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Pepelnica – postni čas 
 

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred 

pepeljenja. Duhovnik na glavo posuje blagoslovljen pepel, s čimer se 

navzven pokaže notranja razpoložljivost za spreobrnjenje oziroma 

poboljšanje življenja. Duhovniki v postnem času nosijo bogoslužna 

oblačila v vijolični barvi. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi 

človekove krhkosti. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore 

in prenovitve. Kakor ogenj prenovi nekaj v pepel, tako naj bi se 

človek s pokoro prerodil v novega človeka.  
 

Ko mašnik na začetku postnega 

časa vernikom s pepelom na čelo 

začrta znamenje križa in izreče: 

"Pomni, človek, da si prah in da se 

v prah povrneš", napoveduje 

konec zemeljskega življenja. Vse 

sčasoma postane pepel.  
 

Postni čas je spokorni čas. V tem 

času pri bogoslužju in v zasebnem 

življenju več premišljujemo o 

pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. Naše 

notranje prizadevanje naj bi se na zunaj izražalo v poglobljeni molitvi, 

postu in dobrih delih. Strogi post je na pepelnico in veliki petek, 

zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. 
 

Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, 

ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe 

bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom preko molitve. 



Obvestila 
 

Čeprav so od 27.2. do 3.3. zimske počitnice, ne pozabimo na 

začetek postnega časa v sredo, 1.3., na pepelnico. 
 

Od 1.3. do 3.3. so duhovne vaje za animatorje poletnega oratorija. 
 

Na prvi petek v mesecu marcu, 3.3., bom obiskal starejše in bolne na 

domu. Ob 15h bo na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

usmiljenja. Zvečer po maši oblikuje molitev pred Najsvetejšim soseska 

Log.  
 

Na prvo soboto, 4.3., bo postno romanje h Gospe Sveti na Koroško. 

Odhod avtobusa z Brezovice bo ob 7:30. 
 

Na prvo soboto zvečer pred sv. mašo bo molitev rožnega venca, po 

maši pa litanije Matere Božje. To je tretji dan v neposredni pripravi 

petih prvi sobot ob 100-ti obletnici Marijinega prikazanja v Fatimi 13. 

maja 1917. 
 

Zaradi postnega romanja bo srečanje za ministrante drugo soboto v 

marcu, 11.3., ob 9h na Brezovici 
 

V ponedeljek, 6.3., bo po maši srečanje molitvene skupine Beseda 

življenja. Naslov srečanja je: »... spravite se z Bogom« (2 Kor 5,20). 
 

Skavtski petek bo 10.3. Pri sveti maši sodelujejo skavti.  
 

Vabljeni na peti Antonov večer z gostoma Alešem in Heleno Rozman 

z naslovom »Življenje in vera ob diagnozi rak«.  

Aleš in Helena sta se spoznala na študentski veroučni skupini. 

Poročila sta se leta 2007. Imata štiri otroke – hčerko Julijo (8 let) in 

sinove Martina (6), Pavla (4) in Tadeja (1). Živijo v Bistrici pri Tržiču; 

Aleš je računalničar, Helena pa uči na OŠ Alojzija Šuštarja. Po 

idiličnem utripu življenja se jim je novembra 2015 vse obrnilo na 

glavo. Helena se je morala soočiti z diagnozo rak dojke in se podati 

na zahtevno pot zdravljenja. Zaradi bolezni sta Aleš in Helena morala 

toliko bolj delati na njunem odnosu, kot družina pa so se morali 

spoprijeti z novo resničnostjo. 

Na srečanju bosta spregovorila o tem, kako Jezus ozdravlja, kako sta 

sprejela potek zdravljenja, kako je Helena kot ženska in kot bolnica 

začela sprejemati svojo drugačno zunanjo podobo in ne nazadnje, 

kako sta svojim majhnim otrokom povedala o mamini bolezni. 

Srečanje bo v soboto, 11.3. 2017, ob 20h v dvorani Marijinega doma. 



Zadnji Antonov večer v tem šolskem letu bo meseca aprila. Ime 

gosta in datum obiska bosta objavljena kasneje. 
 

Predstavitev prvoobhajancev župnijskemu 

občestvu bo v nedeljo, 12.3., pri sv. maši ob 

10h. Vsak bo poklican po imenu, kot je bil 

prvič poklican pri sv. krstu. Takrat so starši 

povedali otrokovo ime. Tokrat pa bo z 

odgovorom: »Tukaj sem« otrok sam izrazil 

svojo željo po prejemu dveh zakramentov: sv. 

spovedi in sv. obhajila. 
 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 13.3.2017, takoj po sv. maši ob 19:30. 

Lepo povabljeni že k maši in nato nadaljujemo s srečanjem v 

Marijinem domu. 
 

Liturgično praznovanje sv. Jožefa bo letos v soboto, 18.3., 

dan pred njegovim praznikom, ker je na dan praznika 

postna nedelja. Praznik sv. Jožefa je tudi »očetovski dan«. 

Na ta dan bo po maši kratek orgelski koncert. Med mašo 

in po maši bo na orgle igrala Veronika Celarc. 
 

V petek, 24.3., bo ob 19h križev pot mladih, z baklami, iz vse 

naše dekanije v Polhovem Gradcu.  
 

V soboto, 25.3., je praznik Gospodovega oznanjenja ali materinski 

dan. V cerkvi na Brezovici bo po večerni maši, ki je ob 19h, koncert 

Marijinih pesmi. Koncert bo izvajal Otroški pevski zbor župnije 

Brezovica pod vodstvom Viktorije Celarc. 
 

V nedeljo, 26.3., bo pri sv. maši ob 10h predstavitev 

letošnjih pripravnikov na prejem zakramenta svete 

birme. Birmanci bodo poklicani po imenu, naj bo 

njihov odgovor: »Tukaj sem« tudi resnična potrditev, 

da želijo živeti s Svetim Duhom, da ga sprejemajo v 

svoje življenje. Da bi ta odgovor zmogli izreči ne 

samo z usti, ampak predvsem z dejanji v življenju, pa 

potrebujejo molitev staršev in botrov. 
 

V postnem času je molitev hvalnic vsak delovni dan ob 6h zjutraj v 

Catehumeniumu. Prva molitev je v ponedeljek, 6.3. 
 

Na Logu bo vsako postno nedeljo molitev križevega pota ob 15h. 

Križev pot bomo molili po poti do cerkve sv. Janeza Krstnika. V 

primeru slabega vremena bo molitev v kapeli na Logu. 



Spoved pred prazniki bo za vso župnijo na cvetno nedeljo, 9.4., od 

17.00 ure dalje v cerkvi na Brezovici. 

Spoved bo tudi med tednom pred vsako sveto mašo od tihe nedelje 

do velikonočnega tridnevja. 

Prav tako bo priložnost za sveto spoved na Rakovniku (še posebej v 

velikem tednu od ponedeljka do sobote od 9h do 12h), v Ljubljani pri 

frančiškanih na Tromostovju in v Ljubljanski stolnici. 

Spoved za mlade:  petek, 7.4., ob 19:30 na Rakovniku,  

                  ponedeljek, 10.4., ob 20h na Viču. 
 

Na tiho nedeljo boste prejeli tudi oljčne vejice. Vsako leto nam jih 

pripravijo istrske župnije. Dar za oljčne vejice - vaš prostovoljni 

prispevek - je v pomoč župnijam v slovenski Istri. Hvala vam. 
 

Ostala vabila 
 

V postnem času ekipa #deliJezusa vabi 

k širjenju Božje besede. V tokratni akciji 

želimo predstaviti vseh osem blagrov, ki 

jih je Jezus v govoru na gori podal svojim 

učencem (Mt 5,1-12). Vsak teden bomo 

premišljevali o enem izmed blagrov s 

pomočjo 3 posnetkov: ponedeljkov 

posnetek bo anketa mimoidočim, sredin bo katehetski z razlago 

blagra, petkov pa bo osebno pričevanje na temo blagra. Ob 

nedeljah bomo objavili posnetek kratke razlage nedeljskega 

evangelija. Začnemo že 27. februarja. 
 

Postni akciji smo dali naslov »Blagor ti!«. Pridružite se nam in naj te 

besede v letošnjem postu veljajo tudi meni! 
 

Postno akcijo »Blagor ti!« lahko spremljamo preko računalnika, 

pametnega telefona (spletna stran Pridi.com, Facebook, Twitter, 

Youtube) ali Exodus TV (ponedeljek, sreda, petek in nedelja ob 7:40, 

13:40 in 19:40). Več preberite na http://pridi.com/blagor-ti/   

Obilo blagoslova v postnem času želi ekipa #deliJezusa. 
 

Klarin dan mladih – Nazarje 3. in 4. marec 2017, z naslovom: »Karkoli 

vam reče, storite!«  Informacije in prijave: 03 593 13 91. Program: 

Petek, 3.3.,  18.30 – večernice 

  19:00 – zbiranje 

  19:30 – dr. Karel Gržan: Marija nas je resno opozorila.  

Na kaj?; možnost za sv. spoved, nočna molitev 

http://pridi.com/blagor-ti/


Sobota, 4.3., 7:30 – hvalnice 

  9:00 – p. Andrej Pollak: Spreobrnite se in verujte  

  evangeliju!; pogovor in možnost za sv. spoved 

  11:30 – sveta maša in kosilo 
 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče – »Poslal me je, da oznanim 

blagovest ubogim« 

Potekal bo od 2. do 8. aprila 2017. Vodili ga bodo lazaristi ob 400. 

letnici vincencijanske karizme. Vsak dan bosta misijonska govora ob 

10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 21. in 23. uro. Posnetki 

bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia 

Ognjišče. Misijonski govor bo tudi od ponedeljka do petka med 

sveto mašo ob 19.00, iz cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani. 

Vsak večer ob 20.00 bo molitev rožnega venca, radijski prenos iz 

kapel sester Hčera krščanske ljubezni in Marijinih sester čudodelne 

svetinje. 
 

Srečanje in pričevanje za birmanske botre – z dramskim igralcem 

Gregorjem Čušinom: na Viču v dvorani Antonovega doma v sredo, 

5.4.2017, ob 19:45. Seveda je na srečanje povabljen vsak, tudi če ni 

izbran za botra. 
 

Duhovnost 
 

»Zakaj tišina in zbranost v cerkvi?« 

Lahko smo v cerkvi, ko ni svete 

maše, pri ogledu… Takrat lahko 

»pozabimo«, kje se nahajamo. 

Nahajamo se v svetišču, ki je svet 

kraj zaradi navzočnosti živega 

Jezusa v svetem obhajilu v 

tabernaklju. In na takem kraju se ne 

spodobi pogovarjati kar na glas, še 

manj po telefonu. Na to smo dolžni 

drug drugega opozoriti. Če si moramo kaj povedati, stopimo v 

zakristijo, povemo tiho ali pa zunaj svetišča. Cerkev je vedno svet 

kraj, kraj zbranosti in molitve, ne glede na to, ali v cerkvi molim ali ne.  

Če se mi, kristjani, ne bomo spoštljivo obnašali v cerkvi, kako lahko to 

pričakujemo od drugih ljudi? Neprimerno je, da bi se na glas 

pogovarjali v romarskem svetišču na Brezjah ali drugod. Je domače 

svetišče manj svet kraj kot Marijino svetišče na Brezjah ali v Lurdu? 

Tudi tu, v naši cerkvi, je isti Jezus kot je v drugih cerkvah po svetu. 



Postna postava 
 

Postni čas, ki nas pripravlja na veliko noč, naj bo čas milosti, duhovne 

poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in 

vsega sveta. Cerkev za postni čas določa posebne oblike 

spokornosti.  

Strogi post je na pepelnično 

sredo (letos 1.3.2017) in na veliki 

petek (letos 14.4.2017). Ta dva 

dneva se le enkrat na dan do 

sitega najemo in se zdržimo 

mesnih jedi. Strogi post veže od 

izpolnjenega 18. leta do začetka 

60. 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 14. leta. 
 

Postni minimum predstavlja »Postna postava«, a vsak od nas dobro 

ve, kako pomembno je, da si ob začetku postnega časa oblikujemo 

tudi »osebno, družinsko, župnijsko postno postavo« in jo pridružimo 

tisti »cerkveni«. Vse oblike postnih prizadevanj so usmerjene k 

poglobitvi in utrditvi našega odnosa z Bogom, pa tudi naših 

medčloveških odnosov. Za prav vse vidike našega življenja velja 

postno vabilo: »Spreobrni se in veruj evangeliju!« 
 

Postni čas je trenutek velikih milosti. Toda brez osebne odločitve ni 

sadov. Brez načrta ne bo šlo. Ko bo načrt pripravljen, bomo lahko 

rekli: »Danes, na pepelnico, začenjamo z uresničevanjem postnega 

načrta.« V ta načrt vključimo kot zvestega spremljevalca in 

pomočnika Jezusa. Sami ne bomo zmogli! Zagotovo pa skupaj z 

Njim. 
 

Predlog za letošnji postni čas: osebna in družinska molitev. Vsak 

teden udeležba pri nedeljski sveti maši in ob petkih molitev križevega 

pota. Lahko se pridružimo pobudi Slovenske Karitas: 40 dni brez 

alkohola, ali odpoved drugim stvarem: kavi, cigaretam, igram na 

srečo, igranju računalniških igric, manjši uporabi raznih aplikacij na 

pametnih telefonih, gledanju TV …  
 

Pogumno, notranje veselje - zagotovljeno! 

http://www.karitas.si/40dni/
http://www.karitas.si/40dni/


Tečaj nege varovanca v domačem okolju 
 

Vedno več je ljudi, ki potrebujejo pomoč pri vsakdanjih opravilih.  

Razlog za to je lahko starost, bolezen ali invalidnost. V pogovorih z 

ljudmi, ki svojcem, sosedom in drugim varovancem nudijo pomoč, 

pogosto zasledimo željo po znanju, ki bi jim to delo olajšalo. Obenem 

pa bi jim znanje zmanjšalo, oziroma odvzelo strah in nesigurnost, ki 

otežujeta delo, sproščenost in ne nazadnje odnose med 

varovancem in negovalcem. 
 

Prav zato se je Župnijska Karitas Brezovica odločila, da bo poskrbela 

za strokovno pomoč v obliki  tečaja domače nege. 
 

Tečaj  poteka v obliki predavanj, pogovorov in vaj. Tako udeleženci 

poleg teoretičnih znanj pridobijo tudi praktične izkušnje. 
 

Vsebina programa: 

- priprava na negovanje varovanca 

- varovančevo okolje in urejanje postelje 

- pomoč varovancu pri vzdrževanju osebne higiene 

- pomoč pri gibanju in preprečevanju preležanin 

- prehrana varovanca 

- pomoč pri izločanju 

- opazovanje varovanca 

- jemanje zdravil 

- najpogostejše težave v starosti 

- spremljanje umirajočih 
 

Celotni tečaj bo trajal 20 šolskih ur in zajema pet srečanj ob torkih. 

Tečaj se začne v torek, 11.4. od 17h do 20h v dvorani Marijinega 

doma, Starovaška cesta 19, Brezovica.  

Prijavite se lahko pri g. Jožefu Poje (040 395 942) ali pri ga. Mariji 

Kozjan (031 490 473). 
 
 

GODOVI in SVETE MAŠE od 27.2.2017 do 5.3.2017 

27.2. pon sv. Gabrijel Žalostne 

Matere Božje, 

redovnik 

BR 19 + Miha Coter in ++starši Coter 

+ Marjeta Spanu, 30. dan 

+ Andrej Tomšič in  

+ oče Andrej Tomšič 

28.2. tor sv. Ožbolt, škof BR 19 + Jožefa Knap  
(darovala Alojz in Julka Krmavnar) 



1.3. sre ++ PEPELNICA 
strogi post 

sv. Albin, škof 

BR 19 + Jože Keršmanec, obl.   

+ Veronika Kogovšek 

+ Marija Kavčnik 

+ Boris Čičmirko 

+ Alojz Kosednar 

+ Aleksander Šimenc 

2.3. čet sv. Neža Pariška, dev. BR  8 v zahvalo in priprošnjo za  

srečno vožnjo 

3.3. pet sv. Kunigunda, ces. 
prvi petek in postni petek 

čiščenje cerkve:  Stara cesta 

BR 19 za duhovnike 

+ Olga Marija Trček, 7. dan 

4.3. sob sv. Kazimir, kralj 
prva sobota 

 

postno romanje:  

Gospa Sveta na Koroškem, 

odhod ob 7:30 Brezovica 

 

BR 19 + Frančiška Gradadolnik 

+ Jože Artač 

+ Janez Petrovčič 

+ Božena Svete 

++ družina Čamernik, Lukovi iz 

Dragomerja, starši Anton in Pavla, 

obl., spominjamo se Gorazda, 

Jelke in Dragota Čamernik 

5.3. ned 1. postna nedelja  

sv. Hadrijan, muč. 

 
branje Božje besede LG: 
Marinka in Janko Logar 
 

branje Božje besede VG: 

Manca Modic in Anamarija 

Kermavnar  

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Slavko in Edita Jesih  

BR   7 + Jure Mahne  

+ Marija Kavčnik 

+ Rudi, 35. obl. in Vera Lomovec 

LG   830 + Avguštin Armič (druž. Škorjanc) 

VG 830 + Ana Jesenovec 

+ Janez Jesenovec 

+ Vesna Meglen 

+ Angela Novak, 30. dan 

+ France in Milka Čuden ter  

+ Frančiška Mrak in 

+ Marija Japelj, obl.  

+ Ivana Brolih, 7. dan 

BR  10 + Ljudmila Pezdir, obl. 

+ Franc Jamnik, obl. 

+ Franc Barlič 

+ Veronika in Stane Vrbančič 

za žive in pokojne župljane 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 3.3., ob 8h: Stara cesta 
_______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



GODOVI in SVETE MAŠE od 6.3.2017 do 12.3.2017 

6.3. pon sv. Miroslav, opat BR 19 + Ana ter ++ starši Dolinar in 

Zdešar 

+ Miroslav Sever, Miro, 1. obl. 

7.3. tor sv. Perpetua in Felicita BR 19 + Štefan Teležar 

8.3. sre sv. Janez od Boga BR 19 za zdravje in blagoslov v družini 

9.3. čet sv. Frančiška Rimska BR  8 + Anton Turšič 

10.3. pet sv. 40 mučencev  

postni petek 
BR 19 + Nace Marinko, obl. 

11.3. sob sv. Benedikt, škof 
čiščenje cerkve na Brezovici: 
Na Grivi 

BR 19 + Silvo Puc in ++starši Puc in 

Kozlevčarjevi 

+ Marija in Anton Kavčnik 

+ Vida Tišler, 3. obl. 

++ rodbina Cerjak in Hočevar 

12.3. ned 2. postna nedelja  

sv. Justina, red. 
 
 

 

branje Božje besede LG: 

Rok Meglen in Miran 

Stanovnik  
 
 
 

branje Božje besede VG: 

Urška Smrtnik in Jerca Modic 
  

branje Božje besede BR:  

Jošt in Alenka Klemenc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Janez Petrovčič 

+ Mihael in Ana Gerbec, obl. 

LG   8
30

 ++ družina Steržaj 

+ Avguštin Armič 

++ Ivanka in Herman Završnik 

+ Štefka Smrtnik 

VG  830 + Ivanka in Ivan Kermavnar 

BR  10 + Frančišek Žitko, obl. 

+ Miha Mravlje 

+ Jožefa Knap 
(darovala Alojz in Julka Krmavnar) 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 11.3., ob 8h: Na Grivi  
 

Napovednik… 

 Prva sveta spoved, sobota, 8.4., ob 10h, Brezovica.  

 Florjanova nedelja, 30.4., 10h, Dragomer. 

 Prvo sveto obhajilo, nedelja, 7.5., ob 10h, Brezovica. 

 Sveta birma, sobota, 13.5., 10h, Brezovica. 
 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 13.3.2017 do 19.3.2017 

13.3. pon sv. Kristina, dev., muč. BR 19 ++ starši in bratje Logar 

+ Antonija Struna, obl. in  

+ Angela Brbilič 

+ Mira Avsec 



14.3. tor sv. Matilda, kraljica BR 19 +Marija Pečník in Anica Bukovinski 

+ Marija Kavčnik 

15.3. sre sv. Ludovika, red. BR 19 + Stane Brolih 

+ Izidor Sedej, 30. dan 

16.3. čet sv. Hilarij Oglejski, šk. BR  8 za duševno in telesno zdravje 

17.3. pet sv. Patrik, škof 
postni petek 

BR 19 + Stane Jurca 

++st. starši Jerica in Martin Jakomin 

18.3. sob sv. Ciril Jeruzalemski, škof 

liturgični praznik: 

SV. JOŽEF JEZUSOV 

REDNIK 

očetovski dan 
čiščenje cerkve na Brezovici:  
V Loki 

BR 19 + Jože Artač 

+ Jože, obl. in Marija Oven 

+ Jožica Smrtnik 

+ Jože Sešek 

+ Jože Gregorič, župnik 

+ Ludvik, obl. in Pavla Jakomin 

+ Ivana in Alojz Pezdir 

19.3. ned 3. postna nedelja  

sv. Jožef  

 
branje Božje besede LG: 

Ela in Pavel Remškar 

 

branje Božje besede VG: 

Tanja in Marjan Marinko 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Jože Žižek 

+ Marija Kavčnik 

LG   830 ++ družina Fras in Černetič 

++ družina Sojer 

VG  830 + Marija Židanek 

+ Vesna Meglen 

+ Ana Kozina 

+ Jakob in Jožefa Bogataj 

+ Jože Lohkar 

+ Jože in Angela Lenaršič ter  

+ Marijan Centa 

+ Jože Gosar 

+ Marija Čibej 

+ Milan Sedej 

+ Pepca Celar 

 branje Božje besede BR: 

Andrej in Ana Kodba 

 

BR  10 + Jožef Tomšič, duh. 

+ Jože Gregorič, župnik 

+ Franc Tomšič, 1. obl. (Žižgovcevi) 

+ Jože Artač 

+ Pepca Umek (Dragomer) 

po namenu, za blagoslov v družini 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 18.3., ob 8h: V Loki 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 20.3.2017 do 26.3.2017 

20.3. pon sv. Klavdija, muč. BR 19 po namenu (L) 

21.3. tor sv. Nikolaj iz Flüe BR 19 +oče Edvard Nusdorfer, 25.obl. 

22.3. sre sv. Lea, spokornica BR 19 po namenu (G) 

23.3. čet sv. Rebeka, red. BR  8 za zdravje M. A. 

24.3. pet sv. Dionizij, mučenec  

postni petek 
BR 19 za zdravje - družina Čamernik, 

Lukovica 

25.3. sob GOSPODOVO 

OZNANJENJE 

materinski dan 
 

 

čiščenje cerkve na Brezovici: 
Tržaška c. od št. 348 do 

362 (parne), Kapalniška 

pot, Pot terencev 

BR 19 + Jožef Kozjan, 2. obl. 

+ Jana Kršmanec 

+ Marjan Trček 

++ Novak in ++ Sedej 

+ Marija in Anton Rus ter  

+ Janez Drašler 

+ Olga Marija Trček, 30. dan 

+ Ivan Šemrl, 30. dan 

26.3. ned 4. postna nedelja  

sv. Larisa  
branje Božje besede LG: 

Severin in Mojca Maffi 

 

 

 
branje Božje besede VG: 

Tončka in Viktor Poličnik 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Drago Čamernik, obl. 

LG   830 ++ Gromovi 

+ Avguštin Armič  

+ Marko Jakomin, obl. in  

++ družina Kozjek in Žlogar 

VG  8
30

 + Marko Jakomin, obl. 

+ Ludvik Modic 

+ Angela Novak 

+ Ignac Novak, obl. 

+ Ivana Brolih, 30. dan 

 branje Božje besede BR:  

Vili in Hajdi Kosednar 

 

BR  10 v zahvalo za 25 let zakona in  

za žive in ++ iz družine Pleško 

++ Šimcovi ter Pavla, Marija in 

Angela, obl. 

+ Marjanca Trček 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 25.3., ob 8h:  

Tržaška c. od št. 348 do 362 (parne), Kapalniška pot, Pot terencev 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Čiščenje cerkve na Brezovici v mesecu aprilu: 

sobota,   1.4.   –  Tržaška c. od Paviljona do št. 501 (neparne) 

sobota,   8.4.   –  Na Brezno 

sreda,   12.4.   –  V Radno, do mostička 

sobota, 22.4.   –  V Radno, od mostička do konca 



 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

V februarju ni bilo nobenega krsta 
 
 

V letu 2016 je v naši župniji prejelo zakrament svetega krsta 21 otrok. 

Letos pa je bil krščen en otrok. Prav tako je bil v lanskem letu v tem času 

krščen en otrok. 
 

 

 

V februarju so od nas odšli v večnost 
 

†  Marjeta Spanu (63), Kapalniška pot 14, Brezovica (Brezovica) 

†  Angela Novak (92), Vnanje Gorice 21, Vnanje Gorice (Vnanje Gorice) 

†  Izidor Sedej (83), Skobčeva 6, Ljubljana, (Brezovica) 

†  Olga Marija Trček (84), Podpeška cesta 104, Brezovica (Brezovica) 

†  Ivana Brolih (93), Pod Goricami 30, Vnanje Gorice (Vnanje Gorice) 

†  Ivan Šemrl (83), Na Brezno 21, Brezovica (Brezovica) 
 

Letos je bilo pokopanih enajst naših župljanov. Lansko leto je bilo v tem 

času pokopanih tudi enajst naših župljanov. Spomnimo se jih z molitvijo in 

pri sveti maši.  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: ponedeljek in sreda od 18h do 18:50. Vedno pa 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: ponedeljek pred krstom ob 20h.  
 

POROKA: Za poroko se oglasite dva meseca pred poroko. Več 

informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  
http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf  
 

POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na 040 395 942, da se izbere 

ustrezen dan in ura pogreba. Običajno je pogreb s sveto mašo. 

Največ lahko naklonimo pokojnemu, da se udeležimo svete maše zanj. 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS: Uradne ure - prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h. 
 

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  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/wp-content/uploads/Zlo%C5%BEenka-PNZ-2017.pdf
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

