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                             Župnija Brezovica                       Sv. Anton Puščavnik 

 
 

Leto  2021                   od 2.8. do 29.8.                 AVGUST               številka  8 

 
                              ti večna, vtisni se vame, 

v poteze zariši milino in mir. 

 

(Nataša Ahčin) 
 

 

 

 

 
 

Lepota je ena temeljnih in bistvenih lastnosti Boga. Boga ne moremo 

gledati neposredno, lahko pa vidimo njegov odsev v lepoti. Kaže se 

nam v stvarstvu, glasbi, sočloveku, notranjem čutenju… Vsaka lepota 

izvira od Boga in pomeni tisto skladnost, harmonijo in estetiko, ki naše 

čute in doživljanje poveže z veseljem, mirom ter občutjem, da se 

bližamo nečemu popolnemu. Lepota je nekaj, kar neprestano 

iščemo; kar nas napolnjuje in osvežuje. 

 

Lepoto išče vsak najpreprostejši človek in tudi že otrok. Vsi stremimo k 

temu, da izbiramo skladne barve in popolne vzorce; da si okolje 

uredimo prijetno na oko; da poslušamo glasbo, ki je harmonična in 

beremo poezijo, ki z besedo odslika nekaj popolnejšega. Lepoto pa 



so še globlje iskali tisti, ki so bili obdarjeni z darovi pisanja, slikanja, 

ustvarjanja glasbe, arhitekture… Ti so v iskanju Boga vse življenje 

ustvarjali tako, da bi Njegovo lepoto posredovali tudi nam. Preko 

njihovih del še danes odstiramo tisti dotik Boga, ki so nam ga zapustili. 

 

Veliki ruski pisatelj Fjodor Mihajlovič Dostojevski je izrekel znamenito 

misel, o kateri je bilo napisanih mnogo razprav: Lepota bo rešila svet. 

Dostojevski ni govoril samo o zunanji, temveč predvsem o notranji 

lepoti – o naravnanosti človeka, ki dopusti, da se ga dotakne lepota 

Boga. Tak človek, v katerega se vtisne večna lepota, ne more več 

razmišljati in delovati slabo. Lepota, ki jo človek nosi v sebi in jo živi, se 

zariše v poteze njegovega obraza in odseva milino in mir. Tak človek 

– čeprav je en sam – je že začel reševati svet. 

 

Sveta Brigita Švedska je v svojih Razodetjih zapisala, da zunanja 

lepota pomeni notranjo lepoto, ki bi jo človek moral imeti. Zunanja 

lepota torej ni končni cilj tistega, kar naj bi iskali, temveč samo odsev 

tega, kar človek ali stvarstvo vsebuje v sebi. Lep človek v sebi nosi 

skladnost, enost z Bogom, resnico in ljubezen, stvarstvo pa urejenost in 

zrcalo Boga. Za Jezusa, ki kot trpeči križani ni imel ne podobe ne 

lepote (Iz 53,2) obenem rečemo, da je bil lep, najlepši med človeškimi 

sinovi (Ps 45,3). Enako velja za zgaranega kmeta ali revno ženo, 

preizkušano v trpljenju. Kot pravi sv. Vincencij Pavelski, nimata ne 

zunanjosti ne dušne razvitosti razumskih ljudi, tako sta robata in 

zemeljska. Toda obrnite svetinjo, pa boste v luči vere videli, da 

predstavljata Božjega Sina, ki je sam hotel biti ubog. Bog lepoto meri 

drugače. Najlepši je tisti človek, ki s svojim življenjem odseva Kristusa. 

 

Iskanje lepote nas slej ko prej privede do predrugačenja in nas usmeri 

v notranjost. Tisto, kar se začne z iskanjem v zunanjosti, ima svoj cilj v 

najdenju v notranjosti. Tako počasi spoznamo, da je milina varljiva in 

zunanja lepota prazna (Prg 31,30), duša v stanju milosti pa je tako 

lepa, da bi jo, če bi jo lahko videli, imeli za samega Stvarnika (Terezija 

Avilska). Lepota se razodene v pogledu globine; ko pa se razkrije, ima 

v sebi vse sledi sijaja poveličanega Kristusa in spoznane popolnosti 

Boga. 

 



Obvestila za mesec avgust 
 
 

Petek, 6. avgust, prvi petek, je obisk starejših in bolnih na domu na 

Brezovici in Vnanjih Goricah, ki jih obišče gospod kaplan.  

Ob 15.00 molitev rožnega venca Božjega usmiljenja na Brezovici. Po 

večerni sveti maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure. 
 

Sobota, 7. avgust, prva sobota, izjemoma bo obisk starejših in bolnih 

na domu, ki jih obišče g. župnik, za del Brezovice, Dragomer in Log, 

na prvo soboto.  

Pred večerno sv. mašo bo molitev rožnega venca s premišljevanjem 

na fatimski način. Po maši litanije Matere Božje. 
 

Nedelja, 8. avgust, žegnanje v Dragomerju, sv. maša je ob 10.00 uri. 

 

Torek, 10. avgust, na god sv. Lovrenca, je sv. maša ob 19.00 uri v cerkvi 

v Dragomerju. Na Brezovici ta dan ni svete maše. 

 

Na praznik Marijinega vnebovzetja, v nedeljo, 15. avgusta, so 

dopoldan sv. maše kot vsako nedeljo.  

Zvečer pa bo sv. maša tudi ob 19.00. Po večerni maši je procesija z 

Marijinim kipom. K maši in procesiji na Veliki šmaren še posebej 

povabljene narodne noše in člani vseh društev in skupin v občini 

Brezovica in Log-Dragomer, še posebej gasilci vseh gasilskih društev v 

naši župniji. 
 

 

Poletni oratorij za otroke bo od 16. do 20. avgusta 2012, vsak dan od 

9.00 do 16.00 ure.  

 

22. avgust, žegnanje na Logu na Jernejevo nedeljo, sv. maša bo v 

cerkvi na Logu ob 10.00 uri.  

 

Vpis otrok k verouku 

 

Vpis otrok k verouku bo za vse otroke, od 1. do 9. razreda: 

 v četrtek, 2. septembra, od 14.00 do 18.00 ure  

 v petek,   3. septembra, od 14.00 do 18.00 ure  

Urnik verouka bo objavljen na spletni strani po prazniku velikega 

šmarna, 15. avgusta. Od takrat bodo na voljo tudi prijavnice, v cerkvi 

pri verskem tisku in na spletni strani.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 2.8.2021 do 8.8.2021 

2.8. pon sv. Evzebij, škof BR 19 v čast Sv. Duhu za zdravo pamet 

+ Karel Titan 

+ Albina Šušteršič, družina Frank 

3.8. tor sv. Lidija, sp. žena BR 19 + Milena (90. roj. dan) in  Stane 

Peklaj ter Metka Baškovč Peklaj 

za prave odločitve – D.S. 

+ Vladimir Tkalec, 7. dan 

4.8. sre sv. Janez M. Vianej BR 19 za zdravje in Božji blagoslov v družini 

5.8. čet sv. Marija Snežna BR   8 + Jožef Tomšič, duhovnik, 8. obl.  

+ Bernarda in Rudolf Rauh 

6.8. pet Jezusova 

spremenitev na gori 
 

 

prvi petek 

BR 19 ++ bratje Trček in Viktor Otrin 

za prave odločitve – Z.S. 

+ Terezija Pezdir 

7.8. sob sv. Kajetan, duhovnik 
 

prva sobota 

VG 8 v čast Srcu Jezusovemu za mir 

in sožitje v naših družinah 

+ Janez marinko in starši Voglar 

BR 19 ++ starši Remškar in Jeran 

+ Antonija Artač 

8.8. ned 19. nedelja med letom 

sv. Dominik, redovnik 

 

 
 

branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 

 

branje Božje besede VG:  

Urška in Veronika Smrtnik 

 

 

 

 
 

branje Božje besede BR: 

Florjan Kocbek 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Marija in Ignac Marinko (Nova pot) 

+ Franci Rotar 

+ Mili in Marko Gerbec, obl.  

LG   830 + Frančiška in Anton Kozjek 

VG 830 v zahvalo za 80 let 

+ Janez Marinko in + Ivana Roblek                 
                                     (Nova pot) 

++ starša Tilka in Stane Plešnar ter 

sorodniki Plešnar, Kavčičevi in Zalarjevi 

+ Magdalena Smrtnik, 8. obl. 

+ Ivanka, obl. in Vincencij Gregorc 

+ Bernarda Slana 

+ Marija Pezdir, 7. dan 

BR   10 + Frančišek Žitko 

DR  10 + Francelj Fišter, 15. obl. in  

++ starši Fišter 

živi in ++ iz družine Remškar - Lužarjevi 

+ Andrej Kos in Mimica Novoselj 
 

Čiščenje cerkve, sobota, 7.8., ob 8h: Tržaška cesta od Drobtinške do Lukovice.  



 

 

GODOVI in SVETE MAŠE od 9.8.2021 do 15.8.2021 

9.8. pon sv. Terezija (Edith Stein)  BR  19 v čast Sv. Duhu za prave odločitve 

+ Janez in Amalija Urbančič 

+ Anton Turšič 

+ Štefka, 30 let in Lojze Slabe 

10.8. tor sv. Lovrenc,  

diakon in mučenec 

DR 19 + Jan Ulaga, 13. obl. 

+ Marija Trček 

+ Borut Lavrenčič 

+ Alojz Rovšek 

11.8. sre sv. Klara, devica BR 19 + Angela in Andrej Marinko 

za blagoslov in mir (Anica) 

12.8. čet sv. Ivana Šantalska, 

redovnica 

BR  8 v zahvalo in priprošnjo sv. Jožefu 

za rešitev v težki zadevi 

+ Anton, 18. obl. in Jožica Rode 

13.8. pet sv. Hipolit in Poncijan, 

mučenca 

BR 19 + Nuška Urbančič 

+ Tine Rebec, obl. 

14.8. sob sv. Maksimilijan Kolbe, 

duhovnik, mučenec 

VG  8 ++ Geršakovi in Dobrovoljčevi 

+ Ana, obl. in Karel Stanovnik 

BR 19 za blagoslov poti 

+ Janez in Marija Celarc 

15.8. ned 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

po  maši  je 

MARIJINO 

VNEBOVZETEJE 

Veliki šmaren 
 

branje Božje besede LG:  

Branka Štrukelj in  

Majda Turk 

 

branje Božje besede VG:  

Marta in Janez Bogataj 

 

 
 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Robi in Mojca Novak 

 

 

procesija z Marijinim kipom 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Frančiška Herič (roj. dan) 

+ Marija in Karol Košmrlj 

za telesno, umsko in duševno zdravje 

LG   830 + Janko Černetič, obl.  

+ Vincencij Kodelja 

VG  830 v zahvalo in priprošnjo v naprej 

+ Tilka, Stanko in Janez Marinko 

+ Ludvik Japelj  

za zdravje (Helga Sieger) 

+ Angela Jesih 

+ Jožefa Istenič 

BR  10 ++ Kosednarjevi 

+ Marija Celarc 

+ Veronika Frančiška Hočevar, 30. dan 

BR  19 + Janez in Ivan Slana 
 

Čiščenje cerkve, sobota, 14.8., ob 8h: Tržaška cesta od Lukovice do OMV. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 16.8.2021 do 22.8.2021 

16.8. pon sv. Rok, spokornik BR 19 + Jožef Lukan 

+ Marjan Trček, obl. 

+ Marko Rode, obl. 

++ starši Turšič in družina Lončar 

+ Marija Armič, 30. dan 

+ Ivan Kunej 

17.8. tor Združitev prekmurskih 

Slovencev, dr. praznik 

BR 19 za domovino 

+ Stanislav Mohar, 5. obl. 

18.7. sre sv. Helena, cesarica BR 19 + Janez Novak, duhovnik, 4. obl. 

po namenu (A) 

19.8. čet sv. Janez Eudes, duh. BR  19 + Lenart Starkež 

20.8. pet sv. Bernart, opat BR 19 + Primož Lavtar, duhovnik, 6. obl. 

+ Stane Rigler 

+ Alojzij Kavčič, ml., 6. obl. in  

+ Alojzij Kavčič, st., 1. obl. 

21.8. sob sv. Pij X., papež VG  8 + Ludvik Modic 

+ Janko Novak, duhovnik, 4. obl. 

v čast Devici Mariji Kraljici 

BR 19 + Dušan Trček, obl.  

+ Ludvik Lah 

+ Janez in Frančiška Novak 

22.8. ned 

 

 

21. nedelja med letom 

sv. Devica Marija 

Kraljica 
branje Božje besede LG:  

Miran Stanovnik in Ivo Pivk 

 

 
 

branje Božje besede VG:  

Jožica in Matija Perne 
 

 
 

 
 

branje Božje besede BR: 

Jošt in Alenka Klemenc 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivan Kavčnik 

LG   10 

cerkev 
Jernejeva 

nedelja 

zahvala Mariji za uspešno 

začeto poklicno pot 

+ Avguštin in Boris Armič 

++ Moletovi in + Karel Petrovčič 

VG  830 + Stane, Julijana in Stanislav Škoporc 

+ Jožefa Celar, obl. 

+ Drago Glavica 

+ Židanek Marija 

+ Primož Lavtar, duhovnik, 6. obl. 

BR  10 + Irena Šimon 

+ Stanislav Čampelj, obl. 

po namenu (M) 

Čiščenje cerkve, 21.8., ob 8h: Tržaška c. od OMV do Mercatorja in Malovaška ul.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 23.8.2021 do 29.8.2021 

23.8. pon sv. Roza iz Lime, 

devica 

BR 19 + Irena Šimon (roj. dan) 

+ Anton Prelesnik 

24.8. tor sv. Jernej, apostol BR 19 + Antonija in Frančišek Čuden 

++ starši Kušar 

25.8. sre sv. Ludvik, kralj BR 19 po namenu (C.J.) 

+ Marjeta Baškovč Peklaj 

+ Janez Seliškar 

26.8. čet sv. Tarzicij, mučenec BR  8 živi in ++ iz družine Davanco 

+ Vladimir Tkalec, 30. dan 

27.8. pet sv. Monika, mati sv. 

Avguština 

BR 19 ++ družina Pečjak 

+ Janez Urbančič 

28.8. sob sv. Avguštin, škof VG  8 + Primož Lavtar, duhovnik 

+ Ludvik Modic, obl. 

+ Angela Jesih 

BR 19 ++ Čamernik iz Lukovice 

+ Marko, obl. in Marijana Bergant 

+ Marija Celarc 

29.8. ned 22. nedelja med letom 

Mučeništvo Janeza 

Krstnika 
branje Božje besede LG: 

Jerneja in Rok Meglen 

 

branje Božje besede VG:  

Ana in Tine Stegel 
 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Andrej in Ana Kodba 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Franci Rotar 

LG   830 v zahvalo in priprošnjo (R) 

VG  830 + Julijana, 3. obl. ter Stane in 

Stanislav Škoporc 

+ Ivanka in Vincencij Gregorc 

+ Milan Čuden, (roj. dan) 

+ Janez Turk 

za dušno in telesno zdravje 

+ Jožefa Istenič 

+ Marija Pezdir, 30. dan 

BR  10 + Jernej Stražišar 

+ Alojzij Mikuš, obl. ter ++ starši 

Mikuš in vsi ++ iz družine Šenk 

+ Marija Kušar 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 28.8., ob 8h: Poštna ulica. 
 

V poletnem času ob četrtkih ne bo redno dveh svetih maš. Ko bo 

sveta maša v četrtek zvečer, bo po sveti maši do 20.00 ure tiho 

češčenje Najsvetejšega v cerkvi na Brezovici in čas za osebno molitev. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

V juliju so bili krščeni 
 

☼  Nika Liana   ☼  Ines 

☼  Filip    ☼  Gabriel 
 

 

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

v tem času petnajst otrok.  
 

 

V juniju* in juliju so od nas odšli v večnost 
 

†  Ivanka Gregorc (85), Požarnice 64, Vn. Gorice, (Vnanje Gorice)* 

†  Karel Titan (84), Debevčeva pot 6, Brezovica, (Brezovica) 

†  Veronika Frančiška Hočevar (91), Cesta pod Strmco 6, Log, (Log) 

†  Vekoslava Jambrovič (84), Pot za Stan 12, Dragomer (Dragomer) 

†  Marija Armič (83), Kratka pot 2, Dragomer (Brezovica) 

†  Vladimir Tkalec (73), Cesta OF 23, Log, (Log) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih osemintrideset naših župljanov. 

Preteklo leto pa je bilo v tem času pokopanih šestintrideset 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).  

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  

mailto:jozef.poje@rkc.si
http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon/
mailto:jozef.poje@rkc.si
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

