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Čisto sam sem klečal tam in molil evharistično Skrivnost:
»Slava, čast in hvala tebi, naših src sladkost!
Vso ljubezen, glej, ti dam, kar v ubogem srcu jo imam.«
Tako sem jecljal in nisem si drznil drugačnih besed govoriti,
pa čudil sem se, da sem mogel le kdaj
to neskončno Ljubezen žaliti.
(Krizostom Sekovanič)
Včasih nas na naši življenjski poti spodnese. Nekdo prelomi zakonsko
zvestobo, drugi razočara kot starš. Tretji zavestno goljufa podrejene,
nekdo se izneveri prijatelju. Gre za tiste odločitve in dejanja, ki so
moralno napačna in nasprotna temu, kar nas uči Bog. Lahko so
dejanja, ki se zgodijo enkrat ali pa taka, ki se ponavljajo in trajajo dlje
časa.

Nekaterih stranpoti se dobro zavedamo. Vemo, da ravnamo
napačno, vendar tega nočemo ali ne zmoremo spremeniti. Nekateri
za spremembo nimajo več moči, čeprav se zavedajo, da so ujeti v
greh. Nekaterim se zdi, da so tako ali tako zabredli pregloboko, da bi
se iz tega lahko kadarkoli izkopali. Nekateri pa se sploh ne zavedajo,
kako zelo so skrenili. Živijo v veliki laži, da živijo dobro, da jim vse slabo
pred drugimi uspeva prikriti, in da ravnajo kot vsi, saj »danes tako ali
tako nihče več ni pošten«.
Sveti Ciprijan je pisal o tem, kako greh v drobni in prefinjeni razpoki
prodre v človeka, ki ni čuječ. Greh v človeka največkrat ne pride na
očiten in dobro viden način, temveč prikrito, sprva le kot sled in
pogosto celo pod krinko dobrega. Zato piše: »Tiste, ki jih greh ni mogel
zadržati v temi na stari način, je presenetil z druge strani. Ko so mislili,
da so se približali lúči, jih je, ne da bi se tega zavedali, pahnil v novo
temo.« Ti ljudje so v resnici sužnji greha. Slepi so za pravičnost, gluhi za
resnico in ujeti v laž tako močno, da se tega niti sami ne zavedajo več.
V te razpoke, rane, bolečino, nevednost in nemoč se je utelesil Kristus.
Ni prišel, da bi k sebi povlekel duhovno zdrave, močne, pravične in
popolne, se z njimi obdal in razkazoval sijaj Božje moči. Prišel je, da bi
vstopil v življenje vseh tistih šibkih, zaslepljenih in ubogih, ki so ostali brez
moči, brez zavedanja o lastni majhnosti in brez možnosti, da bi se
njihova življenjska pot končala dobro. To so torej vsi tisti slepi, gluhi,
gobavi in mrtvi, o katerih govori Sveto pismo. Jezus je prišel, da bi
evangelij oznanil prav tem ubogim (Lk 7,22) - da bi prepoznali ozka
vrata, ki vodijo k Njemu, ter z Njim zmagali nad zapeljivostjo in
udobjem poti, ki vodi v pogubo. (Mt 7,13)
Po Jezusovem vstajenju nobena življenjska pot in noben življenjski
položaj ni več tako dokončen, da se ne bi mogel spremeniti. Molitev,
post in iskreno obžalovanje so tista sredstva, ki spreminjajo naše poti iz
teme greha v luč moralnosti in iskrenosti. Nad vsem tem pa je silovita
milost Jezusovega trpljenja in moč njegovega vstajenja. Z njima nam
Jezus tudi danes daje tisto možnost, da nas naredi za svoje in nas
popelje v Življenje.

Obvestila za mesec april
S cvetno nedeljo vstopamo v veliki teden. Teden največje skrivnosti in
največje resničnosti življenja.
Prve tri dni velikega tedna bodo v
znamenju
zakramenta
svete
spovedi v pripravi na praznik
Gospodovega vstajenja. K sveti
spovedi povabljeni v okviru
družine. Tako bo priložnost za
otroke in tudi za starše. Že pred
sveto spovedjo se pripravite na
zakrament, obnovite potek svete
spovedi in premislite, kakšno je bilo
življenje v zadnjem obdobju.
Ponedeljek, 29. marec, sveta spoved:
od 16.00 do 17.00 za 4. razred,
od 17.00 do 18.00 za 5. razred;
od 18.00 do 19.00 za 6. razred.
Torek, 30. marec, sveta spoved:
od 16.00 do 17.00 za 9. razred,
od 17.00 do 18.00 za 8. razred;
od 18.00 do 19.00 za 7. razred.
Sreda, 31. marec, obisk starejših in bolnih na domu pred velikonočnimi
prazniki.

V velikonočnem tridnevju, na veliki četrtek, veliki petek in veliko
soboto, bodo svete maše in obredi vsak večer v cerkvi na Brezovici
ob dveh različnih urah in sicer ob 18.00 uri in nato še ob 20.00 uri, da
se lahko zagotavlja potrebna razdalja v cerkvi med ljudmi.
Ob 18.00 uri povabljeni župljani Brezovice in Lukovice.
Ob 20.00 uri pa župljani Dragomerja, Loga in Vnanjih Goric.

Veliki četrtek, 1. april, zvečer ob 18.00 in 20.00 uri sveta maša na
Brezovici. Spomin na zadnjo večerjo, prvo sveto mašo in mašniško
posvečenje. Po maši osebna molitev z Jezusom na Oljski gori.
*
Veliki petek, 2. april, ob 15.00 molitev križevega pota v cerkvi na
Brezovici, v cerkvi v Vnanjih Goricah in v kapeli na Logu, spomin na
Jezusovo smrt.
Ob 18.00 in 20.00 uri obredi velikega petka na Brezovici.
*
Velika sobota, 3. april, dan tišine, premišljevanja in molitve ob Božjem
grobu. Do priprave na praznik Velike noči.
Ob 6.00 je blagoslov ognja.
Dopoldan od 8.00 do 12.00 je priložnost za osebno molitev v cerkvi na
Brezovici pri Božjem grobu.
Povabljeni po razporedu: 8.00 Dragomer
9.00 Log
10.00 Vnanje Gorice
11.00 Brezovica
Blagoslov velikonočnih jedil:
Dragomer – ob13.00 in 15.00
Log – ob14.00 in 16.00
Vnanje Gorice – ob 15.00 in 17.00
Brezovica – ob 13.00, 14.00, 16.00 in 17.00
Ob 18.00 in 20.00 uri velikonočna vigilija na Brezovici, ki nas s štirimi deli:
slavjem luči, besednim, krstnim in evharističnim bogoslužjem uvede v
skrivnost Kristusovega vstajenja.
*
Velika noč, 4. april, dan Jezusovega vstajenja. Svete maše:
Brezovica ob 6.30 uri ter ob 10.00 in 11.00 uri.
Vnanje Gorice ob 8.30 in 10.00 uri.
Log ob 8.30 uri.

Velikonočni ponedeljek, 5. april, sveta maša ob 8.00 in ob 10.00 uri.
*
Bela nedelja, 11. april, nedelja Božjega usmiljena.
Pri sveti maši ob 7.00 in 10.00 na Brezovici ter ob 8.30 v Vnanjih Goricah
bo naša župljanka Jerca Modic predstavila pripravo iz programa
POTA v skupini devetih prostovoljcev, ki gredo letos v misijone, na
Madagaskar, kjer bodo organizirali več oratorijev za tamkajšnje
otroke. Za izvedbo vsega dela bodo veseli vašega daru.
Ob 15.00 uri je na Brezovici sveta maša, pri kateri bomo prosili za
odvrnitev potresa in drugih nesreč. Če bodo razmere dopuščale, bo
po sveti maši zaobljubljena protipotresna procesija.
*
Nedelja, 25. april, god sv. Marka, evangelista. V Vnanjih Goricah bo
ob 8.30 začetek Markove procesije na prošnji dan v Vnanjih Goricah
pri križu v Vnanjih Goricah in nato sveta maša v cerkvi na Gulču.
Sveti krst je mogoč v družinskem krogu. Prav tako obhajanje cerkvene
poroke.
Razlaga velikega tedna
Vrhunec Cerkvenega leta predstavlja veliki teden, ki ga začenjamo
na cvetno ali oljčno nedeljo, višek velikega tedna pa velikonočno
tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko
soboto. Bogoslužno dogajanje velikega tedna nas preko bogate
simbolike in izbora svetopisemskih besedil uvede v Veliko noč, ki je
najpomembnejši in največji krščanski praznik.
Postni čas, ki smo ga začeli na pepelnično sredo in traja štirideset dni,
sklenemo z večerno mašo velikega četrtka in tedaj nastopi sveto
velikonočno tridnevje. Dnevom med četrtkom in soboto dodajamo
pridevnik veliki, ker vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva:
pripovedujejo o postavitvi zakramentov evharistije in mašniškega
posvečanja ter o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega sina Jezusa
Kristusa. Dogodke v Svetem pismu podrobno opisujejo vsi štirje
evangelisti. Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in vstajenja
se začne z večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje središče v
velikonočni vigiliji.

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 četrtek – je dan evharistije. Na veliki četrtek dopoldne škof v
stolni cerkvi pri krizmeni maši posveti oljčno olje v sveto krizmo, ki se
uporablja pri podeljevanju zakramentov krsta, birme in mašniškega
posvečenja. S slovesno sveto mašo zvečer obhajamo spomin
postavitve dveh zakramentov svete evharistije in mašniškega
posvečenja.
Ta dan je bila dana temeljna zapoved krščanstva, da se ljubimo med
seboj kot bratje in sestre. Po vseh teh dogodkih pa je Jezus začel svoje
zveličavno trpljenje z molitvijo na Oljski gori, kjer je potil krvavi pot, bil
izdan in odveden v ječo in drugi dan v obsodbo. Naše cerkve ta večer
postajajo dvorane zadnje večerje. Po maši prenesemo Najsvetejše v
"ječo". Ta večer nas Jezus vabi, da bedimo z njim v molitvi.
Veliki petek – je dan Jezusove smrti – strogi post.
Spomnimo se krivične sodbe, na strašno bičanje,
na kronanje s trnjem, na vse poniževanje in
sramotenje, na njegov križev pot in strahotno
križanje. To je edini dan v letu, ko
ni evharistične daritve, saj veliki in
večni duhovnik sam daruje na
oltarju križa svoje življenje. Ob
15.00, ob uri Jezusove smrti,
molimo križev pot. Zvečer je
bogoslužje velikega petka, ki ima
tri dele:
OPRAVILO BOŽJE BESEDE – Berila nam izražajo isto misel kot Janezovo
poročilo o Jezusovem trpljenju - pasijon. Prošnje za vse potrebe imajo
na ta dan poseben pomen, saj Cerkev v desetih molitvah prosi za:
Cerkev, papeža, služabnike Cerkve in vse vernike, za katehumene,

edinost kristjanov, za Jude, za tiste, ki ne verujejo v Kristusa, za tiste, ki
ne verujejo v Boga, za državne voditelje, za vse, ki so v stiskah.
ČEŠČENJE KRIŽA – Duhovnik dvigne križ in trikrat povabi: Glejte les
križa, na katerem je zveličanje sveta viselo. Pokleknemo in vsi
odgovorimo: Pridite, molimo. Križ počastimo v zavesti, da je bila cena
našega odrešenja življenje Božjega sina.
OBHAJILO – Od leta 1955 prejmejo na veliki petek skupaj z
duhovnikom tudi verniki sveto obhajilo kot dragocen sad drevesa
življenja svetega križa. Potem prenesemo Najsvetejše v Božji grob.
Povabljeni smo, da tiho molimo pred Božjim grobom skupaj z našim
Odrešenikom. Nabirka velikega petka je vsako leto namenjena za
Cerkev v Sveti deželi.
Velika sobota – dan molitve, dan tišine. Z veliko
hvaležnostjo in ljubeznijo prihajamo za ta dan v cerkev,
kjer leži naš Zveličar v grobu. Pred našimi očmi je ta dan
posebno Jezusova mati Marija. Zjutraj je blagoslov ognja.
MOLITEV PRI BOŽJEM GROBU - Ta dan se mudimo pri
Jezusovem grobu in premišljujemo njegovo trpljenje in smrt. S svetim
spoštovanjem prihajamo k Božjemu grobu in vsaj v duhu poljubimo
njegove svete rane.
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. Velikonočna vigilija je
najslovesnejše in najpomembnejše bogoslužje v
cerkvenem letu. Bogoslužje velikonočne vigilije ima štiri
dele: slavje luči, besedno, krstno in evharistično
bogoslužje.
Slavje luči se začne z blagoslovitvijo ognja, s katerim prižge duhovnik
velikonočno svečo, ki predstavlja od mrtvih vstalega Kristusa. Sledi
sprevod v temno cerkev z velikonočno svečo na čelu. Ob vzkliku
KRISTUSOVA LUČ si verniki postopoma prižgete svoje sveče. Cerkev se
odene v svetlobo in poslušamo najlepši bogoslužni spev - velikonočno
hvalnico.

Takoj zatem pa nam besedno bogoslužje v zgoščeni pripovedi
prikazuje zgodovino odrešenja. Seznani nas z najpomembnejšimi
zgodovinskimi dogodki in nas prestavi v dogajanje sedanjosti: to je
dogodek Jezusovega vstajenja. Duhovnik zapoje »Slava Bogu na
višavah«. Spet se prižgejo vse luči, oglasijo se orgle in zvonovi.
Poslušamo še berila nove zaveze o velikonočnih dogodkih.
Po razlagi božje besede se prične krstno bogoslužje, ki ima v
bogoslužju velikonočne vigilije posebno mesto, saj v krstu deluje moč
Kristusove smrti in vstajenja. V prvi cerkvi so krščevali samo ob tej
priložnosti. Po blagoslovu krstne vode vsi s prižganimi svečami v rokah
izpovemo krstne obljube.
Evharistično bogoslužje velikonočne vigilije je največje slavje vsega
liturgičnega leta! To je najbolj slovesna velikonočna maša.
Veselje, ki ga to noč doživimo v cerkvi, se potem prelije v velikonočno
jutro, ki smo ga na slovenskem še posebej pokazali z velikonočno
procesijo. Naj radost velike noči stalno živi in deluje.
Devetdnevnica Božjega usmiljenja: začetek na dan Jezusove smrti,
veliki petek in do Bele nedelje – nedelje Božjega usmiljenja. Gospod
Jezus želi, da praznik Božjega usmiljenja praznujemo na prvo nedeljo
po Veliki noči, kar kaže na tesno zvezo med velikonočno skrivnostjo
odrešenja in tem praznikom. Bogoslužje tega dne najpopolneje slavi
Boga v skrivnosti njegovega usmiljenja.

Beseda življenja
»
.«
(Jn 10,11)
Dati življenje… Zdi
se, da so podobe iz
svetopisemske kulture, v
kateri si počasi sledijo
obdobja iz nomadskega in pastirskega življenja, po učinkovitosti in
tekmovalnosti daleč od naših vsakdanjih zahtev. A vendar tudi mi
včasih čutimo potrebo po odmoru, po kraju, kjer bi se odpočili, po
srečanju s kom, ki bi nas sprejel takšne, kakršni smo.
Jezus se kaže kot tisti, ki nas je bolj kot kdor koli drug pripravljen
sprejeti, nam ponuditi počitek, še več, dati življenje za vsakega od
nas. Jezus je pastir, voditelj, ki pozna in ljubi svoje ovce, torej svoje
utrujeno in včasih izgubljeno ljudstvo. Ni tujec, ki bi ne vedel za
potrebe svoje črede, ni tat, ki prihaja krast, ali ropar, ki ubija in
razganja čredo, in ni niti najemnik, ki dela samo zaradi koristi.
Čreda, ki jo Jezus čuti kot svojo, so gotovo njegovi učenci, vsi,
ki so že prejeli dar krsta, a ne samo ti. On pozna vsako človeško bitje,
ga kliče po imenu in za vsakega nežno skrbi.
On je pravi pastir, ki nas ne le vodi v življenje in nas prihaja iskat
vsakokrat, ko zaidemo, temveč je že dal življenje, da bi izpolnil
Očetovo voljo. To je polnost osebne povezanosti z njim in ponovna
vzpostavitev bratstva med nami, ki je smrtno ranjeno zaradi greha.
Vsak od nas si lahko prizadeva prepoznavati Božji glas,
poslušati njegovo besedo, ki je namenjena prav njemu, in po njej
zaupno ravnati. Predvsem smo lahko prepričani, da nas Jezus ljubi,
razume in nam brezpogojno odpušča.
Kadar vsaj malo izkušamo to tiho, a mogočno navzočnost v
našem življenju, se rodi v srcu želja, da bi je bili deležni in da bi rasla
naša sposobnost, da druge sprejemamo in zanje skrbimo. Po
Jezusovem zgledu se lahko trudimo bolje spoznavati družinske člane,
sodelavca ali soseda, in dovolimo, da nas “motijo” zahteve tistih, ki jih
imamo ob sebi.

Lahko razvijamo fantazijo ljubezni, tako da vanjo vpletemo
druge in dovolimo, da drugi vpletejo nas. Po svojih močeh lahko
prispevamo h graditvi bratskih in odprtih skupnosti; lahko se
usposobimo, da potrpežljivo in pogumno spremljamo pot mnogih.
Jezus je o sebi odkrito povedal: “Nihče nima večje ljubezni,
kakor je ta, da kdo dá svoje življenje za svoje prijatelje.” In on do kraja
živi svoje darovanje. Njegova ljubezen se daruje, to je ljubezen, ki je
dejansko pripravljena na žrtev, na daritev lastnega življenja.

Velikonočna poslanica slovenskih škofov

V prečudoviti moči velike noči hodimo tudi Slovenci od postaje
do postaje mejnikov – enkrat v blagodejnosti, drugič v preizkušnjah –,
da bi ohranili življenje in mladim omogočili dostojno prihodnost.
Zaradi neuničljivega upanja smo se pred tridesetimi leti odločili za
samostojno Slovenijo. To smo hoteli, ker smo tega vredni.
Že dobro leto pa premagujemo velike težave zaradi epidemije
novega virusa. Kaj nas še čaka, ne moremo vedeti. Eno je gotovo:
dobrotnost, solidarnost in služenje, ki jih hvaležno občudujemo pri
varuhih zdravja in blagostanja, molitve in bogoslužij, še zmeraj hodijo
med nami kot angelski znanilci vstajenja. Ti dobrotniki nam ohranjajo
upanje.
Mnogi naši bližnji so že morali napraviti zadnjo stopinjo – do
groba. Čeprav smo žalostni, svoja hrepenenja po nesmrtnosti
utemeljujemo na veliki noči, ker verujemo, da se vse preizkušnje
stekajo v Kristusovo zmago nad smrtjo.
Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal: »Skrivnosti trpečih src
ne poznajo zatona. Odrešilne so in zato tudi večne.«
V tej zaupljivi veri škofje voščimo blagoslovljeno veliko noč
vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in tistim, ki živite v tujini;
posebej pa bolnim in trpečim.

29.3. pon

30.3. tor
31.3. sre
1.4. čet

GODOVI in SVETE MAŠE od 29.3.2021 do 4.4.2021
+ Teodor in Ivanka Pikec
sv. Bertold, redovnik BR 19

sv. Amadej,
vojvoda
sv. Kornelija,
mučenka
VELIKI ČETRTEK

BR 19
BR 19
BR 18

BR 20

za duše v vicah
po namenu; za zdravje
+ Frančiška Herič, 7. dan
+ Stane Kovačič
za ozdravljenje sina
+ Antonija in Frančišek Čuden
za duhovnike in redovnike
+ Mihael in Frančiška Urbančič
+ Jožef Tomšič, duhovnik
+ Stjepan Komijat, 30. dan
+ Roman Čičmirko
+ Lenart Starkež
+ Vincencij Kodelja

2.4. pet

VELIKI PETEK
prvi petek

3.4. sob

VELIKA SOBOTA
prva sobota

BR 18
BR 20
BR 18
BR 20

4.4. ned

VELIKA NOČ
GOSPODOVEGA
VSTAJENJA

BR 7

LG 830
VG 830

VG 10
BR 10

BR 11

obredi velikega petka
obredi velikega petka
za prave odločitve
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
+ Franc Smrtnik
+ Janez Marinko
+ Jure Mahne
+ Anton Rozman, 5. obl.
za žive in pokojne župljane
po namenu (P)
++ starši in stari starši Gregorc
+ Vincenc Jesenovec in
+ Frančiška Jesenovec
+ Jakob Bogataj, 23. obl. in
+ Jožefa Bogataj
+ Janez Marinko (Nova pot)
+ Marija Židanek
++ Gajštrovi
+ Frančišek in Anton Žitko
+ Lenart Starkež
+ Franc Starkež, 1. obl.
++ Levičnikovi

GODOVI in SVETE MAŠE od 5.4.2021 do 11.4.2021
5.4. pon
Velikonočni
BR 8
+ Ivan Kavčnik
ponedeljek
v čast Svetemu Duhu
sv. Vincencij, duh.
+ Ljudmila Kranjc
BR 10
po namenu (BM)
+ Ludvik, obl. in Pavla Jakomin
za dobre odnose v družini
6.4. tor
sv. Viljem, opat
BR 19
+ tata Milan in mama Milka
Kurelac
+ Mira Avsec
+ Marianne Virag Kelenc, 30.dan
7.4. sre
sv. Janez de la Salle BR 19
+ Antonija in Frančišek Čuden
za ozdravljenje sina
8.4. čet
sv. Julija, redovnica BR 8
+ Roman Čičmirko
BR 19
+ po namenu (BŠ)
+ Darinka Brajović, 2. obl. in
+ Slobodan Brajović
9.4. pet
sv. Hugo, škof
BR 19
++ sestre in bratje Kurelac,
Gašparac in Alič
+ Valentin Mravlje
10.4. sob
sv. Ezekiel, prerok
VG 8
v zahvalo Bogu za Božje varstvo
BR 19
+ Marija Hočevar
za duševno in telesno zdravje
11.4. ned 2. velikonočna nedelja BR 7
za žive in pokojne župljane
bela nedelja, nedelja
++ družina Gselman in Hladnik
30
Božjega usmiljenja
za družino Žakelj Jožeta in
LG 8
sv. Matilda, kraljica
Dragice
30
+ Milan Čuden
VG 8
+ starši Francka in Lado Brenčič
+ Drago Glavica
+ Anica in starši Ašič
+ Anton in Magdalena Smrtnik
BR 10
za sožitje v naših družinah
++ starši Horvat Ivan in Ljudmila,
100. obl. rojstva
++ Pestotnikovi
BR 15
+ Alojz Rovšek

GODOVI in SVETE MAŠE od 12.4.2021 do 18.4.2021
sv. Viktor, mučenec BR 19
+ Andrej Borko
za zdravje na duhu, duši in
telesu
+ Ivan Jarc, obl. in
++ iz družine Jarc
13.4. tor
sv. Martin I., papež
BR 19
po namenu (BM)
+ Jožef Lukan
+ Roman Čičmirko
14.4. sre
sv. Lidvina, devica
BR 19
+ Jožefa Čuden
+ Roman Čičmirko
15.4. čet
sv. Helena, kneginja BR 8
+ Marija in Anton Kavčnik in vsi
njuni pokojni
+ Anton Šarabon in ++ Jarčevi
BR 19
za novo življenje
+ Ljudmila Kranjc, 7. dan
16.4. pet
sv. Bernardka Lurška, BR 19
za dobre odnose z mamo in
redovnica
bratom
za ozdravljenje sina
17.4. sob
sv. Rudolf, mučenec VG 8
++ Gajštovi
za duše v vicah
BR 19 + Franc Remškar, 2. obl.
+ Franci Starkež, 1. obl.
18.4. ned 3. velikonočna nedelja BR 7
za žive in pokojne župljane
30
sv. Evzebij, škof
+ Ivan Furjan
LG 8
30
+ Ivan Zbačnik
VG 8
+ Ana Marinko in vsi
++ Slabetovi
+ Ljudmila Novak
+ Drago Glavica
+ Ciril in starši Opeka
BR 10
+ Ana Gregorič
+ Marko in Angela Brajič
+ Ljudmila Pezdir
12.4. pon

S teologijo slave je neločljivo povezana teologija križa.
Božji služabnik ima veliko poslanstvo, da nosi luč Boga za svet.
A to poslanstvo se izpolni prav v temini križa. (Benedikt XVI.)

19.4. pon

20.4. tor

21.4. sre

22.4. čet

23.4. pet
24.4. sob

GODOVI in SVETE MAŠE od 19.4.2021 do 25.4.2021
sv. Leon IX., papež
BR 19
za domovino
+ Marinka Brajović, obl. in
+ Slobodan Brajović
++ Andrejčevi ter Jerca in
Ivan Marinko
+ Marianne Virag Kelenc
sv. Teotim, škof
BR 19
za ozdravljenje sina
+ Janez Turk
++ Peklaj in ++ Obrstar
sv. Anzelm, škof
BR 19
po namenu (BŠ)
+ Antonija in Frančišek Čuden
+ Andrej Gosar, obl. in
+ Antonija Gosar
sv. Aleksandra,
BR 8
+ Roman Čičmirko
mučenka
BR 19
+ Irena Šimon
+ Marianne Virag Kelenc
sv. Jurij, mučenec
BR 19
+ Jure in Lucija Bitunjac
+ Ivan Zbačnik
sv. Honorij, škof

VG 8
BR 19

25.4. ned

4. velikonočna nedelja BR 7
sv. Marko, evangelist
LG 830
VG 830

BR 10

+ Janez Vrbančič, obl.
+ Nevenka Koprivšek
za duše v vicah v zahvalo za
pomoč
+ Milan Čuden
za žive in pokojne župljane
+ Ignac Marinko (Nova pot)
za družino Žakelj Simona in Mojce
++ Ciril Baligač, 1. obl. ter
Stanislav Veršek in starši Kolenko
+ Milan Čuden
+ Pavla Brolih, 5. obl. in
+ Miro Brolih
++ Novak Emil, Ana in Ida
(poročena Sever)
++ iz družine Šivic in Tomanič
+ Marko Rode (god)

26.4. pon

27.4. tor

28.4. sre

29.4. čet

30.4. pet

1.5. sob

GODOVI in SVETE MAŠE od 26.4.2021 do 2.5.2021
sv. Marija, Mati
BR 19
v čast Svetemu Duhu za
dobrega sveta
razsvetljenje
+ Tine družina Slabe
+ Frančiška Herič, 30. dan
sv. Hozana, devica
BR 19
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
v družini Seliškar in Pezdir
+ Franika Smuk
za zdravje
sv. Peter Chanel,
BR 19
za ozdravljenje sina
duhovnik, muč.
+ Alojz Rovšek
+ Jerca Jakomin
sv. Katarina Sienska BR 8
+ Ivan Kavčnik
za Križnarjeve
BR 19
+ Terezija Pezdir
sv. Pij V., papež
BR 19
za blagoslov še nerojenega
otroka
+ Slobodan Brajović
sv. Jožef Delavec

VG 8
BR 19

2.5. ned

5. velikonočna nedelja BR 7
sv. Atanazij, škof
LG 830
VG 830

BR 10

za domovino
+ Ludvik Modic, 9. obl.
za sožitje v naših družinah
+ Janez Plevnik, 3. obl.
+ Antonija Artač
+ Lenart Starkež
za žive in pokojne župljane
+ Ivan Furjan
+ Vincencij Kodelja
+ Jakob in Jožefa Bogataj
+ Milan čuden
+ Jožefa Istenič
za zdravje (T)
++ Stražarjevi
v čast Svetemu Duhu v
zahvalo za zdravje
+ Terezija Pezdir

V februarju in marcu sta prejela zakrament svetega krsta

☼ Judita
☼ Ava
Letos sta bila v naši župniji krščena dva otroka. V lanskem letu pa v tem
času štirje otroci. Z molitvijo prosímo za njihove starše in botre, da bodo
zmogli izpolniti obljubo dobre verske vzgoje do novokrščencev.
V februarju so od nas odšli v večnost

† Komijat Stjepan (81), Cesta na postajo 19, Brezovica, (Brezovica)
† Marianne Virag Kelenc (47), Nova pot 124B, Vn. Gor., (Vn. Gorice)
† Frančiška Herič (94), Kotna pot 7, Dragomer, (Dragomer)
Letos je bilo cerkveno pokopanih osemnajst naših župljanov. Preteklo
leto je bilo v tem času pokopanih tudi osemnajst naših rajnih. Spomnimo
se jih v molitvi in pri sveti maši.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 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 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

