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Drugi del postnega časa in največji krščanski praznik – Velika noč 
 

Pred nami je Tiha nedelja (5. postna), Cvetna nedelja (6. postna) in 

Velika noč – praznik Jezusovega vstajenja in zmage nad grehom. Zadnji 

dve postni nedelji so posebnega pomena.  

Na Tiho nedeljo se spominjamo 

Jezusove »odsotnosti« iz javnosti v 

neposredni bližini njegovega 

svobodnega darovanja za nas. 

Zaradi nenavzočnosti v javnosti, ni 

bilo več slišati njegove besede. Ni 

bilo več njegovega glasu – nastala 

je tišina, molk Božje besede. Kar je 

bilo oznanjenega, je bilo oznanjeno. 

Kdor je Božjo besedo do tedaj 

sprejel, je z njo živel. Kdo je ni hotel, 

je ostal prazen. Umik iz javnosti je bil zato, ker so Jezusovi rojaki že sklenili, 

da ga umorijo. Vendar čas odrešenja še ni prišel.  

Pogosto razmišljam, da tiha nedelja ni le enkrat v letu. Koliko ljudi danes 

prav nič ne briga versko življenje, kaj šele Božja beseda. Živijo »svoje 

življenje«, delajo, kar morajo zaradi trenutnega socialnega okolja, za 

drugo pa želijo, da jih ljudje raje »pustijo pri miru«. Nekateri pa so celo 

nestrpni in sovražni do vernih ljudi in do Cerkve. Napake ljudi vidijo, 

možnost Božjega odrešenja pa… Je človeštvo v času teh dvajsetih 

stoletji kaj napredovalo? Tehnološko prav gotovo. Kaj pa versko, 

moralno, etično, v odnosih do sočloveka, ki temeljijo na spoštovanju in 

ljubezni? Kaj sem se jaz, ki to berem, naučil iz zgodovine? Jezus se je 

razjokal ob pogledu na mesto Jeruzalem: »O, da bi tudi ti na ta dan 

spoznalo, kaj ti prinaša mir, takó pa je prikrito tvojim očem.  Prišli bodo 

nadte dnevi, ko te bodo sovražniki obdali z okopi, te oblegali in stiskali z 



vseh strani.  V tla bodo poteptali tebe in tvoje otroke v tebi in ne bodo 

pustili kamna na kamnu v tebi, ker nisi spoznalo časa svojega 

obiskanja.« (Lk 19,42-44) Kakšen pogled pa ima do mene, na moje 

ravnanje in življenje? (Slika na naslovnici: žena, ki »bi morala« zaradi 

greha umreti s kamenjanjem.) 

Preko tišine Tihe nedelje, v kateri se že čuti 

prihod trpljenja vstopamo v Cvetno nedeljo, 

ki je na zunaj polna slavja, veselja in moči, 

znotraj pa skriva zlo tistih, ki samo čakajo, 

kdaj bi lahko »odstranili moteče elemente 

sodobne družbe«. Jezus pozna oboje: blišč in 

slavo trenutnega življenja, ko ga pozdravljajo: 

»Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v 

Gospodovem imenu! In Izraelov kralj!« (Jn 

12,13) in tudi prihodnost – trpljenje za vse nas, 

da bi bili rešeni hudobije greha.  

Zato gre v Jeruzalem popolnoma svobodno. Sprejme tudi slavo množic 

a njegov pogled seže dlje od trenutne hvale. Cvetna nedelja nosi ime 

po cvetju, zelenju, oljčnih vejah, s katerimi pridemo k maši in blagoslovu 

zelenja. To nas spominja na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem, ko so ga 

ljudje pozdravljali kot kralja, a le pet dni pred križanjem. Tudi mi ga 

pozdravljamo, ne le kot kralja, ampak kot Odrešenika, ki nam daje 

večno življenje. 
 

 

 

Veliki teden – pomen zadnjih treh dni 
 

Vrhunec cerkvenega leta predstavlja veliki teden, ki ga začenjamo na 

cvetno ali oljčno nedeljo, vrhunec velikega tedna pa velikonočno 

tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko 

soboto, ki nas uvede v veliko noč. 

VELIKI ČETRTEK je dan evharistije. Na veliki četrtek 

dopoldne škof v stolni cerkvi pri krizmeni maši, 

posvetiti oljčno olje v sveto krizmo, ki se uporablja pri 

podeljevanju zakramentov  krsta, birme in 

mašniškega posvečenja. Zvečer praznujemo 

postavitev dveh zakramentov: svete maše in 

mašniškega posvečenja. Jezus je pri zadnji večerji z 

učenci svoje telo in kri izročil v jed in pijačo. Obenem 

je postavil zapoved medsebojne ljubezni, kar je 

simbolično udejanjil z gesto umivanja nog učencem. Po zaključku maše 

duhovnik prenese monštranco s posvečeno hostijo v »ječo«, ki 

predstavlja Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani. Sveta maša je ob 19h. 



 

Na VELIKI PETEK se spominjamo Jezusovega 

trpljenja in smrti na križu. Na ta dan je poleg 

pepelnične srede, strogi post. Veliki petek je edini 

dan v cerkvenem letu, ko ne obhajamo sv. maše. 

Pri bogoslužju ob 15.00 uri, ko obhajamo spomin 

na Jezusovo smrt na križu, molimo križev pot. Med 

obredi velikega petka beremo poročilo o 

Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija, 

častimo križ v znamenje hvaležnosti Bogu. Ob 

koncu je obhajilni obred. Duhovnik posvečene 

hostije, ki jih je prinesel iz »ječe«, kamor so bile 

odnesene na veliki četrtek, po zaključku obreda odnese na novo 

mesto, tokrat v Božji grob. Obred velikega petka je ob 19h. 

 

Na VELIKO SOBOTO zjutraj duhovniki blagoslavljajo 

velikonočni ogenj in vodo. Je dan celodnevnega 

čaščenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil prenesen 

na veliki petek. Velikonočna jedila blagoslavljamo na 

veliko soboto, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki 

smo jih prejeli od Boga.  

VELIKA NOČ je najpomembnejši in največji krščanski praznik. 

Velikonočno praznovanje začnemo na veliko soboto zvečer z obredi 

velikonočne vigilije (bdenja), ki nas s slovesnim bogoslužjem uvede v 

skrivnost Kristusovega vstajenja. Pri tem imata poseben pomen hvalnica 

velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa, in krstno bogoslužje. 

Pri maši beremo več svetopisemskih besedil, ki predstavljajo našo 

odrešenjsko zgodovino. Velikonočna vigilija je najslovesnejše in 

najpomembnejše bogoslužje v cerkvenem letu.  

Na slovenskem je v navadi velikonočna prosesija, ki pokaže naše 

upanje in veselje, da je življenje močnejše od smrti. Veselje kristjani 

izražamo z vzklikom aleluja. Izhaja iz hebrejskih besed Hallelu in Yah, kar 

pomeni slavite Jahveja, to je Boga.  

Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da 

greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, 

ampak nam je Jezus odprl pot v večno življenje. Odrešenje odpira 

možnost za uresničitev posameznikove osebne svobode, s pomočjo 

katere lahko človek v polnosti živi prejete talente ter dokazuje, da je 

življenje z Bogom močnejše od smrti.  
Velikonočna vigilija je na veliko soboto ob 20h.  

Vstajenjska sveta maša s procesijo pa v nedeljo ob 6:30.  

Ostale svete maše so v župniji kot ob nedeljah. 



znamenja pri bogoslužju – velikonočna sveča 
 

Velikonočna sveča in njena luč sta od nekdaj simbol za Kristusa. Na 

velikonočno vigilijo duhovnik pred cerkvijo prižge kres. S tem ognjem 

prižge velikonočno svečo in jo v slovesnem sprevodu nese v še 

popolnoma temno cerkev. Z ognjem velikonočne sveče si prižgejo 

sveče vsi navzoči in cerkveni prostor se razsvetli. Velikonočna sveča je 

okrašena s Kristusovim križem ter z alfo in omego, prvo in zadnjo črko 

grške abecede. Črki spominjata na Jezusove besede: »Jaz sem začetek 

in konec.« Na sveči je tudi pet kadilnih zrn kot znamenje za pet 

Jezusovih ran, ter vsakokratna letnica. Kristus je luč, ki z božjo ljubeznijo 

razsvetljuje vse stvarstvo in ga prešinja. Kristusova luč v ta svet ne prihaja 

hrupno, kakor bi udarila strela, ampak vsako stvar, razsvetljuje od 

znotraj, iz nje same, iz njenega bistva. 
 

obvestila 
 

Spletna stran župnije Brezovica je ponovno delujoča. Namenjena je 

obvestilom, obveščanju o dogodkih v župniji (verouk, svete maše, 

prazniki, pogrebi…) in kot pomoč pri verskem življenju. Spletna stran se 

bo še oblikovala in dograjevala.  

Vabljeni k ogledu: http://zupnija-brezovica.rkc.si/  
 

Ves postni čas je v župniji, v dvorani nasproti župnišča, vsako jutro od 

ponedeljka do petka ob 6h molitev hvalnic.  
 

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

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

Srečanje Besede življenja je v ponedeljek, 7.3., po sv. maši. 
 

Sestanek odbora za orgle je v torek, 8.3., ob 20h v Marijinem domu. 
 

Skavtski petek, sodelovanje skavtov pri sv. maši in molitev križevega 

pota po maši, bo 11. marca. 
 

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

V mesecu marcu bo srečanje ŽPS v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu 

nad Ljubljano. Srečanje bo 12.3. od 9h do 13h. Na srečanje so 

povabljeni vsi člani ŽPS naše dekanije. Pridružila se nam bosta g. 

nadškof msgr. Stanislav Zore in g. škof msgr. dr. Franc Šuštar. Namen 

srečanja je: Odkriti poti in načine prenosa vere v družini v današnjem 

času. To srečanje bo namesto rednega župnijskega srečanja v marcu. 
 

Na tiho nedeljo, 13.3., bo ob 10h na Brezovici predstavitev letošnjih 

prvoobhajancev. 
 

http://zupnija-brezovica.rkc.si/


Na tiho nedeljo, 13.3., bo ob 15h na Logu pri križevem potu sodelujejo 

letošnji birmanci.  
 

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

pripravijo istrske župnije. Dar za oljčne vejice, vaš prostovoljni prispevek, 

je pomoč župnijam v slovenski Istri. Hvala vam. 
 

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

domu. 
 

V petek, 18.3., bodo po maši, ki je ob 19h na Brezovici pri križevem potu 

sodelovali letošnji birmanci.  
 

Obisk bolnih in starejših bo, namesto prvega petka v marcu, pred 

velikonočnimi prazniki,  v petek 18. marca, to je tudi cvetni petek. 
 

Generalno čiščenje cerkve v Vnanjih Goricah in kapele na Logu, pred 

velikonočnimi prazniki, bo v soboto, 19.3., od 8h dalje. 
 

Prva sveta spoved za prvoobhajance bo v soboto, 19.3., ob 10h. Po sv. 

spovedi za prvoobhajance bo sv. spoved tudi za njihove starše in 

sorodnike, kot duhovna priprava na velikonočne praznike. 
 

Ker je letos praznik Gospodovega oznanjenja Devici Mariji, 25.3., ki je 

tudi »materinski dan«, na veliki petek, se liturgično praznovanje 

Gospodovega oznanjenja prenese na prvi možen prosti dan. To je letos, 

ponedeljek, 4. april. »Materinski dan« pa bomo praznovali na god sv. 

Jožefa, 19.3., in tako še bolj povezali »dan očetov« z »dnevom naših 

mater«. Ob tej priložnosti bo po maši, zvečer ob 19h, v zahvalo našim 

materam prireditev, ki ga pripravlja Otroški pevski zbor. Lepo povabljeni.  
 

Naslednji dan, na cvetno nedeljo popoldne ob 15h so povabljene vse 

družine k molitvi križevega pota na Logu. 
 

Spoved pred prazniki bo za vso župnijo na cvetno nedeljo, 20.3., od 17h 

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, 18.3., ob 19:30 na Rakovniku, 

ponedeljek, 21.3., ob 20h na Viču. 

Vzemimo si čas za sveto spoved, ki je temeljna duhovna priprava za 

praznovanje z notranjim mirom in veseljem, ki sta Božje delo. 



 

Na cvetno nedeljo bo blagoslov zelenja pri vseh nedeljskih svetih 

mašah. Pri maši ob 10h bo blagoslov zelenja pred župniščem in nato 

procesija v župnijsko cerkev – kot simbol spremljanja Jezusa pri vhodu v 

Jeruzalem. Pri blagoslovu zelenja poslušamo evangelij o slovesnem 

vhodu v Jeruzalem, pri maši pa o Jezusovem trpljenju – pasijon, ki nas že 

spomni, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh in pomen Jezusovega vhoda. 
 

Obvestila za Veliki teden 
 

Veliki četrtek: Sveta maša ob 9h samo v ljubljanski stolnici. Zvečer ob 

19h sveta maša na Brezovici. Po maši molitev z Jezusom na Oljski gori. 

Obvezna udeležba za birmance in njihove družine. Prav tako 

povabljene družine prvoobhajancev. 
 

Veliki petek: Ob 15h molitev križevega pota v cerkvi na Brezovici. 

Obredi velikega petka ob 19h na Brezovici. Po obredih je molitev pred 

Božjim grobom. Obvezna udeležba za birmance in njihove družine. 
 

Velika sobota:  

Blagoslov ognja na vrtu ob 6h in nato blagoslov vode v cerkvi. 

Blagoslovljen ogenj lahko kdorkoli prevzame na župnijskem vrtu, prav 

tako blagoslovljeno vodo v cerkvi. 

Češčenje Jezusa v Božjem grobu:   8h-9h    Dragomer 

 9h-10h  Log 

10h-11h Vnanje Gorice    

11h-12h Brezovica 

Blagoslov velikonočnih jedil:  

Dragomer: 13h,  Log: 14h,  Vnanje Gorice:15h,  Brezovica: 16h, 17h, 18h. 
 

Velikonočna vigilija ob 20h na Brezovici. Obvezna udeležba za 

birmance in njihove družine. 

Kratka razlaga vigilije: Bogoslužje ima štiri dele: slavje luči (se začne pred 

cerkvijo z blagoslovitvijo ognja, s katerim prižge duhovnik velikonočno 

svečo, ki predstavlja od mrtvih vstalega Kristusa in nato trikrat v cerkvi 

zapoje: KRISTUSOVA LUČ), besedno bogoslužje (v zgoščeni pripovedi 

prikazuje zgodovino odrešenja; seznani nas z najvažnejšimi 

zgodovinskimi dogodki in nas prestavi v dogajanje sedanjosti - to je 

dogodek Jezusovega vstajenja), krstno bogoslužje (ker v krstu deluje 

moč Kristusove smrti in vstajenja so v prvi Cerkvi krščevali samo ob tej 

priložnosti) in evharistično bogoslužje (je največje slavje vsega 

liturgičnega leta - to je najbolj slovesna velikonočna sveta maša). 

Velika noč: 

Velikonočna procesija ob 6:30 na Brezovici. Sveta maša je po procesiji 

in ob 10h na Brezovici, ob 8:30 na Logu (kapela) in v Vnanjih Goricah. 



veroučna obvestila – za starše in otroke 
 

 

 

Veroučna srečanja za vse razrede so do vključno srede, 23. marca. V 

četrtek, 24.3., ko je veliki četrtek ni verouka. Prav tako ni verouka od 

Velike noči do Bele nedelje. Verouk po praznikih bo od ponedeljka, 4.4. 
 

Tretji razred - prvoobhajanci:  

V pripravi na prejem dveh zakramenta svetega obhajila bo srečanje z 

vami in otroki skupaj v soboto, 9.4., ob 9h v Marijinem domu. 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.  

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

župnijski cerkvi. Takrat bo priložnost za sv. spoved tudi za starše.  

Starši in otroci lepo povabljeni k mašam in obredom na veliki četrtek, 

veliki petek, veliko soboto in Veliko noč. Še posebej je pomemben dan 

za družine prvoobhajancev veliki četrtek – dan postavitve zakramenta 

svete maše! Takrat je bilo prvič –  prvo sveto obhajilo. 

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:  

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. 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! 
 

Oratorij 2016 bo na Brezovici od ponedeljka 15.8. do petka 18.8. 2016. 
 

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.  
 

Od februarja  dalje stanuje na Logu (pritličje, pod kapelo) Roman Logar, 

ki skrbi za kurjavo, kapelo in za urejenost. Telefon: 070 701 963. 

 

Nove orgle na Brezovici 
 

Postavitev novih orgel v župnijski cerkvi na Brezovici se približuje 

zaključku. Projekt z veliko začetnico in ponosom, saj ga župnija vodi in 

ga bo zaključila v celoti sama. 

Čas negotovosti zadnjih let se počasi odmika v pozabo, vidno pa na 

prenovljenem koru domače cerkve vsej veličini zavzema svoje mesto 

nova orgelska omara.  

V decembru 2015 so se pričeli zaključni pogovori z Oglarstvom Močnik v 

zvezi z datumom postavitve in glede  vseh podrobnosti na samih orglah 

ter pričetek priprave za sestavljanje. V sodelovanju z arhitektom ter 

delom odbora so bile izbrane barve novih orgel, ki jih je potrdil tudi 

celoten odbor. V mizarski delavnici so v začetku januarja pričeli z 

barvanjem omare, orglarji pa z zahtevnim sestavljanjem igralnika in 

pripravo vseh detajlnih delov. Kot je bilo dogovorjeno so sredi januarja 

pričeli s sestavljanjem orgelske omare, ki je bila v celoti sestavljena 

konec januarja. V postavljeni omari so orglarji namestili in označili točna 

mesta prenosov in povezav. V tem času smo v župnijskem odboru izbrali 

še ostale izvajalce zaključnih del postavitve praktikablov, ogrevanja, 

električnih instalacij, talnih oblog in pleskarskih del.  

Kot je bilo v dogovoru smo bili 21.2.2016 

obveščeni iz orglarske delavnice, da so 

orgle pripravljene. Sestavljeno orgelsko 

omaro so razstavili in je bila s piščalmi in 

ostalimi elementi orgel pripeljana v našo 

cerkev v sredo 24.2.2016. S pomočjo 

domačinov in viličarja iz podjetja Špan 

d.o.o. se je večino delov omare, mehov in 

lesenih piščali dvignilo na kor in pripravilo 

za sestavljanje. Vsa dela so spremljali in 

vodili orglarji, ki so natančno vedeli kako 

stvari postaviti. Sledila je izmera in 

postavitev točnega mesta orgelske 

omare. Postavitev same omare je trajala 

dva dni. Zatem so mizarske mojstre 



zamenjali orglarski mojstri. Mojstri v pravem pomenu besede saj gre za 

urarsko natančno delo, ki ne dopušča hitenja hkrati pa izjemno 

natančen postopek postavljanja vseh delov orgel. Za vsakega od delov 

je v naprej določeno kdaj se ga bo vgradilo.  
 

Vsi najmanjši deli so izdelani z 

izredno natančnostjo in po večini 

ročno. Predvsem pa preseneti 

dejstvo, koliko posameznih 

detajlov je pred pričetkom 

sestavljanja potre-bno pripraviti 

(primer: v orglah je vgrajenih 

preko 500 majhnih ležajev, ki 

skrbijo za tiho in mehko 

premikanje vodil).  
 

 
 

Samo sestavljanje vsebine in piščali orgel bo potekalo 10-14 dni. Zatem 

pa sledi še uglaševanje samih piščali, ki lahko traja do tri tedne.  
 

Kot vsako dobro delo, bodo tudi nove orgle deležne blagoslova, zato 

pripravljamo praznovanje v okviru štirih dni v katerih želimo najprej 

predstaviti tehnične sposobnosti orgel in dva koncerta pevcev, ki bodo 

njihovi sopotniki v nadaljnjih letih, ter blagoslov samih orgel.  
 

Tako bo v četrtek, 31. marca po večerni maši, ki je ob 19h, koncert 

pevskega zbora Adoramus pod vodstvom dirigenta Marjana 

Grdadolnika. 

V petek, 1. aprila bo po večerni maši, ki je ob 19h, koncert, ki ga bodo 

izvajali otroški, mladinski in mešani pevski zbor Brezovica ter pritrkovalci. 

V soboto, 2. aprila bo po večerni maši, ki je ob 19h,  predstavitev novih 

orgel in orgelski koncert, ki ga bodo izvedli organisti Dalibor Miklavčič, 

Veronika Celarc, Ana Žitko, Lucija Žitko, Gregor Žitko, Matej Plevnik in 

Angela Tomanič. Izvajali bodo znana dela mojstrov klasične glasbe. 

V nedeljo, 3. aprila ob 10. uri vabljeni na slovesno sveto mašo in 

blagoslov novih orgel. Slovesnost in blagoslov bo vodil pomožni škof dr. 

Anton Jamnik. 

Andrej Kunej 

 

O glasbi 

Vsak dan je splet veselja in trpljenja, upov in razočaranj, pričakovanj in 

presenečenj. Poslušanje glasbenih mojstrovin nam pomaga 

premišljevati o vseh teh vidikih našega življenja. Glasba nam pomaga 

globlje zaznati vzgibe našega duha, podarja pa nam še več, saj nas s 

svojimi zvoki tako rekoč popelje v drug svet in harmonizira (uskladi) našo 



notranjost. Če smo na ta način našli trenutek miru, moremo kakor z 

vzvišenega razgledišča videti skrivnosti stvarnosti, ki jih človek skuša 

razvozlati.  

Svet in njegovo zgodovino si pravzaprav lahko predstavljamo kakor 

čudovito simfonijo, ki jo je zložil veliki Skladatelj – Bog in ki jo tudi sam 

izvaja kot moder dirigent. Tudi če se nam partitura včasih dozdeva zelo 

zapletena in težka, jo On pozna od prve do zadnje note. Nismo 

poklicani, da bi sami vzeli v roko dirigentovo palico in še manj, da bi 

melodije spreminjali po svojem okusu. Toda vsak od nas je poklican, da 

na svojem mestu in s svojimi sposobnostmi sodeluje z velikim Umetnikom, 

da bi izvajal njegovo čudovito mojstrovino. Med samim izvajanjem pa 

nam bo tudi dano, da bomo postopoma razumevali veličasten načrt 

božje partiture.  

Glasba ima veliko moč, ki nas lahko pripelje k molitvi: vabi nas, da bi 

povzdignili duha k Bogu, da bi v njem našli razloge svojega upanja in 

oporo v težavah življenja. Zvesti njegovim zapovedim in spoštljivi do 

njegovih načrtov se ob glasbi lažje povežemo tudi v ljubezni in 

sprejemanju drug drugega. 

 

Nastanek orgel 

Dolga zgodovina orgel sega v 

predkrščanski čas. Takrat se je 

prvič posrečilo Panovo pastirsko 

piščal povezati z mehanizmom 

cele vrste tipk in iz tega s 

pomočjo meha – podobno 

kakor pri dudah – spraviti zven. 

Prva glasbila te vrste so bila 

skromna: majhne, prenosne 

orgle, ki so ostale v rabi več 

stoletij. Pozneje je nastal večji pozitiv, tudi prenosen, a je moral med 

igranjem stati na tleh.  

V 10. stoletju so v Angliji naredili orgle s 400 piščalmi, od 15. stoletja 

naprej pa poznamo velikanske razkošne orgle z več klaviaturami ali 

igralniki za roke – imenovanimi manuali – in s pedalom, klaviaturo, ki so 

jo upravljali z nogami. Leta 1585 zgrajene orgle za Marijino cerkev v 

Gdansku so imele nič manj kakor 3742 piščali. Tudi za omaro teh orgel, 

zlasti za sprednjo stran, je bilo potrebnega veliko umetniškega napora. 

To nalogo so prevzeli rezbarji in slikarji. Neredko je dobila orgelska 

omara tudi poslikana krila. V postu, ko so orgle umolknile, so jih lahko 

zaprli kakor krilni oltar.  
 



Kraljica glasbil 

V psalmu 150 so omenjeni različni inštrumenti: rogovi, flavte, harfe, citre, 

cimbale in pavke. Psalm pravi, naj vsi ti instrumenti zvenijo v hvalo in 

slavo Boga. Orgle pa med vsemi inštrumenti zavzemajo posebno mesto 

in jih od nekdaj označujemo kot kraljico glasbil. Mnoge piščali in registri 

morajo namreč sestavljati enoto. Če se tu ali tam zatakne, če kaka 

piščal postane razglašena, potem to sprva zazna samo izostreno uho. 

Če pa več piščali ni več pravilno uglašenih, nastane veliko nesozvočje 

in take glasbe ne moremo več poslušati.  

Da so orgle kraljica inštrumentov, se posebej zavemo ob mogočnih 

delih največjih glasbenih umetnikov, kadar se prostor kake katedrale 

napolni npr. z zvoki tokate in fuge v d-molu Johanna Sebastiana Bacha. 

Šumeči slapovi tonov ali preprost orgelski preludij postane bogoslužje 

(služenje Bogu) in pomoč človeku, da postane svoboden za hvalo, 

prošnjo in zahvalo Bogu.  

Orgle kot inštrument, ki nas vodi k molitvi in nas povezuje med sabo 

Na mnogih korih in orgelskih omarah so upodobljeni angeli kakor otroci, 

ki imajo glasbila, ali kralj David, glavni pevec v shodnici ali cerkvi, s harfo 

v rokah. Tukaj se v vsej slikovitosti pokaže, kaj orgle prinašajo sluhu: hvalo 

in tožbo, zahvalo in prošnjo. Besede »Praeludium vitae aeternae – 

Predigra večnega življenja«, ki so zapisane na ohišju nekih orgel v 

severni Evropi povedo, da so orgle namenjene zlasti češčenju Boga. 

Veliki skladatelji so vsak na svoj način s svojo glasbo hoteli poveličevati 

Boga. Johann Sebastian Bach je na začetku mnogih svojih partitur 

zapisal črke: S. D. G. = Soli Deo Gloria – Bogu edinemu čast! Anton 

Bruckner je napisal posvetilo: Posvečeno dragemu Bogu!  
 
 

 

Ljubezen se najlepše izraža v petju, v pesništvu, v glasbi –  
v nevesti vetra, ki vihra skozi orgle.  

(Josef Piper) 
 

 

Orgle pa so tudi podoba za našo družbo. Kakor mora izurjena roka 

disharmonije vedno znova zgladiti v pravilen zvok, tako moramo tudi mi 

v Cerkvi vedno znova v mnoštvu darov in karizem prek občestva vere 

najti soglasje v poveličevanju Boga in v bratski ljubezni. Kolikor bolj se 

prek bogoslužja pustimo spreminjati v Kristusa, toliko bolj bomo sposobni 

spreminjati tudi svet in sicer tako, da izžarevamo dobroto, usmiljenje in 

Kristusovo ljubezen do ljudi.     



Orgelska glasba – vesoljna govorica lepote 

Glasba, v kateri posebej izstopa orgelska, je v resnici vesoljna govorica 

lepote in more ljudi dobrega srca po vsej zemlji zediniti med seboj in jih 

privesti k temu, da usmerijo pogled v višavo in se odprejo za absolutno 

dobro in lepo, ki imata svoj poslednji izvir v Bogu samem. Tudi naše 

občestvo se ob postavitvi novih orgel zahvaljuje Bogu, da nam daje 

glasbo, organiste in naš nov inštrument. Daje nam jih kot spremljevalce 

v življenju, ki nam bodo lahko podarjali tolažbo, notranje veselje in nam 

omogočali, da bomoprek glasbe še globlje doživljali lepoto Boga. 

 

Molitev pri blagoslovu orgel 

Gospod, naš Bog, v tej slovesni uri te 

prosimo: blagoslovi te orgle, da bodo 

oznanjale tvojo hvalo in srca dvigale k 

tebi. Kakor imajo piščali na orglah 

vsaka svoj glas, ki se zliva v čudovito 

harmonijo, tako naj tudi mi po petju in 

glasbi rastemo v edinosti in ljubezni. 

Tako bomo v življenju spolnjevali tvojo 

voljo in se nekoč pridružili angelom in 

svetnikom v nebeški slavi. To nam 

nakloni po Kristusu, našem Gospodu.  

Amen.  

Povzeto po: 

 Pozdravni nagovor papeža Benedikta XVI. ob koncertu v čast svetemu 

očetu, "Philarmonia Quartett Berlin" v Vatikanu, dne 18. novembra 2006 

 Pridiga papeža Benedikta XVI. ob blagoslovitvi novih orgel v Regensburgu, 

13. septembra 2006 

 Nagovor papeža Benedikta XVI. po koncertu, ki so ga priredili v Vatikanu ob 

njegovem 80. rojstnem dnevu, 16. aprila 2007 

 Egon Kapellari, Sveta znamenja v bogoslužju in vsakdanjosti, Mohorjeva 

družba Celje, Ljubljana 2013, 84-85. 

pripravila Alenka Klemenc 

_____________________________________________________________________ 
Seznam čiščenja cerkve na Brezovici:   

sobota,  2.4.  Na vasi – Pod Lovrencem 

sobota,  9.4.  Stara cesta 

sreda,   13.4. starši birmancev 

sobota, 30.4. Na Grivi 

sreda,   20.4. starši prvoobhajancev 

sobota,  7.5.  V Loki  



GODOVI in SVETE MAŠE od 7.3.2016 do 13.3.2016 

7.3. pon sv. Perpetua in  BR 19 + Tine in ++ družina Slabe  

 Felicita, mučenki  + Maria Jurca 

8.3. tor sv. Janez od Boga BR 19 + Stanislava Vogel 

   +Janez in Ivan Slana 

   + Marija Židanek 

9.3. sre sv. Frančiška Rimaska BR 19 + Nace Marinko, 25. obl. 

10.3. čet sv. Makarij, škof BR   8 + Anton Felc 

11.3. pet sv. Benedikt, škof BR 19 + Marija Rus 

12.3. sob sv. Justina, red. BR 19 + Vida Tišler, 2. obl. 

   ++družina Čamernik, Lukovi iz 

Dragomera,++starši Anton in 

Pavla, obl. ter +Gorazd, 

+Drago in +Jelka Čamernik 

   + Marija, +Marijan in  

++ starši Hočevar 

   + Alojzij Kavčič 

13.3. ned 5. postna nedelja BR   7 za žive in pokojne župljane 

 Tiha nedelja  + Rudi, obl. in Vera Lomovec 

 sv. Kristina, muč.  + Franc Potokar 

  LG   830 + Pavla Prah 

   + Štefka Smrtnik, obl. in  

++ iz družine Končan 

  VG  830 +Hema Stanovnik 

   + Ivanka Kermavnar, obl. 

   + Marija Tompa 

   + Marija Židanek  

   + Milan Sedej 

   + Marija Jurca 

   + Jerca in Ivan Marinko 

  BR 10 za družino 

   + Frančišek Žitko, obl. 

   +Antonija Struna, +Angela Prebalič 

  LG 15 križev pot (molijo birmanci) 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 12.3.:  Mirna pot – Prečna pot 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 14.3.2016 do 20.3.2016 

14.3. pon sv. Matilda, kraljica BR 19 + Hedvika Vidmar 

15.3. tor sv. Ludovika, red.  BR 19 + Jakob Trček ter +Jakob in 

Dušan Trček in +Viktor Otrin 

16.3. sre sv. Hilarij Oglejski BR 19 + Stane Brolih 

17.3. čet sv. Patrik, škof BR   8 + Leopoldina Trever, roj. Logar 

18.3. pet sv. Ciril Jeruzalemski BR 19 + Miro Novak 

19.3. sob sv. Jožef,  BR   8 po namenu (L)  

 Jezusov rednik BR 19 + Jože Gregorič, žpk. 

   + Jože, 25. obl in Marija Oven 

   + Alojz in Ivana Pezdir 

   +Jože in Tončka Cankar (Dragomer) 

   + Pepca Umek 

   + Jožica Smrtnik in  

++rodbina Hrastar in Smrtnik 

   + Janez in Frančiška Novak 

   + Jožef Tomšič, duhovnik 

   + Marija in Franc Urbančič 

   + Pavla Borjančič, obl. 

20.3. ned 6. postna nedelja BR   7 za žive in pokojne župljane 

 Cvetna nedelja  + Mihajel in Ana Gerbec, obl. 

 sv. Klavdija, muč. LG  830 + Jože, Jožefa in Janez Čajko  

  VG 830 + Jože Lohkar 

   ++ družina Perpar 

   + Jože Gosar 

   + Marija Čibej 

   + Pepca Celar 

   + Ignac Jakomin 

   + Jakob in Jožefa Bogataj 

  BR  10 + Veronika in Stane Vrbančič 

  LG 15 križev pot 

  BR 17 spoved pred prazniki 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 19.3.:  Rožna – Vrtna – Ob Snežaku – Lepa pot 
 

Na cvetno nedeljo bo blagoslov zelenja pri vseh nedeljskih svetih mašah. Pri 

maši ob 10h bo blagoslov zelenja pred župniščem in nato procesija v cerkev. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 21.3.2016 do 27.3.2016 

21.3. pon sv. Nikolaj in Flüe BR 19 v zahvalo za blagoslov pri 

gradnji hiše 

22.3. tor sv. Lea, spokornica BR 19 + Angela Podobnik, roj. Logar 

23.3. sre sv. Rebeka, redovnica BR 19  v zahvalo za zdravje 

24.3. čet Veliki četrtek BR 19 + Jože Gregorič, žpk. 

 sv. Dionizij, muč.  + Janez Kraševec, st., obl. 

   + Jožef Tomšič, duhovnik 

   + Primož Lavtar, duhovnik 

25.3. pet Veliki petek BR 19 bogoslužje velikega petka 

26.3. sob Velika sobota  BR 20 + Jana Kršmanec 

 sv. Larisa (Lara), muč.  ++ Žitko in Rotar 
2h – premik ure na poletni čas – ena ura naprej 

27.3. ned Velika noč ali BR   630 + Jure Mahne 

 Velika nedelja, LG  830 ++družina Sojer 

 Jezusovo vstajenje  ++starši Rupnik, Pezdir, Nagovnjak 

 od mrtvih VG 830
 + Ludvik Modic 

 sv. Rupert, škof  + France in Ivana Novak 

   + Ivanka Roblek 

   + Marko Jakomin 

   + Jožefa Kozina 

  BR  10 za žive in pokojne župljane 

   ++ Šimcovi 

   + Franc Potokar, 30. dan 

   za blagoslov družin 

   + Ciril in Pavlina Sandalj, obl. 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 23.3.:  Pot za stan 
 

Radijski misijon na radiu Ognjišče: Jezus, obličje božjega usmiljenja: 

Od 13. do 19. marca 2016 bo v programu Radia Ognjišče potekal 11. Radijski 

misijon, ki ga bodo vodili papeški pridigar p. Raniero Cantalamessa in slovenski 

bratje kapucini. P. Raniero Cantalamessa bo pripravil in posnel dnevni osrednji 

nagovor (ob 17.00, ponovitev ob 21.00), ki ga bo prevedel br. Štefan Kožuh.  

Bratje kapucini bodo dnevno predstavljali enega izmed svojih svetnikov in 

svetnic, ki so bili odsev Božjega usmiljenja (10.15, ponovitev ob 22.15) in na voljo 

bodo za telefonski pogovor s poslušalci na „štiri oči“: dopoldne med 10.30 in 

11.30 ter popoldne med 18.00 in 20.00. 
 



 
 
 
 
 
 

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

 

dogodki pred nami 

3.4. – bela nedelja, blagoslov orgel na Brezovici ob 10h 

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 

7.7. – obisk kipa Fatimske Matere Božje na Brezovici ob 8h 

7.8. – žegnanje v Dragomeru 

15.8. do 19.8. – poletni oratorij  2016 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 krstno nedeljo v mesecu zvečer ob 20h.  

POROKA: 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 se udeleži tudi tečaja oz. 

šole za zakon. Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2016 
 

POGREB: Za pogreb se oglasite čimprej, da se lahko določi ustrezen 

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

lahko namenimo pokojniku s sveto mašo za sedmi in trideseti dan. 
 

KARITAS: Uradne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 18h do 19h. 
 

BOLNIŠKI DUHOVNIK: Če so vaši domači v UKC Ljubljana ali OI Ljubljana pokličite 

za pogovor ali prejem svetih zakramentov duhovnika na telefon 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 2420 0900 4477 143 (za nove orgle) in SI56 1914 0501 0054 787 (račun župnije) 

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2016
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

