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Vrhunec in vir 
KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA  

 
“Vsak véliki duhovnik je namreč postavljen za to,  

da prinaša daritve in žrtve.” 

 (Heb 8,3a) 
 

Mesec junij je letos duhovno izredno bogat – začenjamo ga s 

slovesnostjo binkošti, sredi meseca obhajamo praznik Svetega 

Rešnjega telesa in krvi, sklenemo pa ga s praznikom svetih apostolov 

Petra in Pavla, na katerega slovenski škofje posvečujejo nove 

duhovnike. 
 

Med obredom posvečenja 

duhovnikov škof duhovnikom 

mazili dlani s sveto krizmo in pri 

tem moli: Gospod Jezus Kristus, 

ki ga je Oče mazilil s Svetim 

Duhom in z močjo, naj te 

varuje, da boš posvečeval 

krščansko ljudstvo in daroval 

Bogu sveto daritev. Prav tako vsakemu poda pateno s hostijo in kelih 

z vinom ter pravi: Sprejmi dar svetega ljudstva, da ga daruješ Bogu.  
 

Ti dve znamenji obreda posvečenja nakazujeta, zakaj Cerkev 

potrebuje duhovnike: da posvečujejo Božje ljudstvo, da prinašajo 



Bogu v imenu vsega ljudstva daritve in žrtve. In najodličnejša daritev, 

ki jo lahko darujemo Bogu, je sveta evharistija, sveta maša. 

Duhovništvo samo, pa tudi življenje vse Cerkve, je naravnano k 

evharistiji, ki je vrhunec in vir krščanskega življenja (C 11). 
 

Kaj to pomeni? Neki ateistični filozof je dejal: “Človek je to, kar jé.” 

Čeprav je s tem hotel povedati nekaj popolnoma drugega, da je 

namreč človek samo snovno bitje, pa je istočasno ta filozof brez svoje 

vednosti podal najboljšo razlago evharistične skrivnosti, skrivnosti 

svetega obhajila: ko uživamo Kristusovo telo, postajamo to, kar jemo.  
 

Jezus nam govori “Kdor mene jé, bo živel po meni.” – in to je ves smisel 

Evharistije: postajati podobni Kristusu, pustiti Jezusu, da nas on dela 

podobne sebi. V tem se Kristusovo telo, duhovna hrana, razlikuje od 

običajnih telesnih jedi. Telesna jed se, poenostavljeno rečeno, 

spremeni v tistega, ki jo jé, oziroma s hranilnimi snovmi gradi njegovo 

telo; Kristusovo telo in kri pa nas spreminja vanj, nas dela podobne 

Njemu: naša čustva njegovim, naše želje njegovim, naš način življenja 

njegovemu. (R. Cantalamessa, Evharistija, naše posvečenje) 
 

Zato je sveta evharistija srce Cerkve; zato potrebujemo evharistijo, 

duhovništvo – da sploh lahko zares živimo in izpolnjujemo naše 

krščansko poslanstvo. Praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi 

praznujemo zato, da bi pomnožili in okrepili našo vero v Jezusovo 

resnično navzočnost pod podobo kruha in vina. Da bi to praznovanje 

resnično pomagalo pri rasti naše vere, pa moramo storiti tudi 

konkretne korake v našem vsakdanjem življenju in obhajanju 

evharistije. Morda lahko več pozornosti namenimo trenutkom po 

prejemu svetega obhajila ter zahvali po sveti maši: to je čas naše 

osebne zahvale za darove, ki smo jih prejeli; za Kristusa, ki nas dela 

podobne sebi. Bogoslužje Cerkve nam prinaša veliko molitev, ki nam 

pri tem pomagajo. Ena najlepših je molitev papeža Klemena XI.:  
 

Verujem, Gospod, vendar naj verujem še trdneje; 

upam, vendar naj upam še vztrajneje; 

ljubim, vendar naj ljubim še ognjeviteje; 

obžalujem grehe, vendar naj jih obžalujem še silneje. 
 

Darujem ti, Gospod, svoje misli, naj se dvigajo k tebi; 

svoje besede, naj govore o tebi; 

svoja dejanja, naj se vrše po tebi; 

svoje trpljenje, naj me tare zaradi tebe. 
 

Hočem, kar hočeš ti; hočem, ker hočeš ti; 

hočem, kakor hočeš ti; hočem, dokler hočeš ti. 



Obvestila za mesec junij 
 

Tridnevnica pred prvim svetim obhajilom - sreda, četrtek, petek, (31. 

maj ter 1. in 2. junij). Sveta maša bo za družine prvoobhajancev vse tri 

dni ob 19.00. Po maši bodo vaje za prvoobhajance. 

 

Četrtek, 2. junij, prvi četrtek v mesecu. Po večerni sv. maši je vsak 

četrtek molitev pred Najsvetejšim do 20.00. 

 

Petek, 3. 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. 

 

Sobota, 4. junij, ob 10.00 uri, prvo sveto obhajilo. 

 

Sobota, 4. junij, prva sobota, molitev rožnega venca s premišljevanjem 

na fatimski način pred sveto mašo. 

 

Nedelja, 5. junij, Binkošti. 

 

Ponedeljek, 6. junij, Marija Mati Cerkve, binkoštni ponedeljek, po sv. 

maši srečanje molitvene skupine Beseda življenja. Naslov srečanja: »Ti 

si moj Gospod, zame sreče ni brez tebe.« (Ps 16 [15],2) 

 

Ponedeljek, 6. junij, ob 19.00, zahvalni dan, za prvoobhajance in starše 

po prazniku prvega svetega obhajila in podelitev spričeval. 

 

Sobota, 11. junij, ob 9.00 srečanje ministrantov na Rakovniku. 

 

Nedelja, 12. junij, Sveta Trojica, žegnanje v Vnanjih Goricah ob 8.30. 

 

Četrtek, 16. junij, Sveto Rešnje telo in kri 

– zapovedani praznik. Sveta maša je ob 

8.00 in ob 19.00.  

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. 



Sobota, 18. junij, romanje družin. Začetek ob 13.00 v Želimljah, ob 

15.00 molitev na Kureščku in ob 16.00 sveta maša. 

 

Petek, 24. junij, rojstvo sv. Janeza Krstnika, slovesni praznik, in praznik 

Srca Jezusovega ob 19.00, sv. maša na Logu v cerkvi. 

 

Sobota, 25. junij, Srce Marijino in  Dan državnosti, ki obeležuje spomin 

na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna.  

 

Letos obhajamo enaintrideset 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. 

 

Sobota,  25. junij,  ob 19.00 na Brezovici sv. maša za domovino. Po sveti 

maši bo akademija ob dnevu državnosti, ki jo pripravlja mešani pevski 

zbor Brezovica. 

 

Nedelja, 26. junij, nedelja sv. Janeza Krstnika, ob 10.00 žegnanje na 

Logu. Sveta maša je v cerkvi na gričku. 

 

Sreda, 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 pri maši v nedeljo 12. ali 19. junija. 

 

Petek, 1. julij, prvi petek v mesecu juliju,  obisk starejših in bolnih na 

domu. Ob 15.00 na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

usmiljenja. Po večerni sv. maši molitev pred Najsvetejšim do 20.30. 

 

Sobota, 2. julij, prva sobota, molitev rožnega venca pred Najsvetejšim 

s premišljevanjem na fatimski način pred sveto mašo. 

 

Nedelja, 3. julij, izseljenska nedelja, god sv. Tomaža apostola.  
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Obvestila za mlade 

Poletni teden v Taizeju  - odprte so prijave za poletni teden v Taizéju, 

ki bo potekal od 24. do 31. julija. Do 1. junija so prijave po znižani ceni. 

Več informacij o poletnem tednu v Taizeju lahko najdete  na spletni 

strani Katoliške mladine. 

Poletna kampa - v avgustu sta dva poletna kampa. Prvi (1. 8. – 5. 8.) 

bo namenjen srednješolcem, drugega (8. 8. – 12. 8.) pa se lahko 

udeležijo birmanci. Prijave in informacije o vsebini ter lokaciji najdete 

na spletni strani Katoliške mladine.  
 
 

Romanje mladih na Brezje 2022 - tradicionalno romanje na Brezje, ob 

koncu šolskega in akademskega leta, bo letos s 24. na 25. junij. Z 

romanjem svoje prošnje in zahvale želelimo izročiti Materi Mariji. 

Možnost prijave in več informacij je dostopnih na spletni strani 

Katoliške mladine. 

Duhovno družabne počitnice – na Pagu v juliju in Ankaranu v avgustu.  

Več na  https://pocitnice.zamlade.si/program-pocitnic/  
 

Poletni oratorij - od 22. do 26. avgusta na Brezovici. 

 

 

Glasbeno dogajanje v župniji Brezovica 
 

 
 

Javni sklad za kulturne dejavnosti  Ljubljana okolica  vsako leto 

organizira pregledna  srečanja, revije pevskih zborov, ki delujejo v 

okviru ljubiteljske dejavnosti. Dve leti zaradi epidemije tega ni bilo. 

Letos pa je bilo to srečanje v Podpeči, 20. maja, z naslovom:  »Naj se 

sliš´ 2022«, kjer je kot zadnji nastopil tudi Mešani pevski zbor 

Brezovica  in prejel priznanje.  
 

23. maja obeležujemo tudi dan ljubezni. V tednu ljubiteljske kulture se 

je večkrat zaslišala pesem »Dan ljubezni«. O ljubezni  pišejo pesniki, 

skladatelji in je navdih mnogim ustvarjalcem. 
 

Ob praznovanju svete birme, 21. maja, je pel mladinski pevski zbor. 

Hvala za lepo sodelovanje pri bogoslužju. 
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Za bralce Božje besede 
 
 
1 

Zanimiva je misel, da bralec Božje besede ni kot 

komentator ali bralec poročil, prav tako ne 

dramski igralec. Po drugi strani pa naj bi kot vsi 

našteti dobro poznal slovenski jezik, pa tudi 

biblično geografijo in osebe, ki jih srečujemo v 

Svetem pismu. Vedel naj bi, kaj je liturgija, poznal 

zgradbo maše in liturgično leto. Za povrhu naj bi 

se bralec seznanil in prilagodil tudi okoliščinam in 

posebnostim posamezne maše, na kateri bere (npr. velika množica ali 

malo vernikov, poroka…) in branje primerno prilagodil. Kar visoke 

zahteve, kajne?  
 

Morda na vse to odgovori znana svetnica sv. Terezija Deteta Jezusa, 

ki je rekla: »Ko vse to slišim, se moja glava kar utrudi. Potem odprem 

Sveto pismo in Jezus mi spregovori na srce.« Tako Jezus tudi vsakemu 

bralcu ne glede na njegovo starost, izobrazbo ali čas, ki ga posveti 

pripravi, spregovori tudi na srce. Če ga znamo slišati, bomo berilo 

vedno prebrali dobro.                                                          

Pripravlja A. K. 

 

Molitev za domovino 

Gospod Bog, ob prazniku države Slovenije 

slavimo tvojo dobroto. 

Zahvaljujemo se ti za vse tvoje milosti in varstvo. 

Naj bomo ponosni na svoje korenine, 

iz njih živimo in rastemo. 
Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet 

in ustvarjalni pogum! 

Emanuel –Bog z nami, obvaruj nas vsega, kar ogroža naše telesno, duševno in 

duhovno zdravje. 

Mati Marija in sveti Jožef, izprosita milost našim družinam, da bodo odprte za 

življenje in šole ljubezni za nove rodove.  

Amen. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 30.5.2022 do 5.6.2022 

30.5. pon sv. Kancij in oglejski 

mučenci 

BR 19 + Stanko Zor 

+ Slavko Poje 

31.5. tor Obiskanje sv. 

Device Marije 

BR 19 za blagor v službi 

+ Frančiška Setnikar 

1.6. sre sv. Justin, mučenec BR 19 ++ starši, sestra in brata Kosednar 

++ Tomšič in Žakelj 

LG 19 + Jožef Kogovšek 7. dan 

+ Gabrijela Vidmar, 7. dan 

2.6. čet sv. Marcelin in Peter, 

mučenca 

BR 8 v zahvalo za prejete dobrote 

BR 19 + Jože Namjesnik in  

++ starši Namjesnik 

3.6. pet sv. Frančišek  

prvi petek 

BR 19 za zdravje  

+ Ignacij Marinko (Nova pot 24) 

4.6. sob sv. Frančišek 

Caracciolo 

prva sobota 

VG 8 + Ludvik Klemen 

BR 10 za prvoobhajance 

za blagoslov družine 

+ Ladislav Trček 

+ Antonija in Jože Artač 

BR 19 ++ iz družine Čamernik in Veselič 

5.6. ned BINKOŠTI 

sv. Bonifacij, škof 

 
branje Božje besede LG:  

Eva Gorjup in Ida Šifrer 

 
branje Božje besede VG:  

Meta in Polona Marinko 

 

 

 
 

 
branje Božje besede BR: 

Bojana in Janez Novljan 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Jure Mahne, obl.  

+ Ivan Kavčnik  

LG   830 + Ivan Furjan 

+ Matija, ml., Matija, st. in  

+ Frančiška Remškar 

VG 8
30

 ++ Gajštrovi 

+ Ivanka in Franc Zor 

+ Marjan Zajec 

+ Albina Juha, obl. in  

+ Amalija Rotar, obl. 

+ Ludvik Modic 

+ Miro Benčič 

BR   10 v čast Svetemu Duhu 

+ Janez Celarc 

+ Helena Likar, 30. dan 

+ Anton Rozman 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, četrtek, 2.6., ob 17.00: starši prvoobhajancev 



GODOVI in SVETE MAŠE od 6.6.2022 do 12.6.2022 

6.6. pon MARIJA MATI 

CERKVE, sv. Norbert 

BR  19 živi in ++ iz družine Recek in Kosednar 

+ Janez Kržmanc, 4. obl. in  

++ družina Kne 

7.6. tor sv. Robert, opat BR 19 ++ starši, sestra in brata 

Kosednar 

++ iz družine Peklaj in Obrstar 

8.6. sre sv. Medard, škof 

Dan Primoža Trubarja, d.p. 
BR 19 + France Zakrajšek 

LG 19 za domovino 

9.6. čet sv. Primož in Felicijan, 

mučenca 

BR  8 v zahvalo za prejete dobrote 

BR 19 + Frančiška Novak, obl. 

10.6. pet sv. Bogumil, škof BR 19 + Jože Namesnik in  

++ starši Namesnik 

+ Ivana Lenaršič 

11.6. sob sv. Barnaba, apostol VG  8 v zahvalo in priprošnjo za Božje 

varstvo 

BR 19 za žrtve II. svetovne vonje  

in po njej 

+ Rozalija Slana, 30. dan 

12.6. ned SVETA TROJICA 

sv. Gašper Bertoni 
 

branje Božje besede LG:  

Lara in Anja Meglen 

 
 

branje Božje besede VG:  

Ana in Tine Stegel 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Tanja Grčman  

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Jože Žižek 

LG   830 ++ Štrukelj in ++ Pezdir 

+ Dušica Gregorčič, 3. obl. 

+ Franc Prah, 14. obl. 

VG  830 + Stanko Janežič, duhovnik 

+ Janez in Jožefa Istenič 

++ starša Tilka, 2. obl. in Stane 

Plešnar ter ++ sorodniki Plešnar, 

Kavčič, Zalar 

+ Lenka Jurčevič, obl. 

BR  10 ++ Mravljetovi, 80. obl. 

v priprošnjo sv. Filomeni za 

zdravje 

+ Milan Andrijanič 

++ starši Rotar in Jamnik ter  

+ Marija Remškar in Janez Jamnik 

BR 14 sv. maša ob zlati poroki 
 

 

Čiščenje cerkve, sobota, 11.6., ob 8h: Na lazih, Brezovica. 
 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 13.6.2022 do 19.6.2022 

13.6. pon sv. Anton 

Padovanski  

BR 19 + Anton Kodba, god 

+ Marija Trček, 1. obl. 

14.6. tor sv. Valerij in Rufin, 

mučenca 

BR 19 za razumevanje v družini (K) 

po namenu 

15.6. sre sv. Vid, mučenec BR 19 + Ivan Kavčnik (F) 

LG 19 + Alojz Maček in ++ iz družine 

Maček in Kovačič 

16.6. čet SVETO REŠNJE TELO  

IN KRI  

sv. Beno, škof 

BR  8 + Jože Gregorič, župnik (r.d.) 

BR 19 + Marija Trček, obl. in Stanislav 

Trček 

za žive in pokojne župljane 

17.6. pet sv. Albert, duhovnik BR 19 + Jožef Lukan 

+ Stane Rotar, 1. obl. 

18.6. sob sv. Marko in 

Mercelijan, muč. 

VG  8 + Marija in Milan Tahirovič 

BR 19 za ozdravitev družinskega debla 

+ Marija in Anton Rus ter Janez 

Drašler in v zahvalo 

19.6. ned 

 

12. nedelja med letom 

sv. Romuald, opat 
branje Božje besede LG:  

Mojca in Severin Maffi 
 

branje Božje besede VG:  

Ožbej in Matevž Marinko 
 

branje Božje besede BR:  

Alenka in Jošt Klemenc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 po namenu 

VG  830 + Ciril Baligač, roj. dan ter 

družina Gruškovnjak 

+ Ludvik Klemen 

BR  10 + Anton Kodba 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 18.6., ob 8h: Cesta na postajo. 

 

 

Praznovanje Svetega Rešnjega Telesa in Krvi je povezano s slovesno 

telôvsko procesijo. Kristjani so že od prvih časov Kristusu navzočem v 

Svetem Rešnjem telesu v zvezi z udeleževanjem evharistične daritve in v 

zvezi s prejemanjem obhajila izkazovali Božje češčenje. V naših krajih so 

praznik poznali že zelo zgodaj. Oglejska Cerkev ga je sprejela že leta 

1254. Praznovanje se je hitro širilo. Po drugem vatikanskem koncilu se 

imenuje praznik Sveto Rešnje Telo in Rešnja Kri. Obred praznične 

procesije z Najsvetejšim je Rim določil leta 1614. Procesija je marsikje še 

danes po poljih in travnikih in ljudje prosijo za blagoslov polja. Procesija 

se ustavi pri štirih oltarjih, kjer se poje odlomke evangelijev, nato je 

blagoslov z Najsvetejšim. Tako je procesija na praznik Svetega Rešnjega 

telesa hkrati častilna in prosilna. 
 

 

 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 20.6.2022 do 26.6.2022 

20.6. pon sv. Silverij, papež 
 

BR 19 + Frančiška Novak 

+ Nuša Urbančič, 3. obl. 

21.6. tor sv. Alojzij, redovnik BR 19 + Alojzij Lenaršič, god in  

+ Frančiška Lenaršič 

+ Ivan Kunej 

22.6. sre sv. Tomaž More in 

Janez Fisher, 

mučenca 

BR 19 + Irena Šimon 

LG 19 + Stanislav Štrukelj, 5. obl. 

+ Jožef Kogovšek, 30. dan 

23.6. čet sv. Jožef Cafasso,  

duh.                       

BR  8 po namenu darovalca 

BR 19 za duše v vicah 

24.6. pet ROJSTVO SV. JANEZA 

KRSTNIKA, 

      SRCE JEZUSOVO 

BR 19 + Stane, obl. in Zalka Novak 

LG 19 
cerkev 

 

po namenu 

25.6. sob DAN DRŽAVNOSTI, 

      SRCE MARIJINO 

 

VG  8 v zahvalo in priprošnjo za Božje 

varstvo 

Marija Pomagaj, varuj nas 

hudega 

BR 19 za domovino 

+ Janez Celarc 

+ Stanislav Vidmar, 2. obl. 

26.6. ned 13. nedelja med letom 

sv. Ciril Aleksandrijski  
 

branje Božje besede LG: 

Miran Stanovnik in Ivo Pivk 

 

branje Božje besede VG:  

Mojca in Lovro Suadolnik 

 

 
 

branje Božje besede BR: 

Genči in Peter Buček 

BR    7 + Ivan Kavčnik 

LG   10 

cerkev 

 

za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Ivana in Ignac Lenaršič 

+ Ivan Zbačnik 

+ Peter in Ljudmila Gregorc 

+ Janez Marinko in starši   
                            (Podolga njiva) 

BR  10 + Janez Požar 

+ Damjana Šercer, obl.  

+ Jakob Remškar, obl. 

+ Jožef Žakelj 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 25.6., ob 8h: Sodnikarjeva, Jevčeva, 

Podsvetija. 
 

 

 

Bolje je šepati na poti za Kristusom, kakor izven te poti krepko hoditi. 
(sv. Tomaž Akvinski) 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 27.6.2022 do 3.7.2022 

27.6. pon sv. Ema Krška, vdova 

 

BR 19 v zahvalo 

po namenu 

28.6. tor sv. Irenej, mučenec BR 19 + Anton in Marija ter starši 

Kavčnik 

po namenu 

29.6. sre sv. Peter in Pavel, 

apostola 

BR  19 + Marjeta Baškovč Peklaj 

LG 19 + Gabrijela Vidmar, 30. dan 

30.6. čet sv. prvi rimski mučenci BR 8 + Viktor Kozjek 

BR 19 po namenu 

1.7. pet sv. Estera, sp. žena 

prvi petek 

BR 19 + Slavko Poje 

+ Rozi Slana 

2.7. sob sv. Frančišek Regis 

prva sobota 

VG 8 v zahvalo in priprošnjo za 

Božje varstvo 

BR 19 v zahvalo za vse darove 

+ Anton Slana, obl. in  

+ Marija Slana 

3.7. ned 14. nedelja med letom 

sv. Tomaž, apostol 
branje Božje besede LG: 

Majda Turk in Joža Černetič 

 

branje Božje besede VG:  

Mojca in Matic Dolenc 

 

branje Božje besede BR: 

Mojca in Metod Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830  + Jožef Kogovšek 

VG 830 + Milan Majer, roj. dan 

+ Peter Kržišnik 

++ Gajštrovi 

+ Ciril Baligač (Vn. Gorice) 

BR   10 ++ Rotar in ++ Žitko 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 2.7., ob 8h: Ulica Jožeta Kopitarja. 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ _________  

 

Kdor svojega bližnjega obsoja, se lahko zmoti. 

Kdor mu odpušča, se nikoli ne zmoti. 
(Karl Heinrich Waggerl) 

 

In pogled naprej… 
 

➢ Krištofova nedelja, 24. julij, darovanje za misijone - MIVA. 
➢ Žegnanje Dragomer, nedelja, 14. avgust, ob 10.00, (sv. Lovrenc, 10.8.). 

➢ Poletni oratorij, Brezovica, od 22. do 26. avgusta. 

➢ Žegnanje Log, Jernejeva nedelja, 28.8., ob 10.00, (sv. Jernej, 24.8.). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

V maju so bili krščeni 
 

☼  Karolina Donko Mravlje, Brezovica 

☼  Nina Šinkovec, Vnanje Gorice 

☼  Ema Žakelj, Brezovica 

☼  Sofia Kobi Pilat, Vnanje Gorice  
 

Letos je bilo krščenih osem otrok. V lanskem letu je bilo v tem času 

krščenih šest otrok. Z molitvijo prosímo za otroke in njihove starše. 
 
 
 

V maju so od nas odšli v večnost 
 

†  Rozalija Slana (76), Cesta na postajo 8, Notranje Gorice, (Brezovica) 

†  Helena Likar (77), Vrstna cesta 14, Log pri Brezovici, (Log) 

†  Jožef Kogovšek (81), Cesta ob potoku 13, Log pri Brezovici, (Log) 

†  Gabrijela Vidmar (78), Pionirska cesta 4, Log pri Brezovici, (Log) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih enaindvajset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih osemindvajset naših 

rajnih. Spomnimo se naših rajnih z molitvijo 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: jozef.poje@rkc.si ; Janez Potisek, kaplan, 041 277 728 
 

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 tel.  040 395 942 (župnik) ali 

041 277 728 (kaplan). Običajno je cerkveni pogreb s sveto mašo.  

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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