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Velika noč 
 

Velika noč je praznik 

dokončne zmage življenja. To 

je uresničitev sanj o večnem 

življenju, ki se pojavljajo v 

vsakem človeškem srcu. 

Velika noč je praznik neza-

slišane zmage. Božja luč je 

močnejša od teme in 

človeške zaslepljenosti, sve-

tost Božjega Sina močnejša 

kot vsi grehi sveta, življenje se 

je izkazalo za močnejše od 

smrti, ljubezen je močnejša 

od hudobije, resnica je 

močnejša od laži. 
 

Božji Sin se je ponižal, stopil v 

temo, raztrgal naše vezi in 

nas rešil greha ter nam 

podaril dar odpuščanja grehov v spovedi. Pri tem pa pokazal 

veliko usmiljenje do šibke vere in strahopetnosti apostolov. 

Jezus nas v vabi, naj vstopimo skozi njegovo prebodeno stran, 

ki so edina vrata, kjer lahko najdemo spravo, polnost življenja, 

notranji mir in veselje.  
 

Želim vam velikonočni mir in veselje, ki za vedno ostane. 



Obvestila pred Veliko nočjo 
 

Priprava staršev in botrov na sveti krst je v ponedeljek, 27.3., ob 20:30 

uri. Sveti krst je na prvo nedeljo v aprilu, 2.4., ob 10h na Brezovici. 
 

Predavanje: Osebnostne in duševne motnje med nami – je 

namenjeno mladim, staršem, botrom in vsem, ki bi radi pomagali 

sebi in drugim k lepšemu življenju. Predavanje je v četrtek, 30. 3., ob 

19:30 na Rakovniku v župnijski dvorani. Spregovorila bosta zdravnika 

Mateja Plut Švigelj in Janusz Klim. Duševne motnje so pogostejše, kot 

si predstavljamo. Zaradi neznanja ostaja veliko ljudi nezdravljenih ali 

celo spregledanih.  
 

Na tiho nedeljo boste prejeli 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. 
 

Srečanje za ministrante in vse, ki ste pripravljeni raznašati velikonočni 

ogenj na veliko soboto zjutraj je v soboto, 1.4., ob 9h na Brezovici. 
 
 

Vabljeni na zadnji Antonov večer v letošnjem šolskem letu. Tokrat bo 

Antonov večer v nedeljo, 2.4., ob 19h. Gost srečanja bo dramski 

igralec Gregor Čušin. S predstavo »Vera levega razbojnika« nas bo 

na svoj način spodbudil k duhovni pripravi na Veliko noč.  

Gregor Čušin je dramski igralec v MGL. Igral je tudi v Špas teatru, 

Slovenskem komornem gledališču in Cafe teatru. Nastopil je v več 

filmih in televizijskih nadaljevankah. Ukvarja se tudi z režijo, predvsem 

v polprofesionalnih gledališčih, kot sta Šentjakobsko gledališče v 

Ljubljani in Gledališče Toneta Čufarja na Jesenicah. Znan je po 

avtorskih monodramah, v katerih obravnava krščansko tematiko. Je 

oče petih otrok. 
 

V ponedeljek, 3.4., je po maši v Marijinem domu srečanje molitvene 

skupine Beseda življenja. Naslov srečanja je: »Ostani z nama, kajti 

proti večeru gre.« (Lk 24,29). 
 

Srečanje za starše prvoobhajancev je v sredo, 5.4., takoj po večerni 

maši ob 19:30 v dvorani Marijinega doma.  
 

Na prvi petek v mesecu aprilu, 7.4., bom obiskal starejše in bolne na 

domu. To bo tudi obisk pred praznikom Velike noči. Ob 15h bo na 

Brezovici molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. Zvečer po maši 

oblikuje molitev pred Najsvetejšim MePZ Brezovica.  
 



Na prvo soboto, 8.4., je ob 10h prva sveta spoved za 

prvoobhajance. Z molitvijo se spomnimo otrok in njihovih staršev.  
 

Delavnica za izdelovanje butaric je v soboto, 8.4., od 9h dalje v 

Marijinem domu, ki jo organizira Karitas. Veseli bomo, če bodo lahko 

otroci prinesli palice za osnovo butarice. Lepo vabljeni starejši, ki 

imate izkušnje z izdelovanjem butaric, da nam priskočite na pomoč. 

Poskrbljeno bo tudi za malico. Prijavite se na tel. 040 395 942 (župnik).  
 

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

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

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

maja 1917. 
 

Zaradi prazničnih dni so tri srečanja za ministrante - vsak dan eno uro 

pred mašo oz. obredom na veliki četrtek, veliki petek in veliko 

soboto. 
 

Na cvetno soboto zvečer in cvetno nedeljo je pri vseh mašah v 

župniji blagoslov zelenja. Na Logu bo blagoslov zelenja pred kapelo. 

Ob 10h bo blagoslov zelenja na župnijskem dvorišču. Od tu bomo po 

blagoslovu v procesiji odšli v cerkev. Na začetku procesije gre križ in 

ob njem dve sveči, za njim najmlajši otroci z butaricami in njihovi 

starši, ki so povabljeni, da gredo čim bolj spredaj v cerkev (tudi na 

stole v prezbiterij ob krstnem kamnu), nato sledijo ostali in vse tri 

skupnosti neokatehumenov, ki se v cerkvi razporedijo na sedišča ob 

steni na levi in desni strani; za vsemi pa gredo ministranti in duhovnik. 
 

Zaradi največjih dogodkov in praznovanj v velikem tednu pred 

veliko nočjo, ne bo srečanja ŽPS na drugi ponedeljek v mesecu 

aprilu (veliki teden) in skavtskega petka (veliki petek). Naslednje 

srečanje ŽPS bo v maju, 15.5.; in naslednji skavtski petek v maju, 12.5.  

 

Birmanska devetdnevnica bo v dveh delih. Prvi del bo obisk svete 

maše na veliki četrtek ob 19h, obreda velikega petka ob 19h, 

velikonočne vigilije ob 20h in praznične svete maše na Veliko noč. 

Drugi del pa bo neposredno pred praznikom sv. birme. 
 

V pripravi na prvo sveto obhajilo se prvoobhajanci udeležijo svete 

maše na veliki četrtek ob 19h. Prav ta dan je spomin na prvo sveto 

mašo – in ta dan je najglobje, najmočneje povezan s prejemom 

prvega svetega obhajila, na katerega se še pripravljajo. Velika noč 



pa je dan postavitve zakramenta svete spovedi, ki ga bodo 

prvoobhajanci pred tem dnevom že prejeli. 
 

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. 
 

Prvo srečanje tečaja nege starejših in bolnih na domu bo v torek, 

11.4., od 17h do 20h v dvorani Marijinega doma, Starovaška cesta 

19, Brezovica. Celotni tečaj bo trajal 20 šolskih ur in zajema pet 

srečanj ob torkih. Prijavite se lahko pri g. župniku (040 395 942, Jožef 

Poje) ali pri ga. Mariji Kozjan (031 490 473). 
 

Obvestila za Velikonočno tridnevje 
 

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. Na veliki četrtek popoldan ni verouka, ker se veroučenci 

udeležijo večerne svete maše. To je prvi dan birmanske 

devetdnevnice za birmance, starše in botre ter dan priprave na prvo 

sv. obhajilo letošnjih 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. Drugi dan birmanske devetdnevnice. 
 

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   Dragomer 

    9h   Log 

  10h   Vnanje Gorice    

  11h   Brezovica 

Blagoslov velikonočnih jedil:  Dragomer: 13h   

      Log: 14h 

    Vnanje Gorice:15h   

    Brezovica: 16h, 17h in 18h. 



Velikonočna vigilija ob 20h na Brezovici. Najslovesnejše bogoslužje v 

vsem cerkvenem letu. Tretji dan birmanske devetdnevnice. 
 

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. Četrti dan birmanske devetdnevnice. 
 

Vrstni red velikonočne procesije:  

Pred procesijo se pred cerkvijo razvrstijo nosilci bander. Prvo bandero 

je s podružnice Vnanje Gorice, drugo iz Dragomerja, tretje z Loga in 

četrto z Brezovice. Po zapeti hvalnici »aleluja« gre za začetek 

procesije kip vstalega Zveličarja. Nato pa župljani pristopite k tistemu 

banderu s katerega kraja župnije prihajate: Vnanje Gorice, 

Dragomer, Log in nazadnje Brezovica. Nato gredo pevci, ministranti 

in »nebo«, pod katerim je duhovnik z Najsvetejšim. Naj bo lepa 

procesija izraz našega veselja in hvaležnosti za dar odrešenja. 
 

Obvestila po Veliki noči 
 

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. 
 

Orgelska maša bo v petek, 21.4., ob 19h. 
 

Obisk članov skupine Pota bo na Belo nedeljo, 23.4., na Brezovici in 

Vnanjih Goricah. Je skupina 11 prostovoljcev, ki se v okviru programa 

Pota letos poleti za dober mesec odpravlja na Madagaskar k 

misijonarjem. Skušali bodo prispevati svoj delež k lepšemu svetu in kar 

se da dobro pomagati ljudem in misijonarjem. Predstavili nam bodo 

svoj projekt, za kakšno delo in poslanstvo se pripravljajo. Ob tem 

srečanju  bo tudi priložnost, da njihovo prizadevanje podprete po 

svojih željah in močeh. Ne samo z materialnimi sredstvi, ampak tudi z 

molitvijo zanje in za ljudi, s katerimi se bodo srečali. 
 

Verouk se začne po veliki noči v torek, 18.4., in traja vse do 

prvomajskih počitnic. Po počitnicah pa zopet v sredo, 3.5. 
 

Protipotresna procesija in molitev bo na Belo nedeljo, 23.4., ob 15h 

na Brezovici. Popoldan ni sv. maše, ker bo že dopoldan, ampak le 

zaobljubljena molitev. Povabljeni. 



Markova procesija – prošnji dan v Vnanjih Goricah bo na god sv. 

Marka, 25.4., ob 19h. Začetek procesije pri križu v Vnanjih Goricah in 

nato sv. maša v cerkvi na Gulču. Ta dan na Brezovici ne bo sv. maše. 
 

Florjanova nedelja – sveta maša za vse žive in pokojne gasilce bo 

letos v Dragomerju, 30.4. ob 10h. Zaradi večjega prostora bo sv. 

maša v prostorih gasilskega doma v Dragomerju. Povabljeni še 

posebej gasilci iz Vnanjih Goric, z Loga in Brezovice. Pa tudi njihovi 

sorodniki in prijatelji. God sv. Florjana, zavetnika gasilcev in 

priprošnjika za varstvo pred naravnimi nesrečami, zlasti ognjem, je 4. 

maja. 
 

Veliki teden in velikonočno tridnevje 
 

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! 

http://aktualno.rkc.si/?id=10254


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 

na Brezovici ob 19h bomo obhajali 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. Takoj po maši bomo skupaj zmolili del rožnega 

venca. Nato pa bo še češčenje Najsvetejšega. 
 

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 

15h, ob uri Jezusove smrti, bomo v cerkvi 

na Brezovici molili križev pot. Bogoslužje 

velikega petka bo na Brezovici ob 19h. 
 

Bogoslužje velikega petka 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 zapoje: Glejte les 

križa, na katerem je zveličanje sveta viselo. Pokleknemo in vsi 

odgovorimo: Pridite, molimo. Križ počastimo v zavesti, da je bil 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. Obhajilo na ta dan ne pomeni samo združitve 

s Kristusom, temveč nas vodi tudi v njegovo trpljenje, da postanemo 

žrtve kakor on. 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. Ona si je zapomnila Jezusove 

besede, da bo čez tri dni vstal. Z vero in 

neomajnim zaupanjem čaka tretji dan.  

Zjutraj ob 6h bo 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 ob 20h 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 pred cerkvijo 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 najvažnejšimi 

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 ga z velikonočno procesijo proslavimo na 

poseben način, v srcih pa naj radost velike noči stalno živi in deluje. 

 

Velikonočna sveča 
 

V velikonočni vigiliji, ki je »mati vseh vigilij« cerkvenega leta, zažgejo 

na začetku bogoslužja pred cerkvijo kup drv. Ob tem ognju prižgejo 

velikonočno svečo. To svečo potem nesejo na čelu procesije v 

popolnoma temno cerkev. Po eni strani naj bi velikonočna sveča 

spominjala na ognjeni steber, v katerem je Bog kot Bog zaveze z 

Izraelom hodil pred ljudstvom ponoči, ko je odhajalo iz egiptovske 

sužnosti. Tako mu je kazal pot v svobodo.  
 

Po drugi strani pa je velikonočna sveča simbol Kristusa. Nekdaj je 

obstajala šega, da so iskro za vžig velikonočnega ognja vkresali iz 

kamna. Tako je bila že ta iskra opozorilo na Kristusa, ki je iz teme 



skalnatega groba prišel kot Vstali. Zlasti pa je že 

velikonočna sveča sama znamenje Kristusa. Kdor ji sledi v 

cerkev, pomisli na Kristusove besede: »Jaz sem luč sveta. 

Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel 

luč življenja.« 
 

Simboliko velikonočne sveče, ki označuje Kristusa, pa 

podkrepi tudi navada, da se v vosek vpraska Kristusov 

križ ter zraven Alfo in Omego, prvo in zadnjo črko grške 

abecede, v spomin na Jezusove besede: »Jaz sem … 

začetek in konec.« Nazadnje se pripiše tekočo letnico in 

vtisne v svečo pet zrn kadila kot znamenje petih 

poveličanih ran na telesu vstalega Gospoda. 
 

Procesija z velikonočno svečo se na poti do oltarja trikrat 

ustavi in trikrat zadoni klic: Kristusova luč! Potem svečo 

postavijo na visok svečnik in jo pokadijo s kadilom. 

Končno zadoni velikonočna hvalnica Exultet – Veseli se! z 

besedilom pesniške lepote, ki izpove globino odrešenjske 

zgodovine. Spominja na velikonočno jagnje, katerega kri 

na podbojih vrat Izraelcev je odvrnila angela smrti; 

spominja na odhod Izraela iz tamkajšnje sužnosti. 

Spominja pa tudi na Kristusov izhod iz smrti v noči, »v 

kateri je Kristus strl verige smrti in kot zmagovalec vstal od mrtvih.« 

Govori o Adamovi srečni krivdi, ki je v Kristusu našla tako velikega 

odrešenika: »O nedoumljiva Očetova ljubezen; da rešiš sužnja, si 

daroval Sina.« Hvalnica se konča z željo, naj bi velikonočna sveča 

gorela brez pojemanja, dokler ne »vzide zvezda danica«. 
 

Včasih je velikonočna sveča gorela pri bogoslužju od velike noči do 

vnebohoda. Potem so jo ugasnili kot znamenje, da se je Kristus vrnil 

domov v izvor božanske Trojice. Zdaj pa velikonočna sveča stoji v 

prezbiteriju vseh petdeset dni velikonočnega časa in jo prižigamo 

med bogoslužjem. Z njeno lučjo prižigamo krstno svečo, pri 

pogrebnih mašah pa naj bi velikonočno svečo postavili na krsto kot 

znamenje, da je smrt za kristjana njegova osebna velika noč. 
 

V novejšem času je marsikje nastala navada, da velikonočno luč 

prinašajo v svetilkah domov in na grobove. Ta navada sporoča, da 

se Kristusova luč vedno želi širiti kakor plameneč ogenj v vse domove 

in k vsem ljudem. 
povzeto po zapisih: Sveta znamenja (E. Kapellari, 2013) 

 
 



GODOVI in SVETE MAŠE od 27.3.2017 do 2.4.2017 

27.3. pon sv. Rupert, škof BR 19 + Janez Slana in Ivan Slana 

28.3. tor sv. Bojan, knez BR 19 + Štefka in Lojze Slabe 

29.3. sre sv. Bertold, red. BR 19 za duševno in telesno zdravje 

+ Teodor in Ivanka Pikec 

+ Ana in Ivan Pleško, obl. 

+ Ivan Pezdir 

30.3. čet sv. Amadej, knez BR  8 ++ Gršakovi in Dobrovoljc 

31.3. pet sv. Kornelija, muč. 
postni petek  

BR 19 + Ivan Slana in Janez Slana 

+ Olga Marija Trček, 7. dan 

1.4. sob sv. Kazimir, kralj 
čiščenje cerkve:  Tržaška c. 

od Paviljona do št. 501 

(neparne) in Pot terencev 

BR 19 + Marija Kavčnik 

+ Janez Petrovčič 

+ Alojz Mikuš in  

++ starši Mikuš in Šenk 

2.4. ned 5. postna nedelja  

tiha nedelja 
branje Božje besede LG: 
Dolores Gosar in Irena Jarc 

 
branje Božje besede VG: 

Drago in Marta Stanovnik  

 

 

 

 

 

 
 

branje Božje besede BR: 

Andrej in Martina Jerina  

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Janko Černetič 

++ Štrukelj, Pezdir in  

+ Ivanka Hrovatin 

VG 830 + Vincenc in Ivanka Jesenovec 

+ Vesna Meglen  

+ Franc in Ivanka Rožnik 

++ starši Ambrožič in Gregorc 

+ Franci Jesenovec in  

+ Ana Jesenovec  

BR  10 + Anton Rozman, 1. obl. 

+ Miha Mravlje 

++ starši Popit 

+ France in Ivana Novak 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 1.4., ob 8h: Tržaška c. od Paviljona do št. 501 

(neparne) in Pot terencev 

Napovednik… 

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

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

 Ministrantski kviz, sobota, 20.5., ob 9h, Rakovnik. 

 Blagoslov motorjev in štirikolesnikov, nedelja, 21.5., ob 11h, Brezovica. 

 Skavtske obljube, nedelja, 28.5. 

 Praznovanje zlate maše, nedelja, 9.7., ob 10h, Brezovica. 

 Poletni oratorij, od 21. do 25. avgusta, Brezovica. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 3.4.2017 do 9.4.2017 

3.4. pon sv. Sikst I., papež BR 19 v zahvalo 

4.4. tor sv. Izidor Seviljski, škof BR 19 v čast Svetemu Duhu za  

blagoslov otrok 

5.4. sre sv. Vincencij, duh. BR 19 + Olga Marija Trček 

6.4. čet sv. Viljem, opat BR  8 za duhovne in redovne poklice 

+Izidor Mole in Milan Trček, obl. 

7.4. pet sv. Janez de la Salle  

prvi petek in postni petek 
BR 19 za duševno in telesno zdravje 

8.4. sob sv. Benedikt, škof  
prva sobota 
čiščenje cerkve na Brezovici:  
Na Brezno 

BR 19 + Andrej Borko, obl. 

v zahvalo in priprošnjo za zdravje 

+ Dragica Kovač, 30. dan 

9.4. ned 6. postna nedelja  

cvetna nedelja 
branje Božje besede LG: 

Rok in Jerneja Meglen 
 

 

branje Božje besede VG: 

Edita in Slavko Jesih 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Majda Kvaternik in Irena 

Celarc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Avguštin Armič 

+ Josip Krsnik, 30. dan 

VG  830 + Marija Židanek 

+ Ana Kozina 

+ Marija in Ivanka Zvoljenk 

++ Anton in Marija Škufca ter 

družina Perpar 

+ Jakob Bogataj, obl. 

+ Ignac Lenaršič, obl. 

++ iz družine Kuclar 

+ Majda Smrtnik in Frančiška Armič 

BR  10 + Marjan Trček 

++ Gaštrovi in Kušarjevi 

+ Uršula Jalševac 

+ Ana Seliškar, 30. dan 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 8.4., ob 8h: Na Brezno 

Ribniški pasijon 

V Ribnici se v postnem času že enajsto leto zapored pripravlja pasijon, ki 

želi poglobiti doživljanje Jezusovega trpljenja in nam približati 

odrešenjsko moč velikonočnega jutra. Tako je letos poleg Jezusove 

zgodbe trpljenja in vstajenja v ospredju še zgodba apostolov. U 

uprizoritvi pasijona lahko doživljamo njihov strah, nevednost, zmedenost, 

pa tudi moč pogum in razsvetljenje Svetega Duha na binkoštni praznik. 

Ogled pasijona bo tudi v Logatcu, v športni dvorani, v soboto, 8.4., ob 

19h. Naj se binkoštno veselje in pogum razlije na vse obiskovalce. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 10.4.2017 do 16.4.2017 

10.4. pon sv. Ezekiel, prerok BR 19 + Jože Sinkovič in 

+ mama Justina Hribernik 

11.4. tor sv. Stanislav, škof BR 19 +Pavla Borjančič 

12.4. sre sv. Julij I:, papež. 
čiščenje cerkve na Brezovici:  

V Radno, do mostička 

BR 19 + Stanko Dekleva 

13.4. čet VELIKI ČETRTEK 

sv. Martin I., papež 

BR 19 + Jože Gregorič, župnik 

+ Jožef Tomsič, duhovnik 

+ Janez Petrovčič 

+ Tomaž in starša Brank ter  

++ starši, sestri in brata Kramar 

14.4. pet VELIKI PETEK  

          STROGI POST 

sv. Lidvina, devica 

BR 15 križev pot 

BR 19 obredi velikega petka 

15.4. sob VELIKA SOBOTA 

sv. Helena, kneginja 

BR 20 ++ Mekinc in Katuner 

++ Dobres 

+Marija Kavčnik in Anton Kavčnik 

16.4. ned VELIKA NOČ  

 
branje Božje besede LG: 

Lea in Ida Šifrer 

 

branje Božje besede VG: 

Darja Modic in Matija Perne 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Robi in Mojca Novak 

BR   630 + Jure Mahne 

za žive in pokojne župljane 

LG  830 ++ Gromovi 

+ Avguštin Armič 

VG 8
30

 za družino Stanovnik in Iskra 

+ Angela Novak 

++ starši Ambrožič in Gregorc 

v čast Materi Božji za zdravje 

++ starši Marinko ter + Ivanka in 

Franc Zor 

BR  10 ++ starša, sestra in brata 

Kosednar 

+ Bernarda Rauh 

za svetost duhovnikov 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 12.4., ob 8h: V Radno, do mostička 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Vsem želim blagoslovljene velikonočne praznike,  

polne močne vere v večno življenje, ki se nikoli ne konča, 
ker je Kristus uničil smrt in nam zagotovil popolno srečo pri Očetu. 

 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 17.4.2017 do 23.4.2017 

17.4. pon VELIKONOČNI PONEDELJEK 

sv. Rudolf, muč. 
BR  8 + Angela Lenaršič in ++ Premrl 

BR 10 za duše v vicah 

18.4. tor ves teden je 

velikonočna osmina 

sv. Galdin, škof 

BR 19 + Rajko Trček, 1. obl. in  

++ bratje Trček 

++ iz družine Peklaj in Obrstar 

19.4. sre sv. Leon IX., papež BR 19 v dober namen 

20.4. čet sv. Teotim, škof BR  8 v Marijino varstvo 

21.4. pet sv. Anzelm, škof BR 19 + Marija in Filip Pezdir in  

Antonija in Adolf Rupnik 

+ Štefanija in Rudolf Tekavčič 

+ Ivan Rihar, 30. dan 

22.4. sob sv. Aleksandra, muč. 
 

čiščenje cerkve na Brezovici: 
V Radno, od mostička do 

konca 

BR 19 + Frančiška,2. obl. in Alojz Lenaršič 

++ starši in Brat Urbas 

+ Jože Sinkovič, 2. obl. 

+ Majda in Janko Mravlje 

+ Stane Šebenik, Darko in  

++ Jakčevi 

23.4. ned 2. velikonočna –  

bela nedelja  
branje Božje besede LG: 

Franci in Antonija Cukjati 
 

branje Božje besede VG: 

Irena Modic in  

Marta Bogataj 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++starši in stari starši Prodan in Sirk 

VG  830 + Ignac Marinko, obl. (Nova pot 38) 

+ Marija Brolih 

+ Ana Jesenovec 

+ Vesna Meglen 

+ Franc Ostanek 

 branje Božje besede BR:  

Janez in Bojana Novljan 

 

BR  10 + Frančiška in Alojz Fišter 

+ Olga Marija Trček 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 22.4., ob 8h: V Radno, od mostička do konca  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Čiščenje cerkve na Brezovici v mesecu maju in juniju: 

sreda,     4.5.    – starši prvoobhajancev 

sreda,   10.5.    – starši birmancev 

sobota, 20.5.   – Tržaška c. od št. 364 do 418 

sobota, 27.5.   – Tržaška c. od št. 420 do Brežne poti 

sobota, 3.6.   – Brežna pot, Gornja pot, Tržaška od Brežne do Starovaške 

sobota, 10.6. – Starovaška in Brezovška do Skodlarja 

sobota, 17.6. – Brezovška od Skodlarja do konca 

sobota, 24.6. – Drobtinška c. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 24.4.2017 do 30.4.2017 

24.4. pon sv. Fidelis, duh. BR  19 + Marija Kavčnik 

+ Marko Rode 

25.4. tor sv. Marko, evangelist VG 19 + Olga Marija Trček 

26.4. sre sv. Dominik in Gregor BR  19 + Jožefa Knap 

27.4. čet sv. Hozana, devica BR    8 + Leopold Kramarič 

28.4. pet sv. Peter Chanel, duh. BR  19 + Ela Kropivnik 

29.4. sob sv. Katarina Sienska 
čiščenje cerkve na Brezovici: 
Remškarjeva ulica 

BR 19 + Jožica Smrtnik, 3. obl. 

30.4. ned 3. velikonočna nedelja  
branje Božje besede LG:  

Joža Černetič in  

Irma Tarman 
 

 

branje Božje besede VG: 

Branka in Jani Remškar  
 

 

branje Božje besede BR:  

Franci in Marija Rakovec 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++ Jalševac 

+ Frančiška in Hermina Vehar 

++ Gromovi 

VG  830 ++ starša Peterca 

+ Ludvik Modic, 5. obl. 

+ Pavla Brolih, 1. obl. 

BR  10 ++ starši in Jože Namjesnik 

V zahvalo in priprošnjo 

DR  10 za žive in ++ gasilce 

+ Andrej in družina 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 29.4., ob 8h: Remškarjeva ulica  
 

Misijon na radiu Ognjišče 
 

V cvetnem tednu, v dneh od 2. do 8. aprila bo radijski misijon, ki ga 

bodo letos vodili lazaristi. Misijon bo potekal pod geslom: „Poslal me je, 

da oznanim blagovest ubogim“.  

Prvi misijonski govor bo v nedeljo ob 17.00 uri. Vsak dan, do petka, bodo 

osrednji govori ob 17.00. V dopoldanskem času bo misijonski govor ob 

10.15. in po njem bo priložnost za pogovor z misijonarjem s pomočjo 

telefona. Misijonar bo na voljo do 12.00 ure in med 18.00 in 20.00 uro. 

Telefonska številka: 01 292 75 19.  
 

Če ne morete poslušati dopoldanskega in popoldanskega govora, 

boste lahko prisluhnili zvečer ob 21.00, ko bo ponovitev obeh govorov. V 

času misijona bo vsak večer ob 20.00 prenos molitve rožnega venca. 

Letos bomo molitev prenašali iz kapel sester Hčera krščanske ljubezni - 

usmiljenk in Marijinih sester.  
 

Slovesni sklep misijona bo v soboto, 8. aprila ob 16.00, ko bo sveta maša 

v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. 



 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

V marcu sta prejela zakrament svetega krsta 
 
 

☼  Jakob Stanovnik, Log pri Brezovici 

☼  Matic Žitko, Log pri Brezovici 

Letos so bil krščeni trije otroci. V lanskem letu v tem času sta bila 

krščena dva otroka. 
 

 

V marcu so od nas odšli v večnost 
 

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

†  Ana Seliškar (83), Vrhniška 29, Lukovica (Brezovica) 

†  Dragica Kovač (61), Podpeška 95, Brezovica, (Brezovica) 

†  Ivan Rihar (79), Malovaška ul. 8, Brezovica (Brezovica) 
 

Letos je bilo pokopanih štirinajst naših župljanov. Lansko leto je bilo v 

tem času pokopanih enaindvajset 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.  
 

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

