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  Srce Presveto, prosim Te, 

  nedolžnega ohrani me. 

  Če pa kdaj svoj cilj 'zgubim, 

  ne pusti, da se pogubim. 
                (stara slovenska molitev) 

 

Mesec junij je v celoti namenjen spominu, 

molitvi in češčenju Jezusovega srca. »Nemirno 

je moje srce, dokler ne počije v tebi,« napiše 

cerkveni učitelj Avguštin na začetku svojega 

dela Izpovedi. 
 

Srce pri mnogih narodih pomeni središče in globino osebe. Srce je 

beseda, ki se kot svetloba vleče skozi Sveto pismo in je omenjena 

več kot 370-krat. »Tebi govori moje srce, tebe išče moj obraz, tvoje 

obličje iščem, o Gospod« (Ps 27,8).  
 

V zgodnjem krščanstvu so simbol srca mnogokrat vpisali na 

nagrobnike in ga povezali s križem. S tem so želeli ponazoriti skrivnost 

povezanosti z učlovečenim Bogom, po kateri je Bog odprl svoje Srce 

in poklical človeka, da bi mu ta odgovoril s čistim srcem. Ena od 

oblik človekovega odgovora je češčenje Srca Jezusovega, 

katerega pobudnica je bila francoska redovnica Marjeta Marija 

Alakok. V 17. stoletju je imela več videnj, v katerih ji je Jezus razkril 

svoje Srce, ki je gorelo v ljubezni do vseh ljudi. Prek redovnice je Jezus 

povabil ljudi, naj prav s češčenjem njegovega Srca vstopijo v ta 

ljubeči odnos in se dovolijo napolniti z milostmi, ki nam jih želi podariti.  
 

Jezusovo Srce lahko častimo z obiskom svetih maš (devet prvih 

petkov), molitvijo k Jezusovemu Srcu ali katerim od preprostih 

vzklikov, ki sestavljajo tudi litanije Srca Jezusovega. 



Obvestila za mesec maj in junij 
 

Priprava na sv. krst je v ponedeljek, 29.5., ob 20h. Krstna nedelja je 

na praznik Binkošti ob 10h.  
 

V zadnjem tednu maja bodo veroučenci prejeli veroučna 

spričevala, ki jih nazaj prinesejo prvo ali drugo nedeljo v juniju, k maši 

na Brezovico, na Log ali v Vnanje Gorice. 
 

Zaključek šmarnične pobožnosti bo v sredo, 31.5., na praznik 

obiskanja Device Marije. To je dan, ko se spominjamo Marijinega 

obiska pri sorodnici Elizabeti, kamor se je odpravila, da pomaga 

pred in po porodu Janeza Krstnika. 
 

Ves mesec junij je posvečen v spomin in češčenju Jezusovega srca. 

To je največje znamenje Božje ljubezni. Češčenje Jezusovega srca je 

močna spodbuda vsem vernim za večjo ljubezen do Križane 

ljubezni, ki si je dal prebosti svojo stran iz neskončne ljubezni do nas. 
 

Na prvi petek v mesecu juniju, 2.6., bom obiskal starejše in bolne na 

domu. Ob 15h bo na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

usmiljenja. Zvečer po maši oblikuje molitev pred Najsvetejšim soseska 

Dragomer.  
 

Na prvo soboto, 3.6., zvečer, je pred sv. mašo molitev rožnega 

venca, po maši pa litanije Matere Božje. To je tudi binkoštna sobota. 
 

Na binkoštno soboto, 3. junija, gostuje pri večerni sv. maši na našem 

koru, bežigrajski cerkveni pevski zbor sv. Cirila in Metoda  iz 

Ljubljane. Sedanjim pevcem so se pridružili tudi nekdanji pevci, z 

namenom, da se poklonijo svojemu, lani preminulemu zborovodji in 

skladatelju, Janezu Močniku.  

Prepevali bodo mašo "Ozri se name", na besedila iz psalmov,  ki jo je 

Janez Močnik uglasbil l. 1999. Zanjo je sam izbral verze psalmov in jih 

tenkočutno povezal z liturgijo. Zbor bo tokrat pel pod vodstvom ga. 

Nataše Knez, orgelska spremljava ga. Irena Zajec. 
 

Prva nedelja je praznik Binkošti, to je tudi krstna nedelja. 
 

V ponedeljek, 5.6., je po maši v Marijinem domu srečanje molitvene 

skupine Beseda življenja. Vodilo srečanja je odlomek iz Svetega 

pisma: »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam« (Jn 20,21). 



Romanje župnijske Karitas je v četrtek, 8.6.2017. 
 

Žegnanje v Vnanjih Goricah, je na praznik Svete Trojice, 11.6.; sveta 

maša je ob 8:30 uri. 
 

 Slovesni in zapovedani praznik Svetega 

Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi je v 

četrtek, 15. junija.  

Sveta maša bo zjutraj ob 8h in zvečer ob 

19h. Po večerni sv. maši bo procesija z 

Najsvetejšim in blagoslov pri štirih oltarjih, na 

travniku pred Marijinim domom. 
 

V petek, 16.6., to je tretji petek v mesecu juniju, bo zadnjič v tem 

šolskem letu orgelska maša. Pri njej bodo sodelovali organisti in 

organistke iz Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik iz razreda prof. 

Tomaža Sevška. Orgelska glasba je že od nekdaj imela bogoslužni 

namen, saj tudi na ta način slavimo Boga in Božje stvarstvo. Lepo 

vabljeni! 
 

Na praznik rojstva Janeza Krstnika, v soboto, 24. 

junija, na predvečer praznika Dneva državnosti, bo 

zvečer ob 19h na Brezovici sv. maša za domovino.  

Po maši bo kulturni program. Naj bo to izraz naše 

hvaležnosti do domovine in zavest odgovornosti za 

ohranjanje slovenske narodne zavesti, kulture, 

zgodovine  in  povabilo za lepo sobivanje med     seboj. 
 

Žegnanje na Logu, je na praznik dneva državnosti, v nedeljo, 25.6.; 

sveta maša je ob 10h v cerkvi sv. Janeza Krstnika. 

 

 

Ostala obvestila 
 

KONCERT – Pel bo mešani pevski zbor Anton 

Foerster in na  orgle bo igrala Veronika 

Celarc na Binkoštno nedeljo, 4. junija, ob 

19h med sveto mašo v cerkvi sv. Frančiška 

Asiškega v Šiški. Na sporedu so skladbe za 

zbor in orgle skladateljev: L. Mav, D. Močnik, 

M. Reger, J. S. Bach,… Vabljeni! 



Nočno peš romanje za mlade na Brezje. Začetek v petek, 23.6., ob 

20h v Šentvidu nad Ljubljano, pot skozi Gameljne, Dvor, Stanežiče, 

Medno, Medvode, Podrečo, Mavčiče, Praše, Jamo, Breg ob Savi, 

do Kranja – ob 1h postanek v Kranju - Zlato polje in nato pot skozi 

Polico, Naklo, Bistrico, Podbrezje, Posavec, do Brezij – kje bo v 

soboto, 24.6., ob 7h romarska sveta maša. Več na:  

https://skam.si/dogodki/dogodki-v-sloveniji/romanje-mladih-na-brezje/  
 

Festival družin bo od 2. do 4. junija ob Tavčarjevem dvorcu na 

Visokem pri Poljanah nad Škofjo Loko. Festival družin je najlepši 

družinski dopust, ki dejansko nudi tudi vsebino, ki družini napolni 

baterije in ji da novega zagona. Celoten program je oblikovan tako, 

da se lahko vključi cela družina (ne le otroci). Dogajanje poteka v 

naravi, tempo programa pa je tak, da lahko vsak najde nekaj zase –

izbirali boste lahko med športnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi, se 

udeležili delavnic in predavanj, se učili novih spretnosti… ali pa le 

klepetali (s starimi ali novimi) znanci in uživali v pristnem druženju. 

Več na: http://www.festival-druzin.si/  
 

Romanje v Assisi za mlade od 5. do 11. avgusta 2017. Ob življenju in 

krajih sv. Frančiška in Klare ter okrožnici papeža Frančiška Radost 

ljubezni bomo skupaj odkrivali radost, ki se rojeva iz Božje in človeške 

ljubezni. Skupna priprava na romanje bo v soboto, 22. julija 2017 od 

10h do 13h v Ljubljani.  

Več na: https://www.kapucini.si/romanje-v-assisi-za-mlade-2017/  
 

Slovenci se bomo že dvanajsto leto pridružili UNITALSI iz Gorice na 

romanju v Lurd z vlakom ali letalom, ki bo letos od 16. do 21. julija. 

Na romanje ste vabljeni starejši, bolniki, invalidi, zdravstveni delavci, 

pomočniki in zdravi romarji. Z nami bo romal Alojz Uran, ljubljanski 

nadškof v pokoju. Pojasnila in prijave sprejema lurški kaplan Miro 

Šlibar (Ul. Emila Adamiča 60, Dobrova) po tel.: 031-613-378 ali e-pošti: 

miro.slibar@rkc.si.  
 

V soboto, 10. junija 2017, bo na Rakovniku v Ljubljani Čarna 

mavrica - tradicionalni vseslovenski festival za veročence, katehete 

in starše ob koncu veroučnega leta. Letošnja tematika je 

družina. Čarna mavrica je krajše ime za Čarno jezero in Mavrično 

katehetske igre. Z združenimi močmi že četrto leto dogodek 

pripravljajo skupaj SMC Rakovnik, revija Mavrica in Slovenski 

katehetski urad. Več na: http://rakovnik.si/carna-mavrica  

https://skam.si/dogodki/dogodki-v-sloveniji/romanje-mladih-na-brezje/
http://www.festival-druzin.si/
http://sl.radiovaticana.va/news/2016/07/04/posinodalna_apostolska_spodbuda_radost_ljubezni_(amoris_laetitia)/1241290
http://sl.radiovaticana.va/news/2016/07/04/posinodalna_apostolska_spodbuda_radost_ljubezni_(amoris_laetitia)/1241290
https://www.kapucini.si/romanje-v-assisi-za-mlade-2017/
mailto:miro.slibar@rkc.si
http://rakovnik.si/carna-mavrica


Mavrično romanje na Sveto Goro, v znamenju 300. obletnice 

kronanja milostne podobe svetogorske Kraljice, bo v soboto, 3. 

junija. Pot s Prevala na Sveto Goro med 8. in 10. uro bodo skupine 

oblikovale po romarsko: v veselem pričakovanju, v hvaležnosti, tihoti 

in molitvi. Po skromnem zajtrku že na Skalnici se ob 10.30 začenja v 

baziliki priprava na slovesno somaševanje ob 11. uri. Takoj po maši 

bomo na ploščadi pred baziliko razdelili podarjeni kruh in nadaljevali 

z opoldansko malico in skupno igro. Ob 13.15 se bomo znova zbrali v 

baziliki za sklepno molitev in slovo. 
 

Kaprije – počitnice za mlade in družine.  

Več na: https://skam.si/dogodki/mednarodna-srecanja/kaprije/  

Salezijanci v Želimljem že vrsto let organizirajo duhovne vaje za 

osnovnošolce in srednješolce. Skozi celotno leto se zvrsti 10 terminov, 

ki si namenjeni različnim starostnim skupinam. Več na: 

http://www.donbosko.si/duhovne-vaje-zelimlje  

 

Napovednik… 
 

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

 Krištofova nedelja, 23.7., 30 let MIVA v Sloveniji. 

 Počitnice na morju za OPZ in ministrante, Strunjan, od 30.7 do 3.8. 

 Žegnanje Dragomer, nedelja, 13.8., po sv. Lovrencu (10.8.). 

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

 Žegnanje Log, Jernejeva nedelja, 27.8., po sv. Jerneju (24.8.). 

 Župnijsko romanje, sobota, 9.9. 

 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici za julij in avgust 
 

sobota, 1.7.   – Tržaška c. od Drobtinške do Lukovice (parne) 

sobota, 8.7.   – Tržaška c. od Lukovice do črpalke OMV 

sobota, 15.7. – Tržaška c. od črpalke OMV do trg. Mercator in Malovaška ul. 

sobota, 22.7. – Poštna ulica 

sobota, 29.7. – Tržaška c. od poka do št. 505 (neparne) 

sobota, 5.8.   – Podpeška c. (neparne) 

sobota, 12.8. – Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za grabnom 

sobota, 19.8. – Na Lazih, Brezovica 

sobota, 26.8. – Cesta na postajo 

https://skam.si/dogodki/mednarodna-srecanja/kaprije/
http://www.donbosko.si/duhovne-vaje-zelimlje


Binkošti 

Praznik binkošti je praznik prihoda Svetega Duha nad apostole in 

Cerkev. Na prve binkošti je bila rojena iz Božjega Duha Cerkev. 

Beseda binkošti izvira iz grške besede pentekoste, to je petdeseti, 

namreč petdeseti dan po Veliki noči.  

Kristusova fizična navzočnost je po 

vnebohodu prenehala, nastala pa je 

bogatejša navzočnost na duhovni 

zakramentalni ravni. Delovanje 

Svetega Duha se je posebno pokazalo 

na binkoštni praznik, ko so bili učenci 

napolnjeni s Svetim Duhom in začeli 

pogumno pričevati Jezusu Kristusu in 

njegovem odrešenjskem delu. Apostol 

Peter je zbrani množici oznanil 

križanega in vstalega Kristusa kot 

odrešenika sveta. Apostoli so govorili v 

tujih jezikih, kakor jim je dal Duh, in v tej 

veliki množici ljudi jih je vsakdo slišal 

govoriti v svojem jeziku(prim. Apd 2,6). Ljudje so jim s srcem prisluhnili 

ker so čutili, da so nagovorjeni v globini svoje osebnosti.  

Samo v moči Svetega Duha moremo spolnjevati največjo krščansko 

zapoved, zapoved ljubezni. Saj ljubezen ni v prvi vrsti zunanje pravilo 

življenja, temveč je notranja moč, ki nagiba k delovanju, ker je Božja 

ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. 

Sveto Rešnje Telo in  Rešnja Kri 

Ker je evharistična skrivnost, to je spomin Gospodove smrti in 

vstajenja, središče vsega krščanskega življenja, se je pojavila težnja, 

naj jo počastijo s posebnim praznikom. Res je, da se evharistična 

skrivnost posebno slavi na veliki četrtek zvečer. Ker pa je slavljenje 

povezano z velikim petkom, to je s premišljevanjem Kristusovega 

trpljenja in smrti, je težko izkazati primerno veselje in hvaležnost, da je 

Bog stalno med nami. Potrebno je bilo uvesti poseben praznik 

Svetega Rešnjega Telesa. 



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 čaščenje. Posebno čaščenje 

evharistije zunaj maše se je začelo širiti v 11. stoletju. 

Praznik, ki so ga ponekod uvajali, 

je bil le ena izmed oblik tega 

čaščenja. Neposredno pobudo 

za uvedbo tega posebnega 

praznika je dala redovnica 

Julijana iz Liega na osnovi 

osebnega razodetja v katerem ji 

je Kristus naročil, naj stori vse, da 

bi bil praznik vpeljan. Tamkajšnji 

škof Robert je leta 1246 odredil 

obhajanje slovesnega praznika v 

čast Svetemu Rešnjemu Telesu, in 

sicer naj bo ta praznik v četrtek v 

osmini praznika Svete Trojice. 

Telovo, kot ga imenujemo na kratko, so v naših krajih poznali že zelo 

zgodaj. Oglejska Cerkev ga je sprejela že leta 1254. Po drugem 

vatikanskem koncilu se imenuje praznik Sveto Rešnje Telo in Rešnja 

Kri. V zvezi s praznovanjem Svetega Rešnjega Telesa so nastale 

mnoge liturgične in ljudske pobožnosti: izpostavljanje Najsvetejšega, 

blagoslov z Najsvetejšim, štirideseturna molitev in procesija kot 

izpovedovanje vere v resnično Kristusovo navzočnost v evharistiji. 

Procesija za Najsvetejšim v začetku ni bila sestavni del praznika, 

vendar so jo ponekod že imeli v 13. stoletju (npr. V Kölnu leta 1274). 

Procesija se ustavlja pri štirih oltarjih, kjer se poje odlomke 

evangelijev, nato je bil blagoslov z Najsvetejšim. Tako je procesija na 

praznik Svetega Rešnjega Telesa hkrati častilna in prosilna. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

»Resnična ljubezen ceni tuje uspehe, ne občuti jih kot grožnjo in se 

osvobaja grenkega okusa nevoščljivosti. Sprejema dejstvo, da ima 

vsak drugačne darove in različne poti v življenju. Skuša torej odkriti 

lastno pot do sreče, drugim pa pusti, da najdejo svojo .«  
 

Papež Frančišek, Radost ljubezni 



GODOVI in SVETE MAŠE od 29.5.2017 do 4.6.2017 

29.5. pon sv. Maksim Emonski BR 19 ++ Gradadolnik 

30.5. tor sv. Kancijan, muč.  BR 19 po namenu - č 

 + Marija in Franc Lendero ter  

++ starši 

31.5. sre Marijino obiskanje BR 19 + Frančišek Žitko in sorodniki 

1.6. čet sv. Justin, muč. BR   8 za nove duhovne poklice 

2.6. pet sv. Marcelin in Peter 
prvi petek  

BR 19 + Klavdij Čamernik, 17. obl. 

+ Srečko Vrčon, 6. obl. 

3.6. sob sv. Karel Lwanga 
prva sobota 
čiščenje: Brežna pot, Gornja 

pot, Tržaška od Brežne do 

Starovaške 

BR 19 + Dragica Kovač 

+ Frančiška in Alojzij Lenarčič, 3.obl. 

+ Janez Močnik 

+ Jože Artač 

4.6. ned BINKOŠTI 
 

 
 

branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 
 

 
 
branje Božje besede VG: 

Marija in Tadej Dolenc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

branje Božje besede BR: 

Mojca in Metod Žitko  

BR   7 + Jure Mahne, obl. 

+ Vital in ++ starši Čuden 

za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++ Gromovi 

+ Marija Debenec 

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

+ Frančiška Remškar 

VG 830 + Jožefa Kozina 

za ozdravitev družinskih ran 

+ Ivana Smrtnik in  

++ starši Marinko 

v čast Svetemu Duhu za dar 

ponižnosti 

++ starši Perhoč in Jože Perhoč 

+ Angela in Ivan Masle ter 

+ Ivanka Vampelj 

+ Rado Švigelj, 7. dan 

BR  10 + Ivana Artač 

+ Olga Marija Trček 

Čiščenje cerkve, 3.6., ob 8h: Brežna pot, Gornja pot, Tržaška od Brežne do Starovaške. 

Obiskanje Device Marije 

Vsebina tega praznika je dogodek, o katerem piše sveti Luka. Angel Gabriel je Mariji 

povedal: »Poglej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v svoji starosti; in to 

je šesti mesec njej, ki so jo imeli za nerodovitno« (Lk 1,36). Ko je Marija to zvedela, je 

nemudoma pohitela na njen dom. Srečanje dveh mater je srečanje dveh otrok. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 5.6.2017 do 11.6.2017 

5.6. pon sv. Marija Mati Cerkve BR 19 po namenu - L 

6.6. tor sv. Nobert, škof BR 19 za družino Jožeta in Dragice Žakelj 

7.6. sre sv. Robert, opat  BR 19 v čast Materi Božji za zdravje v 

družini 

8.6. čet sv. Medard, škof BR   8 za duhovne in redovne poklice 

9.6. pet sv. Primož in Felicijan  BR 19 + Ela Kropivnik 

+ Marija Kavčnik 

+ Anton Prelesnik, 30. dan 

10.6. sob sv. Bogumil, škof  
čiščenje: Starovaška in 

Brezovška do Skodlarja 

BR 15 poročna maša 

LG 17 poročna maša 

BR 19 + Gabrijel Zupančič, obl. 

+ Franc Hočevar, 4. obl. 

+ Jože Babič in Frančiška Babič 

+ Marija Kavčnik in Anton Kavčnik 

11.6. ned 

 

 

 

 

 
 

 

žegnanje 

5. velikonočna nedelja  
 
 

 

branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede VG: 

Vida Zdešar in  

Magda Burger 

 

branje Božje besede BR:  

Peter in Genči Buček 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

za zdravje 

LG   830 v priprošnjo za duševno in 

telesno zdravje in blagoslov v 

družini 

+ Avguštin Armič 

VG  8
30

 + Ludvik Modic 

+ Ana Jesenovec 

+ Ana Kozina 

+ Marija Tompa in Oblak Tatjana 

za nove duhovne poklice 

++ starši Ritlop ter + Jože in 

Lojze Ščap 

+ Ivan, Terezija in Anton Klemen 

+ Alojzij in Rozalija Kuclar 

BR  10 + Frančiška in Jernej Jamnik ter 

+ Marija Remškar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 10.6., ob 8h: Starovaška in Brezovška do Skodlarja 

Marija Mati Cerkve 

Binkoštni ponedeljek je praznik Marije Matere Cerkve. Marija je bil skupaj z učenci na 

Binkošti – to je prva sveta birma. Na ta dan se je rodila Cerkev – začetek 

oznanjevanja odrešenja po učencih. In Marija je tista, ki je učence zbrala skupaj, da 

so v molitvi pričakali Jezusovo obljubo – Božji dar – Svetega Duha.  



  GODOVI in SVETE MAŠE od 12.6.2017 do 18.6.2017 

12.6. pon sv. Eksil, mučenec BR 19 + Pepca Umek, obl. 

13.6. tor sv. Anton Padovanski 

cerkveni učitelj, 

redovnik 

BR 19 + Anton in starši Kavčnik 

++ Mravljetovi in ++ starši Oblak 

+ Boris Čičmirko in ++ starši 

+ Anton Turšič 

+ Anton in Jožica Rode 

14.6. sre Sv. Valerij in Rufin BR 19 v zahvalo 

15.6. čet SVETO REŠNJE TELO  

IN REŠNJA KRI  

 

                    procesija 

BR   8  ++ družina Stanovnik, (Vn.  Gor. 5) 

BR 19 + Mihaela Frančiška Urbančič 

za nove duhovne poklice in 

svetost duhovnikov 

16.6. pet sv. Beno, škof in  

sv. Gvido, redovnik 

BR 19 + Jože Gregorič, župnik 

+ Alojz Maček, obl. 

17.6. sob sv. Albert, duhovnik 
čiščenje cerkve: Brezovška od 

Skodlarja do konca 

BR19 + Amalija Urbančič, 30. dan 

+ Ivana Armič 

18.6. ned  11. nedelja med letom 

sv. Marko in Marcelijan 
 

branje Božje besede LG: 

Rok Meglen in Miran Stanovnik 
 

branje Božje besede VG: 

Maja in Stane Leben 

 
 

 

 

branje Božje besede BR: 

Slavko in Edita Jesih 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

++ Hladnik in Gselman 

+ Anton Prelesnik 

LG  830 ++ družina Lončar 

VG 830 + Franc Rožnik, 20. obl. in  

+ Ivanka Rožnik 

+ Vesna Meglen 

+ Jožefa Kozina 

BR  10 + Tomaž in sestra Brank,  

++ starša, sestri in brata Kramar 

+ Ljudmila Pezdir 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 17.6., ob 8h: Brezovška od Skodlarja do konca  

Sveti Anton Padovanski 

Sveti Anton ni bil doma iz Padove in po rodu ni bil Italijan, temveč Portugalec. Rodil se 

je leta 1195 v Lizboni. Pri krstu je dobil ime Fernando. Iz njegovega otroštva vemo le to, 

da je zgodaj izgubil starše. Pri šestindvajsetih letih je bil posvečen v duhovnika. V 

Coimbri srečal pet manjših bratov, ki jih je sv. Frančišek Asiški poslal kot misijonarje med 

Mavre, muslimanske Arabce na Pirenejskem polotoku. Od tam so odšli v Maroko, kjer 

so umrli kot mučenci. Pričevanje teh misijonarjev je Fernanda tako prevzelo, da je 

poleti 1220 zaprosil za sprejem v red Frančiškovih manjših bratov in dobil ime Anton. 

Kmalu je zaslovel kot odličen pridigar. Ko je začutil, da mu pojemajo moči, je prosil, naj 

ga odpeljejo v samostan v Padovo. Po poti je tako oslabel, da je 13. junija 1231 umrl. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 19.6.2017 do 25.6.2017 

19.6. pon sv. Romuald, opat BR 19 + Marija Kozlevčar 

20.6. tor sv. Silverij, papež BR 19 + Tine in družina Slabe 

21.6. sre sv. Alojzij, redovnik BR 19 za dušno in telesno zdravje 

22.6. čet sv. Tomož More, muč BR  8 + Dragica Kos 

23.6. pet SRCE JEZUSOVO BR 19 za duhovno in telesno zdravje 

+ Ana Seliškar 

24.6. sob ROJSTVO JANEZA 

KRSTNIKA 

               Srce Marijino 

čiščenje cerkve: Drobtinška c. 
 

maša za domovino 

in  kulturni  program 

BR 19 + Frančiška in Alojzij Lenaršič in  

++ starši Belič 

+ Vlado Mederal, obl. 

+ Amalija Urbančič 

+ Marija Kavčnik in  

+Anton Kavčnik 

25.6. ned  

 

žegnanje 

cerkev Log 

12. nedelja med letom 

DAN  DRŽAVNOSTI 
branje Božje besede LG: 

Ela in Pavel Remškar 
 

 

branje Božje besede VG: 

Andreja in Janko Marinko  

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

++ iz družine Maček in Alojz 

LG   10 ++ iz družine Mole 

+ Franc Prah, obl. 

VG  830 + Frančiška, obl. in + Anton 

Marinko ter + hčerka Anica Orel 

+ Peter in Ljudmila Gregorc 

+ Janez Marinko in ++ starši 

+ Marija Nartnik, 30. dan 

+ Ivanka in Ivan Kermavnar 

+ Rado Švigelj, 30. dan 

 branje Božje besede BR: 

Alenka in Jošt Klemenc 
BR  10 ++ starši Sandal in  

+ sin Tomislav 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 24.6., ob 8h: Drobtinška c.  

Rojstvo Janeza Krstnika 

V bogoslužnem letu se slovesno spominjamo rojstva dveh oseb, ki sta 

najpomembnejši v zgodovini odrešenja: učlovečenega Božjega Sina Jezusa (25.12.) 

in njegove deviške matere Marije (8.9.). Godovi svetnikov so navadno postavljeni na 

dan njihove smrti, rojstva za nebesa. Edini svetnik, čigar rojstvo Cerkev proslavlja s 

posebnim praznikom, je Janez Krstnik, Jezusov predhodnik.  

Ko je Elizabeta rodila sina, so mu hoteli sorodniki dati ime po očetu, toda Zaharija je 

vzel deščico in nanjo zapisal: »Janez je njegovo ime.« Tedaj je spet mogel govoriti: 

začasna onemelost je bila kazen, ker ni veroval angelovemu oznanilu. Sorodnike in 

sosede je ob vsem tem obšel strah in spraševali so se, kaj bo s tem otrokom, ko se že 

ob njegovem rojstvu dogajajo tako nenavadne stvari. Janez je bil rojen za to, da 

pripravi pot Odrešeniku. To nalogo je izpolnil, ko je Jezusa predstavil ob krstu v 

Jordanu. »Kaj bo iz tega otroka?« se lahko vprašamo ob rojstvu vsakega otroka.  



 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

V maju so prejeli zakrament svetega krsta 

☼  Amadej Maleš, Brezovica 

☼  Lan Bavčar, Brezovica 

☼  Timej Severkar Hribar, Brezovica 

☼  Tristan Božič, Dragomer 

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

krščenih osem otrok. 
 

 

V maju so od nas odšli v večnost 

†  Anton Prelesnik (88), V Loki 33, Dragomer, (Ljubljana - Žale) 

†  Miroslava Plesničar (65), Založnikova 28, Brezovica, (Brezovica) 

†  Amalija Urbančič (78), Remškarjeva c. 2, Brezovica, (Brezovica) 

†  Marija Nartnik (83), Vnanje Gorice 33, Brezovica, (Vnanje Gorice) 

†  Rado Švigelj (63), Pod Supotom 23, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih enaindvajset naših župljanov. Lansko 

leto je bilo v tem času pokopanih trideset naših župljanov.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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
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