

komunikacijo 

 

Ne naveličajmo se delati dobro v dejavni ljubezni do bližnjega. Če je 

res, da je vse naše življenje čas za sejanje dobrega, na poseben način 

izkoristimo ta postni čas, da bomo poskrbeli za tiste, ki so nam blizu, da 

se približamo tistim bratom in sestram, ki so ranjeni na poti življenja. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 28.2.2022 do 6.3.2022 

28.2. pon sv. Osvald (Ožbolt), 

škof 

BR 19 +Boris in Roman Čičmirko 

+ Ivan Kavčnik 

1.3. tor sv. Albin, škof DR 1430 + Antun Kodba, pogreb 

BR 19 + Roman Peruško 

+ Marta Perne 

2.3. sre PEPELNICA  

sv. Neža Praška, 

devica 

BR  8 + Bernard Kozjek 

LG 18 + Rado Kokalj (Argentina) 

BR 19 + Matija Ham, duhovnik 

+Albina Šušteršič in ++sorodniki 

+ Marija Breže, 30. dan in  

+ Jože Breže, 7. obl. 

3.3. čet sv. Kunigunda, 

cesarica 

BR   8 + učiteljica Anka, Matilda 

Lenaršič ter vsi njuni pokojni 

BR 19 za duhovne in redovne poklice 

+ Roman Čičmirko, roj. dan 

4.3. pet sv. Kazimir, kralj  

prvi petek 

BR 19 ++ iz družine Zor in Rakovec 

Po namenu (S.M.) 

5.3. sob sv. Hadrijan, muč. 

prva sobota 

VG  8 v zahvalo 

+ Angela Jesih 

BR 19 + Franc Jamnik, obl. 

po namenu (K) 

+ Franika Smuk, 1. obl. 

za zdravje (M.R.) 

6.3. ned 1. postna nedelja  

sv. Miroslav, opat  
 

 

 

branje Božje besede LG: 

Branka Štrukelj in Lojzka 

Šarabon 
 

 

branje Božje besede VG: 

Branka in Jani Remškar 

 

 
branje Božje besede BR: 

Franci in Klara Donko 

Mravlje 

BR    7 + Jure Mahne 

za zdravje vnukinje in vnuka 

za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Jožefa Gostiša, obl. 

+ Viktor Kozjek, 30. dan 

VG 830 + Vincencij in Ivanka Gregorc 

+ Ivana Lenaršič, 30. dan 

+ Janez Marinko, obl. in ++ starši 

+ Stanislav Zvoljenk 

BR 10 + Ljudmila Pezdir, 10. obl. 

++ Jožef in Frančiška Sešek 

+ Antun Kodba, 7. dan 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 5.3., ob 8h: Cesta v Radno od Tržaške 

ceste do konca. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 7.3.2022 do 13.3.2022 

7.3. pon sv. Perpetua in Felicita 

mučenki     

BR 19 + Pavla Selan 

+ Anton Turšič 

8.3. tor sv. Janez od Boga, 

redovnik 

BR 19 za domovino 

+ Janez Celarc 

9.3. sre sv. Frančiška Rimska, 

redovnica 

BR 19 + Ciril Lenaršič 

LG 19 + Bernard Kozjek 

10.3. čet 40 mučencev BR  8 za blagoslov v življenju (M.K.) 

BR 19 + Marija in Stanislav Trček 

+ Julijana Zor 

11.3. pet sv. Benedikt, škof BR 19 v priprošnjo sv. Filomeni za 

zdravje 

 + Vida Tišler, obl. 

12.3. sob sv. Justina, redovnica VG  8 za duhovno, duševno in  

telesno zdravje 

BR 19 + Veronika, obl. ter  

+ Stane in Janez Vrbančič 

+ Stane Brolih in Tomaž Rupnik 

+ Jože in Antonija Artač 

+ Frančiška Setnikar, 30. dan 

13.3. ned 2. postna nedelja,  

papeška nedelja 

sv. Kristina, mučenka 
branje Božje besede LG: 

Eva Gorup in Ida Šifrer  
 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede VG: 

Andreja in Janko Marinko 

 

 

 
 

branje Božje besede BR: 

Andreja Jamnik 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ starši Kršmanc 

LG   830 ++ družina Kozjek in Žlogar 

VG  830 + Janez Marinko in  

++ starši Marinko 

+ Ivan Marinčič 

+ Ivanka Kermavnar, obl. in  

+ Ivan Kermavnar 

+ Milan Sedej 

+ Stanislav Marinko, 2. obl.  

+ Ludvik Japelj, 3. obl.  

BR  10 + Jože Oven, 31. obl. ter  

+ Marija in Marjan Oven 

+ Frančišek, obl. in Anton Žitko 

+ Ignac, Metod, Danijel, obl. in 

++ starši Slana 
 

 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 12.3., ob 8h: Tršaška cesta od št. 420 do 

Brežne poti. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 14.3.2022 do 20.3.2022 

14.3. pon sv. Matilda, kraljica BR 19 + Marija Pečnik  

in v zahvalo dobrotnikom 

+ Ivan Kavčnik 

15.3. tor sv. Ludvika,  

redovnica 

BR 19 ++ starši Cerk, sestri Minka in  

Pavla ter Vnuk Andrej, 3. obl. 

+ Stane Frank in ++ iz družine 

16.3. sre sv. Hilarij Oglejski, škof BR 19 + Andrej in Angela Marinko 

LG 19 + Bernard Kozjek 

17.3. čet sv. Patrik, škof BR  8 ++ starši in bratje Zor 

BR 19 ++ starši Ludvik Jakomin, obl.  

in Pavla Jakomin 

18.3. pet sv. Ciril Jeruzalemski,  

škof 

BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj 

+ Edi Jezeršek 

+ Andrej Levstek, 30. dan 

19.3. sob sv. Jožef,  

Jezusov rednik 

VG  8 + Jožef Japelj, Milena Marjeta 

Japelj in Jože Japelj 

+ Janez in Jožefa Istenič 

+ Jože Japelj 

+ Drago Glavica in oče Jožef, obl. 

++ Gršakovi in ++ Dobrovoljc 

na čast sv. Jožefu za pomoč v 

življenju 

+ Jožef Kozamernik 

+ Jožefa Celar 

+ Joži Istenič 

BR   8 + Jože Gregorič, župnik, god 

+ Jože in Frančiška ter  

++ iz družine Šivic in Tomanič 

BR  10 + Jožef Kozjan 

BR 19 + Frančiška Herič 

po namenu 

+ Jožef Tomšič, duhovnik, god 

+ Jožef Žakelj, god 

20.3. ned 

 

 

 

3. postna nedelja  

sv. Klavdija, 

mučenka 

 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Marija Marinko, obl. 
(Nova pot 38) 

++ Ikenna, Patrick, grandfather 

Onuorah 



20.3. ned  

branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen 
 

 

 

 

 

branje Božje besede VG: 

Edita in Slavko Jesih 

 
branje Božje besede BR: 

Miha in Beti Rus 

LG   830 za družino Jančar, po domače 

Tinetovi 

+ Elvino Lubiana, roj. dan 

VG  830 + Jože Gosar 

+ Jože Jesih 

++ Gajštrovi 

BR  10 za zdravje in srečo sinov 

+ Angela Pezdir, obl. in  

+ Marija Pezdir, obl. 

+ Filip Pezdir, st., 40. obl. in  

+ Ivana Pezdir 

+ Pavla Borjančič 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 18.3., ob 8h: Brežna pot, Gornja pot, 

Tržaška cesta od Gornje do Starovaške ceste. 
 
 

Sveti Jožef, mož Device Marije in Jezusov rednik 
 

 

 

Kolikor je zanesljivo znanega o sv. Jožefu, je 

zapisano v evangelijih po Mateju in Luku (prim. 

Mt 1,1–2,23; Lk 1,5–2,52). Čeprav je bil 

kraljevskega rodu, Jožef ni bil bogat. Po vsej 

verjetnosti je bil reven, kar je razvidno iz daru 

samo »dveh grlic ali dveh golobov« (Lk 2,24) ob 

Jezusovem darovanju v templju. Jožefova 

družina je izvirala iz Betlehema v Judeji, vendar 

se je on preselil v Nazaret v Galileji, kjer je 

opravljal tesarsko obrt. Jožef se v evangelijih 

zadnjič omenja ob Jezusovem obisku templja v 

starosti približno dvanajst let (prim. Lk 2,41–52). 

Predvidevamo, da je Jožef umrl že pred 

začetkom Jezusovega javnega delovanja. 
 

 

 

 

 

Jožef je bil zvest in potrpežljiv mož, pokoren Božji volji glede njegovega 

življenjskega načrta, ob čemer je sprejel tudi vse spremljajoče težave. 

Evangelist Matej ga imenuje »pravičen« (Mt 1,19), saj je dojel načrt, ki ga je 

imel Bog z Marijo, in se zavestno vključil vanj tako, da je sprejel, zaščitil in 

poskrbel za svojo družino. 
 

 

 

 

 

Jožef je zavetnik očetov, obrtnikov, delavcev, krščanskih družin in 

umirajočih, saj je umrl v družbi Jezusa in Marije. V Sloveniji je sv. Jožefu 

posvečeno več cerkva. Največja je narodno svetišče sv. Jožefa na 
Poljanah v Ljubljani, ki je zgrajena in opremljena po načrtih slovenskega 

arhitekta Jožeta Plečnika. 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+1%2C1%962%2C23&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+1%2C5%962%2C52&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+2%2C24&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+2%2C41%9652&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+1%2C19&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_cerkva_v_Sloveniji_(J)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_sv._Jo%C5%BEefa,_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Ple%C4%8Dnik


          

GODOVI in SVETE MAŠE od 21.3.2022 do 27.3.2022 

21.3. pon sv. Nikolaj iz Flüe, 

puščavnik 

BR 19 + Danijela Potokar 

na čast sv. Benediktu (T) 

22.3. tor sv. Lea, spokornica BR 19 + Marta Kulaševič 

+ Irena Šimon 

+ Antun Kodba, 30. dan 

23.3. sre sv. Rebeka, 

redovnica 

BR 19 + Franc Drobnič, duhovnik 

+ Judita Petelin 

LG 19 + Olga Oblak Jare 

24.3. čet sv. Dionizij, mučenec BR  8 + Jožef Žakelj 

BR 19 + Julijana Zor 

25.3. pet Gospodovo 

oznanjenje 

BR  8 + Franc Remškar, roj. dan 

BR 19 + Jožef Kozjan, 7. obl. 

+ Marko Jakomin, 11. obl. 

za zdravje v družini 

26.3. sob sv. Larisa, mučenka 

 

VG  8 ++ starši in otroci Opeka 

BR 19 + Edvard in Bernarda Nussdorfer 

++ Novak in ++ Sedej 

++ družina Starkež 

27.3. ned 4. postna nedelja, 

laetare,  

sv. Rupert, škof 
branje Božje besede LG: 

Majda Turk in Joža Černetič 
 

 

 

branje Božje besede VG: 

Damjana in Brane Novak 

 

branje Božje besede BR: 

Klavdija Japelj  

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ starši Močilnikar 

LG   830 + Anton Šarabon in njegovi 

VG  8
30

 + Ignac Novak, obl.  

+ Ludvik Modic, roj. dan 

+ Ivanka Lenaršič 

BR  10 + Drago Čamernik, 15. obl. 

+ Janez Celarc 

+ Avgust, Slavka in Marija Pleško 

+ Frančiška Novak, roj. dan 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 26.3., ob 8h: Starovaška cesta, 

Brezovška cesta od Tržaške ceste do konca. 

Gospodovo oznanjenje 

Dogodek oznanjenja je v Svetem pismu opisan edino v Lukovem evangeliju 

in govori o tem, da je nadangel Mariji sporočil, da bo spočela od Svetega 

Duha in da se bo dete imenovalo Božji Sin (prim. Lk 1,26–38). Oznanjenje Mariji 

pomeni spočetje Božjega Sina, s katerim se je Božji Sin tudi učlovečil, Marijina 

privolitev pa je bila posebna pritrditev odrešitvenemu Božjemu načrtu. 

Praznik obhajamo devet mesecev pred rojstvom Božjega Sina. Spomin na 

skrivnost Marijinega oznanjenja je zaznamovan z molitvijo Angelovega 

češčenja. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 28.3.2022 do 3.4.2022 

28.3. pon sv. Bojan, knez BR 19 + Mihael Tišler, 1. obl. 

za zdravje (D) 

29.3. tor sv. Bertold, redovnik BR 19 + Ivan Pikec 

+ Teodor in Ivanka Pikec 

30.3. sre sv. Amadej, 

vojvoda 

BR 19 ++ brata Ludvik in Vinko Jakomin 

LG 19 + Vinko Steržaj 

31.3. čet sv. Kornelija, muč. BR   8 + Julijana Zor 

BR 19 ++ Ulaga in ++ Kotnik 

+ Jožef Žakelj 

1.4. pet sv. Irena in Agapa 

prvi petek 

BR 19 za blagoslov ob volitvah 

+ Albina Šušteršič in ++ sodniki 

+ Ljudmila Kranjc, 1. obl. 

v priprošnjo in zahvalo za 

zdravje (Ž) 

2.4. sob sv. Frančišek Paolski 
prva sobota 

VG  8 + Franc Smrtnik, roj. dan 

+ Angela Jesih 

BR 19 + Janez in Ivan Slana 

3.4. ned 5. postna nedelja, 

tiha nedelja 

sv. Sikst I., papež, muč.  

 

branje Božje besede LG: 

Miran Stanovnik in Ivo Pivk 

 

branje Božje besede VG: 

Mojca Tratar 

 

branje Božje besede BR: 

Majda Kvaternik  

BR    7 za žive in pokojne župljane 

v zahvalo A.J. 

LG   830 ++ Sajevčevi in ++ Meglenovi 

VG 830 + Vincenc in Frančiška Jesenovec 

+ Stane, 3. obl. ter Stanislav in  

Julijana Škoporc 

+ Jakob Bogataj, obl. in Jožefa 

Bogataj 

BR 10 + Pavla Skodlar, obl. 

+ Izidor Mole in Milan Trček, obl. 

+ Štefka in Stane Vatovec 

+ Anton Rozman, 6. obl. 

++ iz družine Tomanič in Šivic 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 2.4., ob 8h: Drobtinška cesta. 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče 
 

Radijski misijon bo od 3. do 9. aprila 2022.  S svojimi razmišljanji v osrednjih 

dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: nadškof Alojzij Cvikl, s. Rebeka 

Kenda, škof Andrej Saje, br. Miran Špelič, Tomaž Kete, Slavko Rebec in škof 

Maksimilijan Matjaž. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. 

Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. V času misijona bo od 

ponedeljka do sobote sveta maša ob 19.00. Ob 20.00 bo pogovorni večer. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

V februarju je prejela sveti krst 
 

☼  Luiza Angela Pavšič, Vnanje Gorice 
 

Letos je bil krščen en otrok. V lanskem letu je bil v tem času tudi  krščen 

en otrok. Z molitvijo prosímo za starše novorojenih otrok, da bi začutili 

dragocenost svetega krsta in prinašali vero svojim otrokom. 
 
 
 

V februarju so od nas odšli v večnost 
 

†  Ivana Lenaršič (80), Požarnice 56, Vnanje Gorice, (Vn. Gorice) 

†  Viktor Kozjek (81), Cesta Dolomitskega odreda 7, Log, (Brezovica) 

†  Andrej Levstek (61), Na Lazih 62, Brezovica, (Brezovica) 

†  Setnikar Frančiška (87), Kotna pot 8, Dragomer, (Dragomer) 

†  Antun Kodba (81), V Jami 3, Lukovica, (Dragomer) 
 

 

Letos je bilo cerkveno pokopanih devet naših župljanov. Preteklo leto pa 

je bilo v tem času pokopanih štirinajst naših rajnih. Spomnimo se naših 

rajnih z molitvijo in pri sveti maši, še posebej ob obletnici smrti ali na njihov 

rojstni ali godovni dan. 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: vsak delavnik po sveti maši. Za pogovor ali pripravo 

dokumentov, pokličite po telefonu: Jožef Poje, župnik, 040 395 942  

ali sporočite na: jozef.poje@rkc.si ; Janez Potisek, kaplan, 041 277 728 
 

KRST: Sveti krst je v dogovoru s posamezno družino.  

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

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:   

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

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

041 277 728 (kaplan). Običajno je cerkveni pogreb s sveto mašo.  

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  

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

