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Srce Jezusovo 

Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega 

Telesa in Rešnje Krvi obhaja Cerkev slovesni 

praznik Srca Jezusovega.  

Praznik skuša prodreti v globino in notranje 

jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, iz katerega 

pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje, 

posebno še Kristusova daritev na križu. In to je 

tista ljubezen, ki je bila od vekov skrita v 

brezdanjih globinah troedinega Boga, ki pa si 

je prevzela našo človeško naravo in nas v 

Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter 

dosegla svoj vrhunec v kalvarijski daritvi, ko so 

iz prebodene Kristusove strani začele teči reke žive vode, ki odslej nikdar 

več ne bodo usahnile.  

Zgodovina češčenja Jezusovega Srca se začenja z apostolom 

Janezom, ki se je naslonil na Jezusove prsi (prim. Jn 13,15;21,20) in 

apostola Pavla, ki je svoje vernike imel rad v Ljubezni Jezusa Kristusa 

(prim. Flp 1,8). Češčenje Jezusovega Srca so širili srednjeveški mistiki, 

posebno sveti Bernard, sveti Bonaventura in sveti Bernardin. Češčenje 

Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri 

skrivnosti odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin njegove Božje - 

človeške ljubezni. Častiti Srce Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo 

osebo s posebnega vidika njegove odrešenjske ljubezni Zato je jasno, 

da ta pobožnost nikakor ne nasprotuje drugim zdravim pobožnostim, ki 

jih Cerkev priporoča, temveč jih krepi, poglablja in prešinja. 



obvestila 
 

 

Na prvi petek, 3.6., bom obiskal starejše in bolne na domu. Ob uri 

Jezusove smrti, ob 15h, bo v cerkvi na Brezovici rožni venec Božjega 

usmiljenja. Po maši bo molitev pred najsvetejšim do 20:30 ure. Lepo 

povabljeni 
 

Na prvo soboto, 4.6., bo molitev rožnega venca s premišljevanjem pred 

sveto mašo ob 18:15. 
 

Prva nedelja v juniju, 5.6., je krstna nedelja. Priprava staršev in botrov bo 

v ponedeljek, 30. 5. ob 20h. 

Vaš dar pri sv. maši na prvo nedeljo v juniju bo namenjen za 

dokončanje del na koru. Dokončno se urejajo stojišča za pevce, talno 

gretje, pohodni tlak in razsvetljava na koru. 
 

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.  

Gre za moč simbola, ki vključuje romanje, zakrament spovedi in sveto 

evharistijo ter nas spominja, kdo smo in komu pripadamo. 
 

Srečanje Besede življenja bo v ponedeljek, 6.6. po sv. maši v Marijinem 

Domu. 
 

V nedeljo, 12. junija ob 16h je na Dobrovi 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. 
 

 

Priprava na obisk kipa Fatimske Matere Božje in predstavitev z dia -

projekcijo pod naslovom: Z Marijinimi sporočili v Fatimi zaznamovano 

stoletje, bo v soboto, 18. junija ob 20h v Marijinem Domu. Predstavitev 

bosta imela Severin in Mojca Maffi. Lepo povabljeni. 
 
 

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. 



z Marijinimi sporočili v Fatimi zaznamovano stoletje 
 

Bližamo se stoletnici fatimskih dogodkov, ki so se odvijali v letih 1916 in 

1917. Nanjo je opozoril papež Benedikt XVI., ko je kot romar ob obisku 

Fatime v maju 2010 izrekel pomenljive besede: »Naj sedem let, ki nas 

loči od stoletnice prikazovanj naše fatimske Gospe, pomaga do zmage 

njenega brezmadežnega Srca.« S tem je oznanil tudi cilj sedemletne 

priprave in samega obhajanja stoletnice: zmaga Marijinega 

brezmadežnega Srca, z njo pa zmaga presvetega Jezusovega Srca.  

Papež Pij XII. je imel fatimsko sporočilo za »največji Božji poseg po Mariji 

v zgodovini Cerkve in človeštva po smrti apostolov«. 
 

Paul Claudel (umrl 1955), eden največjih francoskih pesnikov je zapisal: 

»Fatima je največji verski dogodek prve polovice 20. stoletja, 

prekipevajoč izliv nadnaravnega v tem v snov ujetem svetu.« 

Veliki francoski mariolog in strokovnjak za Marijina prikazovanja René 

Laurentin je zapisal: »Fatima je brez dvoma najbolj preroška med 

modernimi prikazovanji. Istega leta (1917), v katerem je v Rusiji 

komunistični ateizem prišel na oblast in jo je razširil na dobro tretjino 

človeštva, je prišla Devica s svojim klicem k molitvi za konec preganjanj 

in spreobrnjenje Rusije. « 
 

Lahko soglašamo s papežem sv. Janezom Pavlom II., ki je rekel, da je 

povabilo Božje Matere v Fatimi (leta 1917) danes »bolj aktualno kot 

tedaj, celo bolj nujno«. Papež je tudi dejal: »Poziv Marije, naše Matere v 

Fatimi, naj stori, da se bo vsa Cerkev čutila dolžno odgovoriti na 

zahteve naše Gospe […] Sporočilo ji nalaga obveznost.« 

Papež Benedikt XVI. je ob istem obisku na Portugalskem 13. maja 2010 

dejal, da je s fatimskimi dogodki Bog odprl okno upanja, ker mu je 

človek zaprl vrata. »V Fatimi nas Devica Marija vse vabi, da gledamo na 

zemljo kot na kraj svojega romanja proti dokončni domovini, ki so 

nebesa. V resnici smo mi vsi romarji in potrebujemo Mater, da nas vodi.«  

Obenem je posvetil vse duhovnike: »Mati Brezmadežna, na tem 

milostnem kraju, sklicani od ljubezni tvojega Sina Jezusa, velikega in 

večnega duhovnika, se mi, sinovi v Sinu in njegovi duhovniki, posvetimo 

tvojemu materinskemu Srcu, da bi zvesto izpolnjevali Očetovo voljo.« 

Lizbonski patriarh José Policarpo je na željo papeža Frančiška posvetil 

njegov pontifikat skupaj s portugalskimi škofi fatimski Materi Božji. 

Slovesnost je potekala na praznik fatimske Marije 13. maja 2013. Zbranim 

se je s pismom pridružil sam papež ter jim podelil apostolski blagoslov. 
 

Cerkev z obiskom papežev na najvišji način potrjuje resničnost fatimskih 

dogodkov, ki jih je potrdila že Marija sama 13. oktobra 1917, ko je 

napravila svetlobno znamenje s soncem zato, 'da bodo vsi verjeli'. 



GODOVI in SVETE MAŠE od 30.5.2016 do 5.6.2016 

30.5. pon sv. Kancijan, muč. BR 19 + Ivan in Janez Slana 

31.5. tor Obiskanje Dev. Mar.  BR 19 v zahvalo Devici Mariji 

1.6. sre sv. Justin, mučenec BR 19 + Srečko Vrčon, 5. obl. 

2.6. čet sv. Marcelin in Peter BR   8 v zahvalo 

3.6. pet SRCE JEZUSOVO 

prvi petek 

BR 19 za Božje varstvo in blagoslov 

za zdravje in srečen porod 

4.6. sob SRCE MARIJINO 

prva sobota 

BR 19 ++ družina Šivic in Tomanič 

 + Franc Hočevar, 3. obl. in 

++ brata Hočevar 

5.6. ned 10. ned. med letom BR   7 + Jure Mahne, 3. obl. 

 sv. Bonifcij, škof  + Franc Potokar 

 prva nedelja v  + Jožefa Jarc, obl. 

 mesecu  + Ivan Jarc 

   + Jožefa Jarc 

   za žive in pokojne župljane 

  LG  830 ++ Mole in + Karel Petrovčič 

  ++ Gromovi 

  VG 830 + Ivan Kozina, obl. 

   + Pavla Brolih 

   + Tatjana Oblak 

   + Bogo in Marija Komelj 

   + Franc Ostanek, 7. dan 

 krstna nedelja BR 10 + Marinka Jaklič 

   + Vito, obl. in ++starši Čuden 

   + Marija Celarc, obl.  
Čiščenje cerkve na Brezovici, sreda, 4.6.: V Radno od Tržaške c. do mosta 
 

znamenja pri bogoslužju – kadilo 
 

Kadílo je organska snov, ki pri sežiganju oddaja aromatičnen dim. Med 

ustrezne snovi sodijo različne vrste aromatičnega lesa, smole, listi, rastlinski 

plodovi, olja pa tudi kemični pripravki. Kadilo se že od pradavnine 

uporablja za polepšanje različnih svečanih obredov, zlasti pri bogoslužju. 

Ljudje so že od nekdaj v dimu, ki se dviga proti nebu, videli simbol molitve, ki 

se od človeka dviga k Bogu. Drugi simbol kadila je navzočnost Boga. 

Izraelci so na poti iz egiptovske sužnosti videli podnevi oblačen steber, ki jim 

je nakazoval pot v obljubljeno deželo. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 6.6.2016 do 12.6.2016 

6.6. pon sv. Norbert, škof BR 19 + Jožefa Čuden 

po namenu (K) 

7.6. tor sv. Robert, opat BR 19 + Mihael Trabe 

+ Janez Jarc 

8.6. sre sv. Medart, škof BR 19 za zdravje 

+ Slavka Sešek, 7. dan 

9.6. čet sv. Primož in Felicijan BR   8 ++ družina Stanovnik (Vn. Gor. 5) 

10.6. pet sv. Bogumil, škof BR 19 ++ starša, sestra in brata 

Kosednar 

v čast Svetemu Duhu  

za prave odločitve 

11.6. sob sv. Barnaba, apostol BR 19 + Lojze Svete, 4. obl. in  

+ Matej Svete, 25. obl. 

 + Anton Rozman 

   + Pepca Umek, obl. 

12.6. ned 11. ned. med letom 

sv. Eskil, mučenec 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

++ Dolinar 

LG  830 + Pavla Prah 

  VG 830 + Marija Židanek 

   + Ivan Klemen, obl. in  

+ Terezija Klemen 

   + Franc in Ivanka Rožnik, obl. 

   + Ivanka Rihar, 7. dan 

  BR  10 + Frančiška in Jernej Jamnik 

ter + Terezija Klemen 

   ++ Mravljetovi in Anton Oblak 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 11.6.: V Radno od mosta do konca 

 

skupine in srečanja 
 

Mešani PZ ima vaje v Marijinem domu ob sredah od 20:00 do 22:00. 

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. 

Spletna stran župnije Brezovica: http://zupnija-brezovica.rkc.si/ 
 

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


GODOVI in SVETE MAŠE od 13.6.2016 do 19.6.2016 

13.6. pon sv. Eskil, mučenec BR 19 + Anton Turšič 

+ Anton in Jožica Rode ter 

++ starši Trček 

14.6. tor sv. Valerij in Rufin BR 19 za dušno in telesno zdravje 

+ Boris Čičmirko 

15.6. sre sv. Vid, mučenec BR 19 + Alojz Maček, obl. 

+ Cvetko Gubanec, 7. dan 

16.6. čet sv. Beno, škof BR   8 + Jože Gregorič, župnik 

17.6. pet sv. Albin, duhovnik BR 19 + Gabrijel Zupančič, obl.  

18.6. sob sv. Marko in Marcelin BR 19 + Tomaž in starši Brank ter  

++ starši, sestri in brata 

Kramar 

19.6. ned 12. ned. med letom  BR    7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Romuald, opat LG  830 ++ družina Černetič in Fras 

  ++ Gromovi 

  VG 830
 + Marija Tompa 

   ++ družina Komelj in Šašelj 

   + Ivanka in Vinko Gregorc 

  BR  10 + Jože in starša Namjesnik 
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota,  18.6.: Remšarjeva ul.  
 

Dan državnosti 
 

Dan državnosti je praznik za vse, ki v srcu nosijo ljubezen do domovine. Letos ga 

praznujemo še s posebnim poudarkom ob 25 – letnici samostojne države 

Slovenije. Slovenska skupščina je 25. junija 1991 razglasila neodvisnost Slovenije 

in prevzela nadzor nad svojimi mejami. Jugoslovanska oblast ni priznala 

slovenske samostojnosti. 27. junija so se začeli oboroženi spopadi med 

jugoslovanskimi enotami ter slovensko Teritorialno obrambo in slovensko policijo. 

Slovenska vojska in policija sta v nekaj dneh zaustavili več oklepnih enot, vnovič 

zasedli mejne prehode, jugoslovansko vojsko na slovenskih tleh pa blokirali v 

vojašnicah. Vojna je bila končana 3. julija 1991. Hkrati z oboroženim spopadom 

je potekala tudi diplomatska dejavnost. Zaradi vojaškega posredovanja 

jugoslovanske strani in odločnosti, s katero je Slovenija branila pravico do 

samoodločbe, je njen mednarodni ugled naglo rasel. Slovenija je bila jeseni 

1991 že samostojna država, a je morala še čakati na priznanje 

najpomembnejših držav sveta. Do 15. januarja 1992 jo je priznala večina članic 

Evropske skupnosti in 22. maja 1992 je Slovenija postala 176. članica OZN. Tega 

dne je pred sedežem organizacije v New Yorku zaplapolala  slovenska zastava. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 20.6.2016 do 26.6.2016 

20.6. pon sv. Silverij, papež BR 19 za dar vere 

21.6. tor sv. Alojzij, redovnik BR 19 + Marija Židanek 

+ Alojzij Kavčič 

+ Alojzij in Štefka Slabe 

22.6. sre sv. Tomaž More, muč. BR 19 + Ivan in Janez Slana 

23.6. čet sv. Jožef Cafasso, duh BR   8 za duhovne in redovne poklice 

24.6. pet ROJ. JANEZA KRSTNIKA LG 19 + Stane in Zalka Novak, obl. 

+Marija in +Ivan, ++Petkovšek 

25.6. sob DAN DRŽAVNOSTI BR 19 za domovino 

   + Alojzij in Frančiška Lenaršič 

26.6. ned 13. ned. med letom BR   7 za žive in pokojne župljane 

 sv. Jožef Marija VG  830 + Peter in Ljudmila Gregorc 

 Escriva, Opus Dei  + Janez Marinko in starši  

 žegnanje na Logu → LG 10 ++ starši Rupnik, Pezdir in 

Nagovnak 

   ++ Mole 

   + Ivan in Marija Turk 

   + Franc Prah, obl. in 

+ Pavla Prah 

   + Marija in Ivan ter  

++ iz družine Petkovšek 

  BR  10 v čast Svetemu Duhu 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 25.6.: Tržaška c. od št. 364 do 418 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Seznam čiščenja cerkve na Brezovici:   

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. 

sobota, 17.9.  Tržaška c. od Poka do  št. 505, neparne  

sobota, 24.9. Podpeška c. parne in neparne 

sobota,  1.10.  Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za grabnom  

sobota,  8.10. Na Lazih (Brezovica) 

sobota, 15.10.  Cesta na postajo  

sobota, 22.10. Sodnikarjeva, Jevčeva, Podcvetija 



 
 
 
 
 
 
 

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

veroučna obvestila 
 

Prvi teden v juniju prejmejo otroci veroučna spričevala, ki jih nato v 

nedeljo, 5. junija ali 12. junija prinesejo nazaj.  

Počitniški dnevi za ministrante in otroški pevski zbor bodo v Strunjanu od 

26. do 30. junija.  

Oratorij 2016 bo na Brezovici od ponedeljka 15.8. do petka 18.8. 2016. 

Na voljo so tudi prijavnice.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

