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Za življenje potrebujemo  

hrano. Hrana, ki jo  

zaužijemo,  

zadošča nekaj časa,  

potem pa moramo  

zaužiti novo, če nočemo,  

da nam telesna moč  

opeša.  

Bog pa je v določenih  

okoliščinah določenim  

ljudem podaril  

dotlej neznano hrano – nebeško hrano.  
 

To je bila snovna hrana, vendar po obliki, vonju in okusu 

popolnoma drugačna od česarkoli, kar so poznali dotlej. Najbolj 

znana takšna hrana je bila mana, opisana v Četrti Mojzesovi knjigi. 

Bog jo je poslal Izraelcem, ki jim je na poti skozi puščavo začelo 

zmanjkovati njihove hrane. Mana je izgledala kot koriandrovo 

seme. To seme je majhno, rjave barve in okrogle oblike. Podobna 

je bila smoli, verjetno bleščeča, bogata z maščobo in lepljiva.  



Med Izraelce je padala ponoči kakor rosa; to pomeni, da se je 

pojavljala skrivnostno in povsem tiho. Zjutraj je bilo teh drobnih 

semen na tleh zelo veliko in ljudstvo je hodilo okrog in jo nabiralo. 

Trli so jo v možnarjih in kuhali v loncih. Iz nje so delali kolače. Njena 

vsebina je bila torej bogatejša od kruha, verjetno tudi bolj nasitna 

in boljšega, bolj sladkega okusa. Njen okus je bil kakor okus 

oljnatega kolača. (4 Mz, 11-15) 

Ta semena in kolači pa so Izraelcem dali tudi telesno moč, ki je 

trajala dlje časa kot običajna hrana. Mana, ki so jo zaužili, jim je že 

v zelo majhnih količinah dala moči za ves dan ali celo za več dni. 

To jim je prišlo zelo prav, saj je niso mogli shranjevati v zaloge, 

temveč je bila dostopna in užitna le sproti. 

Dolgotrajna telesna sitost je ena od nadnaravnih značilnosti 

nebeške jedi; človeka namreč nasiti za neobičajno dolgo 

obdobje. Elija, ki je dobil podobno nebeško jed, je po zaužitju do 

gore Horeb v njeni moči potoval štirideset dni in štirideset noči. (1 

Kr 19,8) Nebeško jed je dobila tudi slovenska mistikinja Magdalena 

Gornik. Leta 1848 je prejela jed, na zunaj vidno kot drobno zrno. Po 

zaužitju ji je za oseminštirideset let, vse do njene smrti, popolnoma 

nadomestila kakršnokoli drugo hrano. V moči tega majhnega zrna 

je torej živela mnoga leta in ves tisti čas ni zaužila nobene druge 

hrane. 

Opisani dogodki in podarjene jedi so izredni dogodki, ki se zgodijo 

le občasno v zgodovini človeštva. Bog pa kljub temu na enako 

poseben in izreden način v vseh časih in tudi danes vstopa k nam. 

Ne daje nam fizične, temveč duhovno hrano, ki je po moči, 

izrednosti in nadnaravnosti enaka nebeški mani. Obhajilo, ki ga 

prejmemo v evharistiji, pravo Jezusovo telo, nas duhovno okrepi, 

nam da presežno duhovno moč, da v njegovi moči vztrajamo v 

težavah in življenjski »lakoti«. Podari pa nam tudi dodatno nebeško 

iskro, nebeški blagoslov, s katerim tudi »v obilju« delujemo še bolj 

plodovito. Obhajilo pomnoži naš mir in naše veselje.  

JAZ SEM ŽIVI KRUH, PRAVI JEZUS, KI SEM PRIŠEL PRAV IZ NEBES. 



Če to v sebi zares zaslišimo, v hostiji ne vidimo več le majhne bele 

ploščice, zmesi običajne moke in vode, temveč nevidno duhovno 

nebeško jed, ki jo občutimo s srcem in jo vsrkamo v svoje življenje. 

Kdor je od tega kruha, se njegove moči ne bodo le pomnožile in 

trajale mnogo dni ali let, temveč bo živel vekomaj.  

Naj se sveto obhajilo, ki ga bodo naši letošnji prvoobhajanci prejeli 

prvič, na prav tako poseben način vtisne v njihova srca. Kot 

drobno seme naj se vtke v njihovo notranjost in ostane tam za 

vedno. 
 

Obvestila za mesec junij 

 

 

Četrtek, 3. junij, Sveto Rešnje telo 

in kri – zapovedani praznik.  

 

Sveta maša je  

ob 8.00 in ob 19.00 uri.  

 

Zvečer po sveti maši je procesija 

z Najsvetejšim in na zelenici pred 

Marijinim domom blagoslov pri 

štirih oltarjih.   
 

Otroci povabljeni, da pred vsakim oltarjem pripravite prostor Jezusu s 

posipanjem cvetov ali drugih travniških rož. 
 

Petek, 4. junij, prvi petek, je obisk starejših in bolnih na domu. Ob 15.00 

molitev rožnega venca Božjega usmiljenja na Brezovici. Po večerni sv. 

maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure. 
 

Tridnevnica pred prvim svetim obhajilom - sreda, četrtek, petek, (2., 3. 

in 4. junij). Sveta maša bo za družine prvoobhajancev posebej, vse tri 

dni ob 17.00. Po maši bodo vaje za prvoobhajance. 
 

Sobota, 5. junij, ob 10.00 uri, prvo sveto obhajilo. 
 

Sobota, 5. junij, prva sobota, molitev rožnega venca s premišljevanjem 

na fatimski način pred sveto mašo. 



Ponedeljek, 7. junij, ob 19.30 uri, po sv. maši srečanje molitvene 

skupine Beseda življenja. Naslov srečanja: »Ne pojde v nebeško 

kraljestvo vsak, ki mi pravi: “Gospod, Gospod,” ampak kdor izpolnjuje 

voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 7,21) 

 

Torek, 8. junij, ob 19:00, zahvalni dan, za prvoobhajance in starše po 

prazniku prvega svetega obhajila. 

 

Četrtek, 24. junij, rojstvo sv. Janeza Krstnika, slovesni praznik, ob 19.00 

uri, sv. maša na Logu v cerkvi. 

 

Petek, 25. junij, Dan državnosti, ki obeležuje spomin na 25. junij 1991, 

ko je Slovenija formalno postala neodvisna.  

 

Letos obhajamo trideset let samostojne države 

Slovenije. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o 

neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o 

samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer 

slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na 

Trgu republike v Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. junija, 

se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade 

začela slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri je 

Slovenija obranila neodvisnost. 

 

Petek,  25. junij,  ob 19.00 na Brezovici sv. maša za domovino, na 

praznik Dan državnosti, ob tridesetletnici samostojne države Slovenije.  

 

Po sveti maši bo akademija ob dnevu državnost, ki jo pripravlja mešani 

pevski zbor Brezovica. 

 

Nedelja, 27. junij, nedelja sv. Janeza Krstnika, ob 10.00 žegnanje na 

Logu. Sveta maša je v cerkvi na gričku. 

 

Torek, 29. junij, praznik sv. Petra in Pavla, ob 9.00, mašniško 

posvečenje v ljubljanski stolnici. 

 

Ob koncu maja in v začetku junija so otroci prejeli veroučna 

spričevala. Vrnejo jih v nedeljo pri maši 13. ali 20. junija. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/1991
https://sl.wikipedia.org/wiki/Deklaracija_o_neodvisnosti_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Deklaracija_o_neodvisnosti_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Temeljna_ustavna_listina_o_samostojnosti_in_neodvisnosti_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Temeljna_ustavna_listina_o_samostojnosti_in_neodvisnosti_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trg_republike,_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jugoslovanska_ljudska_armada
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_osamosvojitvena_vojna


Druga obvestila in dogodki 

 

Romanje mladih na Brezje 2021 

Katoliška mladina bo letos 

organizirala tradicionalno 

zahvalno romanje na Brezje 

ob koncu šolskega in 

akademskega leta, ki bo 

potekalo v noči s 25. na 26. 

junij 2021. Romanja naj se 

udeležijo mladi, ki bi z 

romanjem svoje prošnje in 

zahvale želeli izročiti Materi 

Mariji. Možnost prijave in več informacij je dostopnih na spletni strani 

Katoliške mladine.  

Odprtje razstave Cistercijani v mojem kraju 

Leta 1136 je bil v Stični ustanovljen cistercijanski 

samostan. Delovanje stiških menihov je močno 

vplivalo na življenje in podobo številnih krajev 

v Sloveniji. Razstava o življenju in delovanju 

cistercijanov v naših krajih bo na ogled do 30. 

septembra 2021. Vabljeni, da se v počitniških 

dneh ustavimo tudi v tem samostanu ob 

ogledu razstave in molitvi. 

Več informacij: Muzej krščanstva na Slovenskem (ga. Sara Primec), 

Stična 17, 1295 Ivančna Gorica, (01)78 77 863. 

 

Pogovori ob 30-letnici Slovenije 

Ob letošnji obletnici osamosvojitve so v Domu sv. Jožefa v Celju 

pripravili sklop pogovorov s Slovenci, ki živijo v tujini. Gost prvega 

pogovora bo zdravnik, vodja Nevrološke klinike v Chicagu, vodja 

Centra za nevrogenetiko v Chicagu in predavatelj na tamkajšnji 

univerzi, dr. Dimitri Krainc. Dogodek s prenosom v živo bo v sredo, 2. 

junija, ob 19.00 preko Facebook profila Doma sv. Jožef. 



Odmev šmarnic in vrtnice 

Mesec maj je Marijin mesec, ko 

smo kot vsako leto brali 

šmarnice (za otroke letos  

zgodbe Aca Jeranta Svetniki so 

bili čisto (ne)navadni ljudje, za 

odrasle pa zapise Marka 

Rijavca Camino – pot, ki se 

začne na koncu). Če je koga 

prehitel čas, sta knjigi še vedno 

na voljo v knjigarnah in sta 

lahko vaše poletno branje. Za bralce, ki ste prebrali knjigo Camino, je 

na Youtubu prav tako na voljo daljši posnetek pogovora z avtorjem, 

ki ga nadete pod geslom Pot, ki se prične na koncu ali na povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=dqWT4qSBM5U  

Mesec junij pa je nekoliko manj poznan mesec vrtnic. Vrtnice 

beremo in molimo v čast Jezusovemu Srcu. Letošnji praznik Srca 

Jezusovega je v petek, 11. junija. Pobožnost so prvič obhajali leta 

1833 v Franciji, sto let pozneje pa so jo pod istim imenom začeli 

uvajati tudi pri nas. Naj redna molitev, četudi kratka, branje in 

premišljevanje Božje besede ostajajo z nami tudi v mesecu juniju in 

poletnem času. 

 

Sv. Tomaž More 

22. junija goduje sv. Tomaž More. Živel je v 16. stoletju. Bil je prodoren 

pravnik, literat in humanist. Bil je tako moralen, da ga je kralj Henrik VIII. 

imenoval za svojega najožjega svetovalca. Tudi zasebno je bil More 

človek globoke vere. 

 

Leta 1528 je Anglijo napadla epidemija mrzlice - hitra in zelo nalezljiva 

bolezen, pri kateri je večina bolnikov v nekaj dneh umrla. Takrat je 

zbolela tudi Morova najstarejša hči Margaret, ki je bila njegov najljubši 

otrok. Ko je grozilo, da bo umrla, je Mora to skrajno prizadelo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dqWT4qSBM5U


Takrat se je umaknil v kapelo in molil kot še nikoli v življenju. Vse svoje 

molitve in dotedanjo spokornost je pri Bogu »zastavil« za življenje 

ljubljene hčere. Biografinja piše: »Zdravniki so že obupovali nad 

ozdravitvijo, toda ne njen oče. Izjemno prizadet je, neutrudno in 

poglobljeno moleč k Bogu, skušal dobiti zdravilo zanjo. Tedaj mu je 

prišlo na misel, kaj bi ji lahko pomagalo. V misli, ki je tako nenadno šla 

skozenj, je vstal in to povedal zdravnikom. Ti so takoj priznali, da je to 

res najboljša pomoč, in se močno čudili, da se tega niso spomnili že 

prej. Dali so ji zdravilo in v nasprotju z vsemi pričakovanji je ozdravela. 

To so pripisali gorečim molitvam njenega očeta.« 

 

 

  



GODOVI in SVETE MAŠE od 31.5.2021 do 6.6.2021 

31.5. pon Obiskanje sv. 

Device Marije 

BR 19 po namenu (B.S.) 

za nečakinjo G.Z. 

++ Žitko 

1.6. tor sv. Justin, mučenec BR 19 + Ivan Kavčnik 

+ Antonija in Frančišek Čuden 

+ Ludvik Jakomin, 12. obl. 

2.6. sre sv. Marcelin in Peter, 

mučenca 

BR 17 po namenu  

BR 19 v čast sv. Florjanu in v zahvalo 

gasilcem 

++ Čamernik iz Lukovice 

v čast Svetemu Duhu 

3.6. čet SVETO REŠNJE TELO 

IN KRI 

BR 8 + Ðina in Frane ter vsi njuni pokojni 

za zdravje (M.M.) 

BR 17 za žive in pokojne župljane 

BR 19 + France in Marija Zakrajšek 

+ Terezija Pezdir 

4.6. pet sv. Frančišek 

Caracciolo 
prvi petek 

BR 17 po namenu 

BR 19 + Slobodan Brajović 

+ Roman Čičmirko 

+ Alojz Rovšek 

5.6. sob sv. Bonifacij, škof 
prva sobota 

VG 8 + Jožefa Istenič 

BR 10 za prvoobhajance 

BR 19 + Janez Filipič 

+ Antonija Artač 

6.6. ned 10. nedelja med letom 

sv. Norbert, škof 
branje Božje besede LG:  

Janko in Marinka Logar 

 

 

 

branje Božje besede VG: 

Miha in Matej Marinko 

 

 
branje Božje besede BR: 

Majda Kvaternik 

BR    7 + Jure Mahne, 8. obl. 

za žive in pokojne župljane 

LG   830 za dušno in telesno zdravje  

naših družin 

+ Matija, ml., in + Matija, st. ter 

+ Frančiška Remškar 

VG 830 v zahvalo za 70 let 

+ Jožefa Kozina 

+ Angela Jesih, 30. dan 

+ Stanislav Marinko 

BR   10 + Marija in Alojzij Furlan 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, torek, 1.6., ob 16h: starši prvoobhajancev. 



 

GODOVI in SVETE MAŠE od 7.6.2021 do 13.6.2021 

7.6. pon sv. Robert, opat  BR  19 + Mira Avsec 

++ starši in bratje Zor 

+ Marjeta Baškovč Peklaj., 30. dan 

8.6. tor sv. Medard, škof 

Dan Primoža 

Trubarja, d.p. 

BR 19 za domovino 

++ starši in brat Urbas 

+ Roman Čičmirko 

9.6. sre sv. Primož in Felicijan, 

mučenca 

BR 19 za sina I.P. 

+Anton Namar in Danila Jesenovec 

10.6. čet sv. Bogumil, škof BR  8 ++ iz družin Jelinčič in Vrčon ter 

za zdravje tete 

BR 19 za hči J.P. 

11.6. pet SRCE JEZUSOVO 

sv. Barnaba, apostol 

BR 19 za sožitje v naših družinah 

v zahvalo in za zdravje (J.T.) 

+ Terezija Pezdir 

+ Marija Celarc 

12.6. sob SRCE MARIJINO 

sv. Gašper Bertoni, 

duhovnik 

VG  8 v čast Mariji Pomagaj za zdravje 

BR 19 + Lenart Starkež 

++ iz družine Mravlje in Trček 

+ Niko Jakomin, 11. obl. 

+ Janez Filipič 

13.6. ned 11. nedelja med letom 

sv. Anton 

Padovanski  
 

branje Božje besede LG:  

Mojca in Severin Maffi 

 
 

branje Božje besede VG:  

Mojca Hrovat in  

Lovro Suhadolnik  

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Peter in Genči Buček 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+Anton in Marija ter starši Kavčnik 

+ Anton Rozman (god) 

+ Anton, Jožica in starši Trček 

LG   830 + Martin in Marijana Vičič 

+ Ivan Furjan 

VG  830 + Tilka Plešnar, 1. obl. 

+ Franc in Ivanka Rožnik 

+ Ivan Zbačnik 

+ Milan Čuden 

+ Ivan Marinčič 

BR  10 ++ Mravljetovi 

+ Jernej in Frančiška Jamnik ter 

Marija Remškar 

+ Andrej in Terezija Rotar 

za blagoslov v družini 

Čiščenje cerkve, sobota, 12.6., ob 8h: Cesta v Radno od Tržaške c. do mosta. 



 

 

 

 

  GODOVI in SVETE MAŠE od 14.6.2021 do 20.6.2021 

14.6. pon sv. Valerij in Rufin, 

mučenca 

BR 19 po namenu (A.N.) 

+ Marija Celarc 

+ Boris in Roman Čičmirko 

15.6. tor sv. Vid, mučenec BR 19 + Roman Čičmirko 

+ Metka, Milena in Stane Peklaj 

+ Janez Pezdir ter  

+ Alojz in Ivana Pezdir 

16.6. sre sv. Beno, škof BR 19 + Jože Gregorič, župnik 

+ Alojz Maček, obl. 

++ Maček in Kovačič 

17.6. čet sv. Albert, duhovnik BR  8 v zahvalo (B) 

+ Vincencij Kodelja 

BR 19 + Janez in Marija Celarc 

18.6. pet sv. Marko in 

Mercelijan, muč. 

BR 19 + Jožef Lukan 

+ Valentin Mravlje 

19.6. sob sv. Romuald, opat VG  8 za duše v vicah 

za Modicove 

BR 19 + Dominik in Ivana Armič 

v zahvalo (M.P.) 

+ Antonija Artač 

20.6. ned 

 

 

12. nedelja med letom 

sv. Silverij, papež 
branje Božje besede LG:  

Joža Černetič 

 
branje Božje besede VG:  

Andreja in Janko Marinko 

 

 

 

 

 
 

branje Božje besede BR:  

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++ iz družine Černetič 

+ Ivan Furjan 

VG  830 + Ciril Baligač in družina 

Gruškovnjak 

+ Ivan Zbačnik 

+ Viktor in Marija Brolih 

+ Drago Glavica 

+ Stanislav Marinko 

BR  10 + Nuška Urbančič, 2. obl. 

 Urška Novak Chrysanthis ++ iz družine Šivic in Tomanič 

+ Ljudmila Pezdir 

+ Marija Kušar, 30. dan 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 19.6., ob 8h: Brezoviška cesta od 

Skodlarja do konca.  

 

 

 

 

 



 

 

GODOVI in SVETE MAŠE od 21.6.2021 do 27.6.2021 

21.6. pon sv. Alojzij, redovnik BR 19 za zdravje 

angelu varuhu v zahvalo 

+ Lojze in Štefka Slabe 

22.6. tor sv. Tomaž More in 

Janez Fisher, 

mučenca 

BR 19 + Irena Šimon 

++ stari starši Jerca in Martin 

Jamnik (Na laze) 

23.6. sre sv. Jožef Cafasso,  

duh. 

BR 19 + Marina Roblek 

za zdravje 

+ Marjeta Baškovč Peklaj 

24.6. čet ROJSTVO SV. JANEZA 

KRSTNIKA 

 

 
                       

BR  8 + Janez Dolničar, obl. in Marija 

Dolničar 

BR 19 + Janez in Amalija Urbančič 

+ Stanislav Vidmar, 1. obl. 

LG 19 

cerkev 

+ Ivan Furjan 

+ Vincencij Kodelja 

25.6. pet DAN DRŽAVNOSTI 

 

BR 19 za domovino 

+ Alojzij in Frančiška Lenaršič  

26.6. sob sv. Ciril 

Aleksandrijski, škof 

VG  8 + Janez Marinko (Nova pot) 

+ Ana Kozina 

BR 19 + Gabriel Zupančič, 21, obl. 

+ Ivana Miklič 

+ Rozi Geršak 

27.6. ned 13. nedelja med letom 

sv. Ema Krška, vdova 
 

branje Božje besede LG: 

Branka Štrukelj 

 

  
branje Božje besede VG:  

Tanja in Marjan Marinko 

 

 
 

 

 

branje Božje besede BR: 

Lucija Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik 

LG   830 

cerkev 

++ starši, brata in sestre Bozja 

++Štrukljevi, Pezdirjevi in Ivanka 

Horvatin 

+ Franc Prah, 13. obl. 

VG  830 + Peter Križišnik 

+ Frenk Brolih 

+ Peter in Ljudmila Gregorc 

+ Ignac Brolih 

+ Marko Sojer, 30 dan 

BR  10 ++ Požar 

+ Marija Celarc 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 26.6., ob 8h: Drobtinška ul. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

V maju so bili krščeni 
 

☼  Avguštin   ☼  Maša 

☼  Nika   ☼  Gaj Oskar 
 

 

Letos je bilo v naši župniji krščenih šest otrok. V lanskem letu pa v tem 

času enajst otrok.  
 

 
 

V maju so od nas odšli v večnost 
 

†  Angela Jesih (76), Vnanje Gorice 66, Vn. Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Marjeta Baškovč Peklaj (63), Brilejeva ul. 6, Lj. Dravlje, (Brezovica) 

†  Jožica Stevanović (74), Podsvetija 43, Brezovica, (Brezovica) 

†  Frančiška Šifrar (93), Čučkova 13, Ljubljana Vič, (Brezovica) 

†  Marija Kušar (91), V Radno 80, Brezovica, (Brezovica) 

†  Marko Sojer (68), Na Brce 18, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih osemindvajset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih šestindvajset naših 

rajnih. Spomnimo se jih v molitvi in pri sveti maši.  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

URADNE URE: vsak delavnik po sveti maši. 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  
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