Z V ON Č E K
Župnija Brezovica
Leto 2016

Sv. Anton Puščavnik

od 28. marca do 17. aprila 2016

številka 5

Velika noč – Gospodovo vstajenje
Zarja velikonočnega jutra nas vedno znova napolnjuje z upanjem.
Z upanjem, da je življenje močnejše od smrti, resnica močnejša od laži, ljubezen močnejša od sovraštva.
Dragi bratje in sestre! Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike,
polne vere, upanja in ljubezni. Naj vam osrečujoča zavest Kristusove zmage nad smrt jo vlije novega upanja in poguma za jutrišnji dan.
»Če pa Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše oznanilo, prazna tudi
vaša vera« (1 Kor 15,14). Samo zato, ker je Jezus zares vstal in so ga
njegovi učenci po hudih dvomih in zmedenosti večkrat doživeli kot
tistega, ki je vstal in živi, so po delovanju Svetega Duha začeli verovati
vanj in zbrali pogum, da so to vero oznanjali in zanjo umirali. Tisti, ki je z
lastno vstajenjsko močjo od znotraj odvalil kamen, ki je zapiral grob, bo
odvalil tudi vse druge kamne zla, ki nas pritiskajo k tlom in zapirajo v ječe
in grobove.
Vsako leto z radostno hvaležnostjo obhajamo
velikonočne praznike, ki nam oznanjajo, da nismo
sami, da svet in človeštvo nista prepuščena
skrivnostnim silam teme in slepe usode, ampak da
Duh Božji še vedno veje nad valovi človeške
zgodovine, v kateri se uresničuje delo odrešenja,
v zveličavni napetosti med »že in še ne« Božje
odrešitvene zgodovine. Ko so učenci Jezusa
vprašali, kdaj bo obnovil Božje kraljestvo, jim je
rekel: Božje kraljestvo je že med vami. In to je naše
veselje.

znamenja pri bogoslužju – velikonočna procesija
Velikonočna je slovenska posebnost pri obhajanju praznika velike noči.
Velikonočni procesiji pravimo tudi vstajenjska procesija, ker se začne z
obredom vstajenja pri Božjem grobu pred izpostavljenim Najsvetejšim.
Procesijo opravimo na velikonočno jutro, pred slovesno mašo. Duhovnik
in njegovi sodelavci (ministranti) gredo k Božjemu grobu, tam
pokleknejo in skupaj z verniki tiho počastijo Najsvetejše. Ko duhovnik
Najsvetejše pokadi, ogrnjen z velumom, odstrani z monštrance tančico,
in obrnjen k ljudem trikrat zapoje aleluja, vsakokrat više. Zbor in ljudstvo
trikrat odpoje. Procesija se začne z vstajenjsko pesmijo (Zveličar naš je
vstal iz groba), gre iz cerkve in se razvije po krajevni navadi. Ko se
procesija vrne v cerkev, zapojemo zahvalno pesem. Po blagoslovu z
Najsvetejšim pevci zapojejo »Raduj se, Kraljica nebeška«.
obvestila
Obisk bolnih in ostarelih na domu bo na prvi petek, 1. aprila.
Blagoslov orgel bo na belo nedeljo, 3.4., ob 10h.
Protipotresna pobožnost in procesija bo na belo nedeljo, 3.4., bo ob 16h
na Brezovici. Ura je spremenjena zaradi slovesnosti blagoslova orgel.
Srečanje Besede življenja je v ponedeljek, 4.4., po sv. maši.
Skavtski petek, sodelovanje skavtov pri sv. maši, je 8. aprila.
Srečanje za starše prvoobhajancev je v soboto, 9. aprila., ob 9h v
Marijinem domu.
Srečanje ŽPS je v ponedeljek, 11.4., ob 20h v Marijinem domu.
Slovesnost svete birme je v soboto, 16. aprila, ob 10h.
Slovesnost prvega svetega obhajila je v nedeljo, 24. aprila, ob 10h.
Zahvalna sv. maša je v torek, 26. aprila.
Markova procesija je v Vnanjih goricah v ponedeljek, 25. aprila, ob 19h.
Po procesiji je sv. maša v cerkvi v Vnanjih goricah. Ta dan na Brezovici ni
sv. maše.
Skrbnik kapele na Logu je Roman Logar, ki skrbi za kurjavo, kapelo in za
urejenost stavbe. Telefon: 070 701 963.
Vabljeni k ogledu spletne strani župnije Brezovica, ki je namenjena
obveščanju o dogodkih v župniji (verouk, svete maše, prazniki,
pogrebi…) in kot pomoč pri verskem življenju.
Naslov: http://zupnija-brezovica.rkc.si/

obvestila ob blagoslovu orgel
Lepo povabljeni na dogodke ob postavitvi novih orgel, ki bodo v
župnijski cerkvi sv. Antona Puščavnika na Brezovici:
♫ V četrtek, 31. marca ob 19:45 vabljeni na koncert pevskega zbora
Adoramus pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
♫ V petek, 1. aprila ob 19:45 vabljeni na koncert, ki ga bodo izvajali
otroški, mladinski in mešani pevski zbor Brezovica ter pritrkovalci.
♫ V soboto, 2. aprila ob 19:45 vabljeni na predstavitev novih orgel in
orgelski koncert, ki ga bodo izvedli organisti Dalibor Miklavčič, Angela
Tomanič, Matej Plevnik, Ana, Lucija in Gregor Žitko ter Veronika Celarc.
Izvajali bodo znana dela mojstrov klasične glasbe.
♫ V nedeljo, 3. aprila ob 10h vabljeni na slovesno sveto mašo in
blagoslov novih orgel. Slovesnost in blagoslov bo vodil pomožni škof dr.
Anton Jamnik.
Spoštovani farani, za štiri dni praznovanja ob
blagoslovu novih orgel vam podajamo nekaj
tehničnih navodil, ki jih skušajte upoštevati
zato, da bomo vsi prijetno praznovali:
Katerikoli večer boste prišli skušajte parkirati
čim bolj praktično in če ne boste ostali na
koncertu po maši parkirajte že prej, tako, da
lahko nemoteno odidete.
V soboto zvečer bo polovica velikega parkirišča zasedena s šotorom,
zato naprošamo k smiselnemu prihodu in parkiranju.
OPOZORILO: Upoštevajte, da sta ob dovozni cesti do cerkve in do
župnišča javni cesti, zato parkirajte tako, da ne ovirate prometa.
Prosimo tudi, da ne parkirate in vozite po travnikih saj so le ti privatna
lastnina.
V NEDELJO, NA DAN BLAGOSLOVA NOVIH ORGEL, BO DOSTOP DO PARKIRIŠČ
PRI IN POD CERKVIJO DOSTOPEN SAMO TISTIM, KI BODO IMELI DOVOLILNICE IN
ZA TEHNIČNO OSEBJE. ZA VSE OSTALE OBISKOVALCE SVETE MAŠE BO
POSKRBLJENO PARKIRANJE PRI PODJETJU ŠPAN d.o.o., KJER VAS BODO
USMERJALI REDARJI. VSE DOMAČINE IN TISTE, KI STE DOMA BLIZU NAPROŠAMO,
DA K MAŠI PRIDETE PEŠ. ZARADI TEGA SE PRAVOČASNO ODPRAVITE O DOMA.
HVALA ZA RAZUMEVANJE.

Ob blagoslovu orgel naprošamo gospodinje za pecivo, ki bo
namenjeno za pogostitev nastopajočih v tridnevni pripravi na blagoslov
in v nedeljo po maši. Pecivo lahko prinesete v četrtek pred mašo v
župnišče in v soboto od 15:00 do 17.00 ure v Marijini dom. Hvala za vašo
pomoč. Za vse ostale podrobnosti vas bomo obveščali sproti na vsaki
prireditvi.

skrb za ohranjanje in vzdrževanje novih orgel
Ob blagoslovitvi novih orgel sta za skrbnika orgel imenovana: organist
Gregor Žitko iz Brezovice in organistka Henrika Gutnik iz Loga pri
Brezovici.
Zakaj je potreben skrbnik in kakšne so njegove naloge?
Skrbnik orgel pomeni biti skrbnik ali čuvar kraljice glasbil, ki sodi med
cerkvene dragocenosti. Orgle so del najdragocenejše cerkvene
opreme, zato morajo biti stalno vzdrževane. Skrbnik orgel je poklican in
povabljen, da večkrat na teden uporablja inštrument in ga s tem
vzdržuje. Spremljati mora stanje orgel tudi takrat, kadar v župniji
gostujejo drugi organisti in študentje. Gostom odpre cerkev in jim
predstavi inštrument. Ko končajo igranje, inštrument skupaj pregledajo.
Skrbnik orgle po uporabi zavaruje. Pozorno spremlja stanje in delovanje
inštrumenta, njegovo razglašenost, napake in okvare. Sproti odpravlja
napake, ki jih lahko, oziroma poskrbi za njihovo odpravljanje ter zavaruje
orgle pred nadaljnjimi poškodbami.
Podrobnejše naloge skrbnika in vsakega organista:
 v Organistov dnevnik ob vsakem igranju zapiše: datum, ime in
priimek organista, čas igranja, namen igranja in morebitne opažene
posebnosti;
 skrbi, da so orgle v uporabi – da se nanje igra vsaj trikrat na teden
po dve uri;
 skrbi, da se za igranje uporablja primerno obutev;
 skrbi za sprejete ključe in za varnost objekta ter orgel med uporabo;
 v dogovoru z župnikom pred bogoslužji, koncerti ali drugimi dogodki
pregleda in pripravi orgle, po uporabi pa preveri njihovo stanje in
poroča o posebnostih;
 skrbi za sprotno preverjanje uglašenosti in za odpravo napak;
 skrbi, da vsi drugi organisti uporabljajo orgle izključno v dogovoru s
skrbnikom orgel in župnikom. Po uporabi orgle skupaj z gostujočim
organistom pregleda in poroča o posebnostih. Če skrbnik opazi
okvaro, je dolžan preprečiti nadaljnjo škodo;
 prav tako skrbi, da druge osebe (posebej otroci) nimajo dostopa do
orgel in nenadzorovane uporabe;
 omogoči ogled in predstavitev orgel posameznikom ali skupinam;
poskrbi, da se notni material po uporabi vrne na mesto hranjenja.

Skrbnik je naprošen za redno sodelovanje pri župnijskem bogoslužju,
spremljavo župnijskih zborov ter organiziranje, izvajanje in sodelovanje
na koncertih. Predvsem pa je skrbnik povabljen, da svoje znanje
nenehno nadgrajuje in talent poglablja z osebno molitvijo ter s svojim
igranjem občestvu približuje lepoto Boga.
.
(Zapisano po pogovoru z Mišem Frelihom in Jurijem Dobravcem)

veroučna obvestila
Verouka ni od Velike noči do Bele nedelje. Verouk bo po praznikih od
ponedeljka, 4.4., dalje.
Tretji razred - prvoobhajanci:
Srečanje za starše prvoobhajancev bo v soboto, 9. aprila., ob 9h v
Marijinem domu. 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. Čiščenje cerkve bo v sredo, 20.4.: dopoldan od 8h do
10h in popoldan od 17h do 19h. 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. Čiščenje cerkve bo v sredo, 13.4.: dopoldan od 8h do 10h in
popoldan od 16h do 18h. Srečanje s škofom birmovalcem bo za
birmance, botre in starše v sredo, 13.4. ob 18h. Med mašo ob 19h bo
priložnost za sv. spoved staršev in botrov.
Birmanska devetdnevnica: Drugi del v tednu pred sv. birmo od torka,
12.4., do petka, 15.4. Sveta birma bo 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.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seznam čiščenja cerkve na Brezovici:
sobota, 30.4. Na Grivi
sreda, 20.4. starši prvoobhajancev
sobota, 7.5. V Loki

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.

GODOVI in SVETE MAŠE od 28.3.2016 do 3.4.2016
28.3. pon sv. Bojan, knez
BR 8
za zdravje na duši in na telesu (F)
velikonočni pon.
BR 10
+ Jožef Kozjan, 1. obl.
++ Kršmanec
+ Elizabeta Žitko, 30. dan in
+ Jakob Žitko, obl.
v čast in zahvalo sv. Florjanu
+ Marija Dolčič, 7. dan
29.3. tor sv. Bertold, red.
BR 19
+ Stanislava Vogel
+ Ivan Pezdir
+ Ana in Ivan Pleško (Lukovica)
30.3. sre sv. Amadej, knez
BR 19
+ Marija Rus
31.3. čet sv. Kornelija, muč.
BR 19
+ Anton Felc
+ Franc Tomšič
1.4. pet sv. Irena in Agapa BR 19
+ Hedvika Vidmar
prvi petek
+ Frančiška in Anton Rotar
v dober namen darovalca
2.4. sob sv. Frančišek Paolski BR 19
+ Frančiška in Mihael Urbančič
prva sobota
+ Marija in Anton Rus ter
+ Janez Drašler
+ Ciril Tomšič
in za srečno vožnjo
30
3.4. ned bela nedelja,
+ Pavla Prah
LG 8
nedelja Božjega

VG 830

+ Vincenc Jesenovec

BR 10

+ Marija Tompa
++ družina Slana (Nova pot)
+ Jakob Bogataj, obl.
+ Fran in Ivanka Rožnik
+ Jože Gregorič, župnik
za žive in pokojne župljane
po namenu (L)
za zdravje na duši in na telesu (T)
protipotresna procesija

usmiljenja
sv. Sikst I., papež

blagoslov orgel

BR 16

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 2.4.: Na vasi – Pod Lovrencem

Po blagoslovu orgel bo pogostitev za vse udeležence po sv. maši na parkirišču. Naj
bo to dan našega skupnega praznovanja, veselja in zahvale. Lepo povabljeni!

GODOVI in SVETE MAŠE od 4.4.2016 do 10.4.2016
4.4. pon
5.4. tor
6.4. sre
7.4. čet

Gospodovo oznanjenje
sv. Vincencij Ferrer
sv. Viljem, opat
sv. Janez de la Salle

BR 19
BR 19
BR 19
BR 8

8.4. pet
9.4. sob

sv. Julija, redovnica
sv. Hugo, škof

BR 19
BR 19

10.4. ned

3. velikonočna
nedelja
sv. Ezekiel, prerok

BR 7
LG 830

VG 830

BR 10

+ Marija Jurca
+ Miro Novak
+ Andrej Borko, obl.
+ Marija Jurca
+ Izidor Mole in Milan Trček, obl.
+ Uršula Jalševac
++ Pezdirjevi (Laze)
za žive in ++ Artačeve
za žive in pokojne župljane
+ Franc Potokar
+ Franci in France Hočevar, 3. obl.
+ Ivan Jarc
++ Sajevčevi
+ Herman Završnik, obl.
+ Marija in Anton Škufca
ter družina Perpar
+ Marija Židanek
+ Ivanka in Vinko Gregorc
+ Ciril Opeka
+ Primož Lavtar, duhovnik
+ Franc Tomšič

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 9.4.: Stara cesta

dogodki pred nami
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 Slo.
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 rojstvu 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
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu. Sveti krst je med mašo 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. Za pripravo pokličite na telefon: 040 395 942.
POGREB: Za pogreb se oglasite čimprej, da se lahko določi ustrezen dan in ura
pogreba. Običajno je pogreb s sveto mašo. Telefon: 040 395 942.

.

Dragomer
sv. Lovrenc

Log
sv. Janez Krstnik

Vnanje Gorice
Sveti Duh

GODOVI in SVETE MAŠE od 11.4.2016 do 17.4.2016
11.4. pon

BR 19

+ Mojca Šuštar in
+ Dušan Strelec

12.4. tor

sv. Stanislav, škof in
mučenec
sv. Viktor, mučenec

BR 19

13.4. sre
14.4. čet
15.4. pet

sv. Martin I., papež
sv. Lidvina, devica
sv. Helena, kneginja

BR 19
BR 8
BR 19

16.4. sob

sv. Bernardka Lurška,
redovnica

BR 10
BR 19

17.4. ned

4. velikonočna
nedelja,

BR 7
LG 830

+ Stanko Zor, obl.
+ Tomaž in starši Brank ter
starši, sestri in brata Kramar
v zahvalo in priprošnjo
++ starši in brata Recek
+ Alojz Kosednar
+ Dušan Trček
+ Franc Tomšič, 30. dan
za birmance
+ Bernarda Rauh
+Alojzij in Frančiška Lenaršič, 1.obl.
+ Tone Hočevar in brata Hočeva r
za žive in pokojne župljane
+ Marija Rus

nedelja duhovnih

VG 830

++ Gajštrovi in ++ Kušar

BR 10

+ Marija Tompa
+ Majda Smrtnik
++ starši Popit

poklicev
sv. Rudolf, muč.

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 13.4.: starši birmancev (8h - 10h in 16h – 18h)

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.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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)

