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Gospodov vnebohod 

»Vzdignil se je pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim 

pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri 

njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: ˝Možje Galilejci, kaj stojite in 

gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav 

tako, kakor ste ga videli iti v nebo˝« (Apd 1,6–11). 

Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se 

je Jezus po svetopisemskem izročilu po vstajenju 

štirideset dni prikazoval učencem in izbranim 

pričam, preden je odšel v nebo (prim. Mr 16,19–20; 

Lk 24,50–53 in Apd 1,9–11). Gospodov vnebohod je 

poleg velike noči in binkošti eden izmed 

najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga 

zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja.  

Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in 

Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med 

nami prisoten na več načinov. Kot je zapisano v Konstituciji o svetem 

bogoslužju drugega vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965), je 

Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali poje, v Božji 

besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v 

Jezusovem imenu, v zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način v 

zakramentu evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost. 

Pomen Kristusovega vstajenja in trajne navzočnosti med ljudmi je temelj, 

na katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno verovanje. 

Cerkev po Kristusovem naročilu od zadnje večerje dalje ponavlja 

besede posvetitve kruha in vina v Kristusovo telo in kri. 



obvestila 
 

Tridnevna duhovna priprava otrok in staršev na prejem prvega svetega 

obhajila bo v sredo, četrtek in petek, od 20. do 22. aprila, vsak večer ob 

19h s sveto mašo (v četrtek je sv. maša samo zvečer). Spomnimo se 

družin teh otrok z molitvijo. Slovesnost prvega svetega obhajila bo v 

nedeljo, 24.4., ob 10h. zahvalna sveta maša bo v torek, 26. aprila, ob 

19h na Brezovici. 
 

Markova procesija bo v ponedeljek, 25. aprila, ob 19h v Vnanjih 

Goricah. Začetek procesije je pri kapelici na križišču. Po procesiji je v 

cerkvi sveta maša. To je tudi prošnji dan za podružnico Vnanje Gorice, 

ko prosimo za blagoslov vsega našega dela in varstvo v življenju. Ta dan 

na Brezovici ni svete maše.  
 

Mesec maj – šmarnična pobožnost in molitev v priprošnji Mariji, Božji in 

naši materi. S prvim majem začenjamo šmarnično pobožnost. Vsak dan, 

razen nedelje, bo pri maši na Brezovici branje šmarnic in po maši litanije 

v čast Materi Božji. Lepo povabljeni – še posebej prvoobhajanci skupaj s 

starši!.  

Šmarnice bodo vsak delovni dan tudi v cerkvi v Vnanjih Goricah zvečer 

ob 19:30 uri. K sodelovanju so vabljene prav vse družine. Svoje 

sodelovanje lahko potrdite in si izberete datum sooblikovanja 

bogoslužja na telefon 051 344 688.  
 

Z letošnjimi šmarnicami bomo otrokom skušali približati dogodke, ki so se 

pred 100 leti dogajali v Fatimi na Portugalskem. Spoznali biomo Lucijo, 

Frančiška in Jacinto, preproste pastirčke, ki se jim je prikazovala Marija in 

jim razodela skrivnosti za vse človeštvo. S pomočjo kratkih zgodb bimo 

spoznali njihovo življenje, ki so ga zaznamovala videnja. Razmišljali bomo 

o pomenu Marinih sporočil za naše življenje. Otroci bodo vsak dan dobili 

nalepko s preprosto spodbudo za posamezni dan. 
 

Srečanje Besede življenja je v ponedeljek, 2.5., po sv. maši, ko se 

vrnemo iz podružnice Log nazaj na Brezovico. 
 

Prošnji dnevi pred praznikom Gospodovega vnebohoda: 

Prošnji dan za podružnico Log bo v ponedeljek, 2. maja. Začetek 

prošnje procesije bo ob 19h od trgovine Mercator na Logu po cesti do 

cerkve, kjer bo po procesiji sveta maša. Ta dan ni sv. maše na Brezovici. 
 

Prošnji dan za Brezovico bo v torek, 3. maja. Zbrali se bomo pri sveti maši 

ob 19h, po maši bodo molitve za varstvo pred nesrečami in blagoslov 



našega dela. Prošnja procesija je na Brezovici že na belo nedeljo, ko je  

zaobljubljena protipotresna pobožnost, molitev in procesija. 
 

Prošnji dan za podružnico Dragomer bo v sredo, 4. maja. Začetek 

procesije bo ob 19h od križa na ovinku. Po procesiji je sveta maša v 

cerkvi v Dragomirju. Ta dan ni sv. maše na Brezovici. 
 

Praznik Gospodovega vnebohoda: četrtek, 5. maj. Zvečer ob 19h je 

zahvalna sveta maša za letošnje birmance, botre in starše. Ta dan je 

obisk sv. maše tudi za vse ostale veroučence. 
 

Obisk bolnih in ostarelih na domu bo na prvi petek, 6. maja. Ob 15h, ob 

uri Jezusove smrti, je v cerkvi na Brezovici molitev rožnega venca 

Božjega usmiljenja. Po maši je molitev pred Najsvetejšim do 20:30. Med 

molitvijo je priložnost za sveto spoved. 

Na prvo soboto, 7. maja, je molitev s premišljevanjem pred sv. mašo ob 

18:15. Po maši so litanije v čast Materi Božji. 
 

Srečanje ministrantov bo na Brezovici v soboto, 7. maja, ob 9h. V naši 

dekaniji bo tudi ministrantski kviz. Potekal bo Rakovniku v soboto, 14. 

maja, od 9h do 12h. 

 

V sredo, 4.5., goduje sv. Florjan, zavetnik gasilcev in priprošnjik za 

varstvom pred požari in drugimi naravnimi nesrečami. V priprošnjo sv. 

Florjanu bomo obhajali Florjanovo mašo v nedeljo, 8. maja, ob 10h na 

Brezovici. Pri maši se bomo spomnili vseh pokojnih gasilcev in prosili za 

varstvo in blagoslov pri delu gasilcev skozi vse leto. 
 

Srečanje ŽPS je v ponedeljek, 9. maja, ob 20h v Marijinem domu.  

 

Skavtski petek, sodelovanje skavtov pri sv. maši je v petek, 13. maja.  
 

Srečanje za botre in birmance je v četrtek, 12. maja, ob 19h v Marijinem 

domu. Srečanje je skupno za botre in birmance. Med nami bo gostja, 

ga. Polona Vesel Mušič, ki nam bo predstavila pomembno vlogo botra 

v spremljanju birmanca v življenju. 
 

Vsakoletno romanje bolnikov in invalidov na Dobrovo bo v soboto, 14. 

majo. Začetek je ob 9h na pokopališču na Viču, ob 11h je romarska sv. 

maša na Dobrovi.  
 

Želja škofa je, da prav vsaka župnija v letu usmiljenja pripravi romanje v 

svojo stolno cerkev.  Romanje naše župnije v ljubljansko stolnico bo v 

nedeljo, 5. junija. Peš se bomo odpravili od župnijske cerkve ob 13h. 

Kdor ne more peš, je povabljen, da se nam pridruži ob 15h na škofijskem 

dvorišču. Tu se bomo pripravili na vstop skozi svetoletna vrata in se 

udeležili molitve v solnici ob 15:30 uri. Ob 16h bo romarska sveta maša. 



V stolnico bomo vstopili skozi svetoletna vrata. Ta vstop ima simbolni 

pomen – prehod iz običajnega sveta v svetišče, iz vsakodnevnega 

življenja k Bogu.  
 

Svetoletna vrata so vrata bazilike ali stolnice, ki jih slovesno odprejo 

samo ob jubilejnem letu. Med enim jubilejem in drugim vrata običajno 

ostanejo zaprta ali celo zazidana. Obred odpiranja in prehoda na 

simbolični ravni ponazarja, da je med jubilejnim letom vernikom 

ponujena »izredna« pot do odrešenja. Papež pravi: »Kdorkoli bo stopil 

skoznje, bo lahko občutil ljubezen Boga, ki tolaži, odpušča in daje 

upanje.« Gre za moč simbola, ki deluje po obrednem dejanju, ki 

vključuje romanje, zakrament spovedi in sveto evharistijo ter nas 

spominja, kdo smo in komu pripadamo. 

V okviru ljubljanske nadškofije je pripravljeno tudi romanje bolnih in 

ostarelih v ljubljansko stolnico. To romanje bo v nedeljo, 24. maja, ob 

15h, ki ga pripravlja g. Miro Šlibar ob soorganizaciji Bolniške župnije. 

Skrbnik kapele na Logu je Roman Logar; telefon: 070 701 963. 

Vabljeni k ogledu spletne strani župnije Brezovica, ki je namenjena 

obveščanju o dogodkih v župniji: verouk, svete maše, prazniki, 

pogrebi… Naslov: http://zupnija-brezovica.rkc.si/  
 

veroučna obvestila 
 

Tretji razred - prvoobhajanci:  

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 dalje in popoldan od 

16h dalje. Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 24.4.2016, ob 10h. Zahvalna 

sveta maša bo v torek, 26.4., ob 19h. 
 

Deveti razred - birmanci:  

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! 
 

Srečanje za botre in birmance je v četrtek, 12. maja, ob 19h v Marijinem 

domu. Srečanje je skupno za botre in birmance. Med nami bo gostja, 

ga. Polona Vesel Mušič, ki nam bo predstavila pomembno vlogo botra 

v spremljanju birmanca v življenju.  
 

Verouka ni v času prvomajskih počitnic od ponedeljka, od 25. aprila do 

ponedeljka, 2. maja. Verouk se začne v torek, 3. maja. 

http://katoliska-cerkev.si/jubilej-usmiljenja
http://zupnija-brezovica.rkc.si/


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.  

 

znamenja pri bogoslužju – kip vstalega Zveličarja 
 

Velikonočno praznovanje je tesno 

povezano s simbolom – kipom vstalega 

Zveličarja. Na velikonočno vigilijo 

predstavlja vstalega Zveličarja velikonočna 

sveča, ki ves velikonočni čas (50 dni) 

zavzema pomembno, častno mesto v 

cerkvi. V velikonočni procesiji pa se 

velikonočne sveče ne nosi, ampak kip 

vstalega Zveličarja. Tudi kip vstalega 

Zveličarja je v cerkvi postavljen na posebno 

mesto. Od velike noči do bele nedelje, ko 

obhajamo velikonočno osmino, to je ves 

teden praznovanje velike noči, je kip na 

daritvenem oltarju. Po beli nedelji pa ga 

prenesemo na glavni oltar, k tabernaklju.  
 

V cerkvi je kip vstalega Zveličarja 40 dni. Na 40. dan po veliki noči, ko 

obhajamo praznik Gospodovega vnebohoda (četrtek), pa kip iz cerkve 

odnesemo, da s simbolom pokažemo telesni odhod Jezusa Kristusa s 

tega sveta v nebeško slavo. S tem dejanjem nazorno pokažemo, da 

Jezusa ne moremo več videti s telesnimi očmi, vendar med nami trajno 

ostaja, navzoč na duhovni način, saj je njegova beseda trdna in 

resnična: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 20,28). To je 

zanesljiv temelj našega verovanja! 

Na dan vnebohoda se tudi spominjamo postavitve zakramenta 

svetega krsta. Jezus je ob odhodu dejal svojim učencem: »Pojdite po 

vsem svetu, učite vse narode in jih krščujte: v imenu Očeta in Sina in 

Svetega Duha«. 
 



pomen zakramenta svete birme 
 

O pomenu zakramenta birme je sijajno spregovoril prejšnji papež 

Benedikt XVI., v homiliji z naslovom »Izvoli Življenje«. Ne ustrašite se 

nekoliko daljšega prispevka. Preberite:  

Če nekoliko bliže pogledamo potek birmovanja, lahko ugovotimo, da 

poteka v treh stopnjah. Začenja se z birmansko zaobljubo. Sledi ji 

molitev, ki jo v imenu Cerkve izreka  škof z razprostrtimi rokami. Temu se 

pridružuje dejanska podelitev birme. Oglejmo si te tri dele nekoliko bliže.  

1. Na začetku sta vprašanje in odgovor: se odpoveste hudemu 

duhu, verujete v Boga, vsemogočnega Očeta, v njegovega Sina 

Jezusa Kristusa, v Svetega Duha in sveto Cerkev? Ta vprašanja med 

seboj povezujejo birmo  in krst. Bila so postavljena že pri krstu in za 

večino od vas so tedaj namesto vas nanja odgovorili starši in botri, ki so 

vam tako rekoč posodili svojo vero. Tako se v birmi nadaljuje tisto, kar se 

je bilo začelo pri krstu. Birma je dovršitev krsta. To je celo dejanska 

vsebina besede »birma«: ki pomeni potrditev, okrepitev. Beseda »birma« 

izhaja iz pravne govorice in se uporablja za postopek, s katerim kaka 

pogodba dokončno postane veljavna.  

Dejansko je ta zaobljuba, s katero se začenja birmovanje, kakor sklep 

neke pogodbe. Spominja nas na tisto zavezo, ki jo je Bog na Sinaju 

sklenil z Izraelom. Tam je Bog postavil Izraela pred izbiro: »Predložil sem ti 

življenje in smrt… Izvoli torej življenje, da boš živel«. Odpoved satanu 

pomeni odpoved oblasti in laži, ki nam hlini življenje in nas pri tem vodi v 

puščavo. Kdor se na primer pusti ujeti mamilu, išče nesluteno 

razprostranjanje življenja v fantastičnost in brezmejnost in v začetku celo 

verjame, da ga je našel. A v resnici je prevaran, ogoljufan; na koncu ne 

more več prenašati pravega življenja, in nato razpade tudi drugo, tista 

slepljiva laž, v katero se je ujel. Izvoli življenje! Vprašanja in odgovori 

birmanske zaobljube so nekakšno navodilo za življenje; so cestni napisi 

za vzpon k življenju, ki ni vedno lagodno. A kar je lagodno, ni resnično, in 

samo resnično je življenje. Mogli bi tudi reči, da je ta zaobljuba 

podobna sklenitvi zakonske zveze. Svojo roko polagamo v roko Jezusa 

Kristusa.  

2. H krščanstvu spada odločitev. Krščanstvo ni samo sistem 

zapovedi,  ki bi od nas zahteval moralne dosežke. V krščanstvu smo tudi 

obdarovanci. Krščanstvo pomeni, da smo sprejeti v občestvo, ki nas 

nosi – to je Cerkev. Škof pri tem razprostre roki. Ti razprostrti roki sta kakor 

streha, ki nas pokriva in varuje pred soncem in dežjem; sta tudi kakor 

antena, ki sprejema valove iz zraka in nas tako povezuje s tistim, kar je 

samo po sebi zelo oddaljeno od nas. Na ta način polaganje rok 

ponazarja to, kar pomeni molitev: kot kristjani smo vedno privzeti v 



molitev celotne Cerkve. Nihče ni sam. Nihče ni povsem pozabljen in 

zapuščen. Vsak pripada občestvu, ki se v molitvi zavzema za vse. Nihče 

namreč ne more sam graditi svojega življenja; za to ne zadoščajo tudi 

modrost, znanje, moč. Škofovi razširjeni roki nam kažeta, kje je ta streha, 

ki jo vsi potrebujemo. Ti roki sta navodilo in obljuba. Pod krovom birme, 

pod streho Cerkve, ki moli, živimo varno in hkrati odprto: živimo v 

tokovnem krogu Svetega Duha.  

3. Končno sledi birmovanje vsakega posebej. 

a) Birmovanje se začne s tem, da je vsak posebej nagovorjen po 

lastnem imenu. Pred Bogom nismo masa. Zaradi tega Cerkev nikoli ne 

podeljuje zakramentov kolektivno, ampak vedno le osebno. Za Boga 

ima vsak posameznik svoj lastni obraz, svoje lastno ime. Bog nas 

nagovarja osebno. Nismo zamenljivi vzorci blaga; smo prijatelji, ki nas 

Bog pozna, hoče in ljubi. Bog ima z vsakim svoj poseben načrt. 

Vsakogar hoče. Nihče ni odveč, nihče ni zgolj naključje. To bi nam 

moralo seči v srce tudi pri tem klicanju po imenu. Bog hoče mene. Kaj 

hoče od mene? 

b) Polaganje rok je zaobrnitev kretnje razprostrtih rok v osebnostno 

območje. Polaganje rok je najprej kretnja polastitve. Če na nekaj 

položim roko,  hočem s tem povedati: to je moje. Gospod položi svojo 

roko na nas. Njegovi smo. Moje življenje ne pripada samo meni 

samemu. Ne more reči: to je moje življenje; z njim lahko storim, kar 

hočem; če ga zapravim, je to moja zasebna zadeva. Ne, Bog mi je 

namenil nalogo za celoto. Če svoje življenje uničim ali zgrešim, je 

oškodovana celota in ji nekaj manjka. Nihče ne živi sam zase. Moje 

življenje ni moje. Vprašan bom: Kaj si storil s tem življenjem, ki sem ti ga 

dal? Njegova roka počiva na meni… Polaganje rok je tudi kretnja 

nežnosti, prijateljstva. Polaganje rok ponazarja hkrati Božjo nežnost do 

nas. Nekdo je položil roko name - Gospod. Polaganje rok je nadalje 

kretnja varnosti in obrambe. Gospod se zavzema zame.  

c) Potem se zaznamuje birmančevo čelo z znamenjem križa. To je 

znamenje Jezusa Kristusa. To je spet znamenje lastništva - izročitve 

Kristusu, kakor smo jo bili  poprej obljubili v zaobljubi. Ob cestah stojijo 

napisi in smerokazi, da moremo  najti svoj  cilj, ko smo na poti. Naši 

predniki so s posebno ljubeznijo postavljali ob cestah podobo 

Križanega, hoteli so reči: ljudje nismo na poti le od te vasi do one, od 

tega mesta v drugo. Pazi, da s svojim življenjem ne boš končal v slepi 

ulici! Hodi za njim, potem boš našel pot, kajti on je pot. Z znamenjem 

križa začenjamo svoje molitve; z njim se začenja evharistija; z njim nam 

je v zakramentu sprave podeljena odveza. Križ pri birmi nas vabi k 

molitvi, k osebni kakor k veliki, občestveni molitvi evharistije.  



č) Zaznamovani smo na čelu s svetim oljem, ki ga škof posveti na veliki 

četrtek za vse leto in za vso škofijo. Olje je bilo v starem času lepotilno 

sredstvo; bilo je osnovna prvina prehrane; bilo je najpomembnejše 

zdravilo; bilo je obramba telesa pred žgočo pripeko in hkrati s tem 

krepčilo, prvina moči  in ohranjanja življenja. Na ta način je postalo izraz 

za moč in za lepoto telesa sploh in s tem za simbol Svetega  Duha. 

Preroki, kralji in duhovniki so bili maziljeni z oljem, tako da je olje postalo 

tudi znamenje za službe. Kralj se je v govorici Izraela imenoval kar 

»Maziljenec«. Grška beseda za to se glasi »Kristus«. To olje prihaja iz 

odločitve ljubezni, ki jo je Kristus dokončno izrazil pri zadnji večerji. Birma 

je vedno tudi preseganje meja. Birma terja od nas, da odrečemo 

malenkostim svojih zamisli in želja, da se odrečemo zaverovanosti v svoj 

lastni prav in da postanemo zares »katoliški«.  Vere ne določamo mi, 

ampak nam jo podarja Gospod. Gospod sam  nam jo podarja. S 

posvečenim oljem zaznamovani križ je za nas zagotovilo, da nas 

Gospod jemlje v svojo roko in da se nas v občestvu z vso Cerkvijo dotika 

in nas vodi njegov Sveti Duh.  
 

Tako je birma obljuba, ki sega v večnost. A še prej nas birma kliče 

k našemu pogumu in k naši srčnosti. Birma je klic, da skupaj s Kristusom  

tvegamo graditi  življenje v pripravljenosti vere in v naravnanosti na 

Kristusa, tudi če imajo drugi to za smešno ali zastarelo. Pot vodi v 

svetlobo. Tvegajmo jo. Izrecimo svojo pritrditev na povabilo: »Izvoli 

življenje!«. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Seznam čiščenja cerkve na Brezovici:   

sobota, 14.5. Tržaška c. od št. 348 do 362 

sobota, 21.5.  Tržaška c. od Paviljona do št. 501, Pot terencev  

sobota, 28.5. Na Brezno 

sobota,   4.6.  V Radno od Tržaške c. do mosta 

sobota, 11.6. V Radno od mosta do konca 

sobota, 18.6.  Remšarjeva ul.  

sobota, 25.6. Tržaška c. od št. 364 do 418 

sobota,   2.7.  Tržaška c. od št. 420 do 430 

sobota,   9.7. Tržaška c. od št. 432 do Brežne poti 

sobota, 16.7.  Brežna pot, Tržaška c. od Brežne do Gornje poti  

sobota, 23.7. Gornja pot, Tržaška c. od Gornje poti do Starovaške c. 

sobota, 30.7.  Starovaška, Brezoviška – od Tržaške do Skodlarja  

sobota,   6.8.  Brezoviška – od Skodlarja do konca 

sobota, 13.8. Drobtinška cesta 

sobota, 20.8.  Tržaška c. od Drobtinške c., parne,Lukovica  

sobota, 27.8. Tržaška c. od Lukovice do črpalke OMV 

sobota,   3.9.  Tržaška c. od črpalke OMV do trgovine Mercator, Malovaška 

sobota, 10.9. Poštna ul. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



GODOVI in SVETE MAŠE od 18.3.2016 do 24.4.2016 

18.4. pon sv. Evzebij, škof BR 19 ++ iz družine Peklaj in Obrstar 

   + Majda Mravlje, obl. in  

+ Janko Mravlje 

19.4. tor sv. Leon IX., papež BR 19 ++ Urbas in ++ Brolih 

20.4. sre sv. Teotim, škof BR 19 + Ludvik Jakomin, obl. in 

+ Pavla Jakomin 

 sv. Bernardka, muč.  + Sonja Podlinšek, 7. dan 

21.4. čet sv. Anzelm, škof BR 19 + Anton Felc 

22.4. pet sv. Aleksandra, 

mučenka 

BR 19 ++ starši, brata in sestri 

Kosednar 

   + Marija Dolčič, 30. dan 

   + Franc Tomšič 

23.4. sob sv. Jurij, mučenec BR 19 + Jožica Smrtnik, 2. obl ter 

rodbina Hrastar in Smrtnik 

   + Stanislava Vogel 

   + Jožefa Čuden, 7. dan 

   + Stanislava Vogel 

24.4. ned 5. velikonočna  BR   7 za žive in pokojne župljane 

 nedelja  po namenu darovalca 

 sv. Fidel, mučenec  ++ Gselman in Hladnik 

  LG  830 + Pavla Prah 

  VG 830 + Ignac Marinko, 10. obl.  
                              (Nova pot 38) 

   + Ivanka in Vinko Gregorc 

   + Franc Šuštar in  

++ starši Pezdir 

   + Marija Brolih, obl. 

 prvo sv. obhajilo BR 10 za prvoobhajance 

   + Jože Sinkovič, 1. obl. 

   + Hedvika Vidmar 

   + Marko Rode 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda,  20.4. starši prvoobhajancev (ob 8h in 16h) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Spomnimo se naših prvoobhajancev, predvsem pa njihovih staršev z molitvijo. 

Prosimo za trden v veri in zvestobi do Boga, da ne bi živeli brez darov zakramenta 

svete Evharistije, sv. maše. Da bi bili dobri pričevalci vere svojim otrokom! 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 25.4.2016 do 1.5.2016 

25.4. pon sv. Marko, evangelist VG 19 + Jožefa Kozina 

 prošnja procesija  + Marija Klemen 

26.4. tor Mati dobrega svéta BR 19 + Marija Židanek 

27.4. sre sv. Hozana, dev. BR 19 ++ stari starši, + Jerca  

in + Martin Jakomin 

28.4. čet sv. Petre Chanel, duh BR   8 za zdravje 

29.4. pet sv. Katarina Sienska BR 19 + Alojz Kosednar 

30.4. sob sv. Pij V., papež BR 19 za žive in ++ Artačeve 

   ++ starši Filipič 

   + Tonči, obl. ter Albina in 

Antonija Vrhovec 

1.5. ned 6. velikonočna  BR   7 za žive in pokojne župljane 

 nedelja LG  830 +  Marija Rus 

 sv. Jožef Delavec  + Franc in Hermina Vehar 

  VG 830 + Ludvik Modic, 4. obl. 

   + Marija Tompa 

   + oče Ignac Jakomin 

   ++ starša Peterca 

   + Milan Burger, 1. obl.  

  BR  10 ++ starši Vene 

   v zahvalo 

   + Jože Ambrožič, obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 30.4. Na Grivi  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. maj – praznik sv. Jožefa Delavca:   

Cerkev ima dolžnost, da o delu spregovori pod vidikom njegove človeške vrednosti 

in moralnega reda, h kateremu spada delo. Hkrati se zaveda svoje posebne 

obveznosti, da izoblikuje duhovnost dela, ki je sposobna vsem ljudem pomagati, da 

se z delom bližajo Bogu, Stvarniku in Odrešeniku, da sodelujejo pri njegovem 

odrešenjskem načrtu glede človeka in sveta in v svojem življenju poglabljajo 
prijateljstvo s Kristusom.« Tako je zapisal papež Janez Pavel II. v svoji okrožnici O 

človeškem delu, ki je izšla leta 1981, ob devetdesetletnici okrožnice Rerum novarum 

Leona XIII., prve papeške okrožnice o delavskem vprašanju. Iste misli so vodile 

papeža Pija XII., ko je leta 1955 na prvi maj postavil praznik Jožefa Delavca. 

Bogoslužje tega praznika nas živo opozarja na nekaj, kar je v redu odrešenja zelo 

velikega pomena: na socialni položaj tistega svetega moža, katerega je poleg 

Device Marije Bog najgloblje pritegnil v zgodovino odrešenja. Marijin deviški mož in 

Jezusov krušni oče je bil delavec – 'tesar'. In Cerkev kaže nanj kot na zavetnika in 

zgled vseh delavcev, predvsem tistih, ki živijo od dela svojih rok. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 2.5.2016 do 8.5.2016 

2.5. pon sv. Atanazij, škof LG 19 + Marija Rus 

 procesija na Logu za varstvo in blagoslov našega dela 

3.5. tor sv. Filip in Jakob, BR 19 V priprošnjo Devici Mariji 

 apostola  + Anton Rozman 

4.5. sre sv. Florjan, mučenec DR 19  + Franc Potokar 

 procesija v Dragomeru za varstvo in blagoslov našega dela 

5.5. čet GOSPODOV  BR   8 za duševno in telesno zdravje 

 VNEBOHOD BR 19 za zdravje na duši in na telesu 

 sv. Angel, mučenec  + Franc Tomšič  

   + Anton Rozman, 30. dan 

6.5. pet sv. Dominik Savio BR 15 rožni venec Božjega usmiljenja 

 prvi petek BR 19 + Sonja Medved, 1. obl. 

7.5. sob sv. Gizela, opatinja BR 19 v čast Brezmadežni 

 prva sobota   

8.5. ned 7. velikonočna  BR    7 za žive in pokojne župljane 

 nedelja LG  830 ++ Štrukelj in Pezdir 

 sv. Bonifacij, papež VG 830
 + Jožefa Kozina 

   + Angela Novak, obl. in 

+ Ivan Jamnik 

   + Jakob in Jožefa Bogataj 

  BR  10 za žive in ++ gasilce 

   + Frančiška in Alojz Fišter 

   + Hedvika Vidmar 

   + Janez in Darija Rotar 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota,  7.5. V Loki  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. maj – sv. Florjan:   

Sv. Florjan je bil veteran rimske vojske in sicer v času Dioklecijana, ki ga je zelo 

preganjal, kajti Florijan je bil kristjan. Ker se ni hotel odreči veri, so ga pregnali in vrgli 

v reko Enns, kjer je utonil. Gasilci ga za svojega zavetnika častijo od ustanovitve 

gasilskih društev na slovenskem, kljub viharnim časom skozi zgodovino.  

Umrl je leta 304, sodi pa med najbolj čaščene ljudske svetnike. Na mnogih hišah 

vidimo podobo ali kip rimskega častnika s čelado ter vedrom, ko gasi gorečo hišo 

ali vas pod seboj.  

Do druge svetovne vojne je bil sv. Florijan zelo čaščen z raznimi gasilskimi paradami, 

sv. mašami in obeležji. Po drugi svetovni vojni je bilo že leta 1946 obvezno 

odstranjevanje imen sv. Florijana z vseh dokumentov, po letu 1958 pa smo morali 

odstraniti vse Florjanove kipe, freske in slike, ker je bilo treba z njim zaključiti. 



. 
 
 
 
 
 
 
 

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

dogodki pred nami 

22.5. – žegnanje v Vnanjih Goricah – Sveta Trojica 

26.5. – zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi 

5.6.   – jubilejno romanje v ljubljansko stolnico 

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 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 prvo nedeljo v mesecu zvečer po maši ob 

20h. Že pred pripravo na krst se oglasite osebno v župnišču. Če otrok ni iz naše 

župnije potrebujete dovoljenje za krst v drugi župniji, ki ga izda domači župnik.  

POROKA: Za poroko se oglasite vsaj dva meseca pred poroko. 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 prinese tudi potrdilo o opravljenem tečaju 

oz. šoli za zakon. Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:  

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon-2015 
 

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

dan in ura pogreba, preden se dogovorite s pogrebnim zavodom. 

Običajno je pogreb s sveto mašo. Največ lahko namenimo pokojniku s 

sveto mašo za sedmi in trideseti dan po pogrebu. 
 

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

BOLNIŠKI DUHOVNIK: Za obisk bolnika v UKC Ljubljana ali OI Ljubljana pokličite 

bolniškega duhovnika na telefon 041 613 378 in se dogovorite za pogovor, sveto 

obhajilo, spoved ali bolniško maziljenje vaših domačih, če so v bolnišnici. To dejanje 

je izraz ljubezni in odgovornosti do naših najbližnjih.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

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-2015
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

