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Binkošti 

Beseda binkošti izhaja iz 

nemškega jezika (Pfingsten iz 'der 

fünfzigste Tag'  (petdeseti dan)), 

pojem pa izhaja iz grške besede 

pentekoste' (hemera), kar 

pomeni petdeseti (dan). Po 

binkoštih se v Katoliški Cerkvi 

nadaljuje liturgični čas med 

letom, ki traja do konca 

cerkvenega leta oziroma do 

začetka adventnega časa.  

Petdeset dni po veliki noči je na praznik binkošti, nad zbrane učence in 

Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh. Iz svetopisemskega besedila izhaja 

pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju krščanske 

skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev, izbira 

oznanjevalce ter jih vodi. Začetki Cerkve so po Apostolskih delih v tesni 

povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v drugem Lukovem delu – 

Apostolskih delih – binkošti zavzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus 

po krstu v Duhu začel svoje delovanje s programskim govorom v 

nazareški shodnici, ki ga je sklenil z opozorilom, da so vsi poklicani k 

odrešenju; tako tudi Cerkev po svojem binkoštnem krstu začenja svoje 

poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu, ki na koncu nakaže 

univerzalni vidik odrešenja. Tako sta celotno evangeljsko poslanstvo 

Cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa prikazana kot delovanje 

pod vodstvom Svetega Duha. Apostolska dela pričujejo o delovanju 

Svetega Duha ne samo ob nastanku Cerkve, ampak tudi o njegovem 

stalnem spremljanju Cerkve na njeni poti napredovanja.  



obvestila 
 

Na voljo je DVD posnetek blagoslova orgel na Brezovici, 3. aprila 2016.  
 

Od 9. maja do 15. maja poteka teden družine pod 

naslovom: Družina – tukaj je usmiljenje doma. 

Sporočilo tedna družine: Družina je prvi kraj, kjer 

obdarjeni z darovi Svetega Duha živimo telesna in 

duhovna dela usmiljenja. Letos obhajamo teden 

družine v času priprave na binkoštni praznik.  

K tej spremembi je naše škofe nagovorilo 

prekrivanje običajnega termina tedna družine (od praznika sv. Jožefa 

do praznika Gospodovega oznanjenja Mariji) z velikonočnimi prazniki. Ti 

so imeli seveda prednost. Hkrati pa se letos časovno ujemata binkoštni 

praznik in svetovni dan družine, to je 15. maj. Tako bomo obhajali teden 

družine v tednu pred binkoštmi.  

Družine naj se veselijo bogastva usmiljenja v svojih domovih. Vsi smo 

hkrati prejemniki in darovalci usmiljenja. Ob tem pa naj začutimo tudi 

delovanje Svetega Duha. 
 

Šmarnična 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 so vsak delovni dan tudi v cerkvi v Vnanjih Goricah zvečer ob 

19:30 uri in na Logu v kapeli ob 19h.  
 

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

 

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.  
 

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

obljube pa bodo v nedeljo, 29. maja, ob 11h. 
 

Srečanje ministrantov - ministrantski kviz za našo dekanijo bo v soboto, 

14. maja, od 9h do 12h na Rakovniku. 

 

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.  
 

Odprta vaja in razstava priznanj MePZ Brezovica bo v sredo, 18. maja, ob 

20h v Marijinem domu. Dogodek obeležuje 20-letnico delovanja zbora 

in KD Breza. Lepo povabljeni! 



 

Sveto Rešnje telo in Kri – četrtek, 26. maj: je zapovedani slovesni praznik. 

»Dolžnost« ali bolje - hvaležnost kristjana za dar vere in navzočnost Boga  

med nami pod podobo kruha se izrazi z udeležbo pri sveti maši. Sveta 

maša bo zjutraj ob 8h in zvečer ob 19h. Po večerni sv. maši bo 

evharistična procesija in štirje blagoslovi z Najsvetejšim.  
 

V petek, 27. maja, bo na Dobrovi ob 20:30 procesija v čast Materi Božji. 
 

Dekanijski molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto, 28. maja, na 

Rakovniku. Začetek molitev bo ob 9h in nato sveta maša. Sklep molitve 

bo ob 11h. Molitev za duhovne poklice – tako za nove, kot tudi za 

zvestobo že dani odločitvi je velika in odgovorna naloga nas vseh. Lepo 

povabljeni. Storimo to, kar je v naši moči, da lahko Bog stori to, kar je 

dobro za nas. 
 

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 (tudi sveta 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. Odpiranje svetoletnih 

vrat je najbolj prepoznaven in zgovoren obred jubilejnega leta. Obred 

na simbolični ravni ponazarja, da je med jubilejnim letom vernikom 

ponujena »izredna« pot do odrešenja. Sveta vrata so simbol, ki ima po 

papeževih besedah moč: »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 nedeljo, 12. junija, je na Dobrovi ob 16h slovesnost 300-letnice cerkve. 
 

V soboto, 18. junija, je na Brezjah 48. narodno romanje bolnikov in 

invalidov. Ob 9h se bo na trgu pred cerkvijo po ustaljenem programu 

začela priprava na mašo z molitvijo rožnega venca in petjem, ob 10h 

pa bo slovesna romarska maša. 
 

Obisk kipa Fatimske Matere Božje v naši županiji bo v četrtek, 7. julija. 

Ob 7:30 bo sprejem in ob 8h sveta maša na Brezovici. Celotni potek 

romanja Marijinega kipa v naši dekaniji bo objavljen naslednjič. 
 

 

http://katoliska-cerkev.si/jubilej-usmiljenja


 

veroučna obvestila 
 

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.  

Verouk bo potekal do začetka junija. Prvi teden v juniju prejmejo otroci 

veroučna spričevala, ki jih nato v nedeljo, 5. junija, prinesejo nazaj.  
 

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.  
 

znamenja pri bogoslužju – telôvska procesija 
 

Praznovanje Svetega Rešnjega Telesa in Krvi je povezano s slovesno 

telôvsko procesijo, ki pa je bila v Sloveniji v času SFRJ skoraj povsod 

prepovedana.  

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. Naslednik 

Urbana IV., Klement V. Je leta 1311 praznovanje potrdil. Praznovanje se 

je hitro širilo in postalo priljubljena ljudska slovesnost. Po drugem 

vatikanskem koncilu se imenuje praznik Sveto Rešnje Telo in Rešnja Kri. Ni 

pa zdaj več praznika Dragocene krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa, 

ki je bil prej 1. julija. Zdaj dvojni naslov poudarja, da je evharistija ena 

sama pod dvema podobama. Procesija za Najsvetejšim v začetku ni 

bila sestavni del praznika, vendar so jo ponekod že imeli v 13. stoletju. 

Obred praznične procesije z Najsvetejšim je Rim določil leta 1614. 

Vendar je bila tukaj predvidena samo preprosta oblika sprevoda, pri 

katerem je duhovnik Sveto Rešnje Telo izpostavil v češčenje in dal ob 

koncu samo blagoslov.  

Zunaj Rima se je po mnogih deželah, 

tako tudi pri nas, razvil bogatejši 

obred. 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 bil blagoslov z 

Najsvetejšim. Tako je procesija na 

praznik Svetega Rešnjega telesa 

hkrati častilna in prošnja. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/SFRJ


GODOVI in SVETE MAŠE od 9.5.2016 do 15.5.2016 

9.5. pon sv. Izaija, prerok BR 19 za zdravje (S) 

10.5. tor sv. Job, sp mož BR 19 + Marijan Zibelnik, obl. 

+ Amalija Stepic 

11.5. sre sv. Estela, mučenka BR 19 + Franc Rakovec 

12.5. čet sv. Anzelm, škof BR   8 po namenu 

13.5. pet sv. fatimska Mati B. BR 19 ++ iz družine Tomšič in Žakelj 

14.5. sob sv. Bonifacij, muč. BR 16 poročna maša 

BR 19 v čast Brezmadežni 

   + Jožefa Čuden, 30. dan 

   + Silvo in ++ starši Puc 

   + Marko in Marijana Bergant 

15.5. ned BINKOŠTI BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Zofija, muč.  + Ivana in Alojz Kavčnik 

  LG  830 + Tine Bozja in + Ana Papler 

  + Pavla Prah 

  + Matija Remškar in  

++ družina Gradišar 

  VG 830 + Ignac Jakomin 

   ++ starši in + France Švigelj 

   ++ družina Kuclar in  

+ Ignac Lenaršič 

  BR 10 + Marija in Peter Trček 

   + Ladislav Trček, obl. 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 14.5.: Tržaška c. od št. 348 do 362 
 

skupine in srečanja 
 

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.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Vabljeni k ogledu spletne strani župnije Brezovica;  

naslov: http://zupnija-brezovica.rkc.si/ 

http://zupnija-brezovica.rkc.si/


  GODOVI in SVETE MAŠE od 16.5.2016 do 22.5.2016 

16.5. pon sv. Marija, Mati Cerkve BR 19 + Andrej Rotar 

 sv. Janez Nepomuk  + Stanislav Gros, obl. 

17.5. tor sv. Jošt, puščavnik BR 19 + Rajko Trček 

18.5. sre sv. Janez I., papež BR 19 po namenu za verne duše 

+ Silva Šturm, 1. obl. 

19.5. čet sv. Urban I., papež BR   8 po namenu 

20.5. pet sv. Bernardin, duh. BR 19 za zdravje 

21.5. sob sv. Krištof, mučenec LG 14 poročna maša 

BR 19 + Anton Remškar in  

+ Matjaž Jeršin 

   + Luka Kogovšek, 30. dan 

   + oče in sin Franc Keršmanc 

in ++ starši Vehar 

   + Frančiška in Ivan Remškar, 

obl. ter za zdravje in srečo 

   + Janez in +Frančiška Novak 

22.5. ned SVETA TROJICA  

sv. Marjeta, red. 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Franc Potokar 

+ Rajko Trček, 30. dan 

++ iz družine Šivic in  

++ iz družine Tomanič 

  LG  830 za žive in ++ Demšar in Kokalj 

   + Luka Kogovšek 

  VG 830 + Marija Židanek 

   + Ivanka in Vinko Gregorc 

   v čast Mariji pomočnici 

kristjanov 

   + Nace Pezdir (Nova pot) 

   + Pavla Brolih  

  BR  10 + Jana Kršmanec, obl. 

   + Franc Tomšič 

   ++ Pograjčevi 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 21.5.:  

Tržaška c. od Paviljona do št. 501, Pot terencev 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



GODOVI in SVETE MAŠE od 23.5.2016 do 29.5.2016 

23.5. pon sv. Socerb, muč. BR 19 po namenu darovalca (L) 

24.5. tor sv. Marija Pomočnica BR 19 + Marija Židanek 

25.5. sre sv. Gregor VII., papež BR 19 po namenu darovalca (M) 

26.5. čet SV. REŠNJE TELO IN  BR   8 + Primož Lavtar, duhovnik 

 SV. REŠNJA KRI BR 19 + Marko Kogovšek, 30. dan 

27.5. pet bl. Alojzij Grozde, muč. BR 19 + Jernej, + Marija in  

+ Danica Pezdir 

28.5. sob sv. Anton Julijan, muč. BR 19 + Frančiška in  

+ Alojzij Lenaršič, 2. obl. 

   + Ivana Kršmanc 

   ++ Kožlevčarjevi in Remškarjevi 

   + Jože Babič, 3. obl. 

   + Alojz in Ivana Pezdir 

29.5. ned 9. nedelja med letom  

sv. Maksim Emonski, 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Roza Žvokelj, 20. obl. 

 škof LG  830 + Matija Remškar in družina 

Remškar (Blažonovi) 

  + Pavla Prah 

  VG 830
 + Heinrich Rudolf Sieger, obl. 

   + Pavla Brolih, 30. dan 

  BR  10 + Alojzij Mikuš in ++ starši 

Mikuš in Šenk 

   ++ Pleško in Rešetič 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota,  28.5.: Na Brezno 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Seznam čiščenja cerkve na Brezovici:   

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 



 
 
 
 
 
 
 

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

dogodki pred nami 

22.5. – žegnanje v Vnanjih Goricah – Sveta Trojica 

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 

7.8.   – žegnanje v Dragomeru                                   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

