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  Romanje 

 
Romanje pomeni, da vstaneš, za nekaj časa odideš iz svoje 

hiše in vsakdanjosti ter greš na sveti kraj. Beseda prvotno pomeni 

pešačenje in dolgotrajno pot, na kateri je dovolj časa za molitev, 

premišljevanje, soočanje s seboj in iskanje Boga.  
 

Romanje imenujemo tudi Božja pot. Hoja, molitev in 

prenašanje neudobja pomagajo ljudem – vernim in iščočim – bolje 

razumevati, da človek nima središča v sebi, ampak je ustvarjen za 

presežnost. Vsaka romarska pot, ki je povezana z Božjo potjo, 

vsebuje prvino napora. Zato je prispodoba za trud v verskem življenju 

in iskanje prave poti. Táko pešačenje pa prinaša tudi veliko veselja. 

Romar na poti srečuje ljudi, naleti na sveta znamenja in na novo 

doživlja naravo kot Božji dar. 
 

Romar potuje v kraj, 

kjer je Bog nekdaj 

posebej razločno 

govoril. Na takem 

kraju so, rečeno v 

prispodobi, nebesa 

odprta. Tam se 

duhovne meje odpi-

rajo lažje in pogosteje 

kot drugje.  

Odpadajo omejitve 

duše in telesa, dogaja-

jo se notranji in celo 



vidni čudeži. Notranje očiščenje, nova duhovna spoznanja in 

hvaležnost pa pripravijo romarja do tega, da se lažje in na novo 

izroči Bogu. Za pomoč in priprošnjo lahko prosi svetnike, ki jim je 

marsikateri romarski kraj posebej posvečen. Prosi pa tudi in predvsem 

Kristusovo Mater, ki jo v lavretanskih litanijah imenujemo Pomoč 

kristjanov in Tolažnica žalostnih. Romar prosi Marijo za zaupanje in 

modrost, za milost tolažbe ob izgubah in trpljenju, za upanje in za 

novo moč. Mnoge prošnje ostanejo v svoji konkretnosti neuslišane. 

Toda bistvena prošnja, da se človek spravi z Bogom, s svojimi 

bližnjimi, s samim seboj ali s svetom, je na romarski poti in njenem cilju 

razločnejša. Molitev v ta namen se potem tudi izpolni. 
 

V Sloveniji imamo zgodovinsko in duhovno bogate romarske 

poti. Avgusta se na te poti podajo mnogi tisti, ki še posebej iščejo 

Marijino materinsko ljubezen. Pri Mariji Pomagaj na Brezjah, Mariji 

Zavetnici s plaščem na Ptujski Gori, Žalostni Materi Božji v Stični, Mariji 

Vnebovzeti na Sveti Gori in mnogih drugih iščejo tisti Marijin obraz, ki 

jih bo obenem potolažil in napolnil z virom čiste moči za vse 

prihajajoče leto. Modrina Marijinega plašča, s katerim ogrinja 

Slovenijo, in modrina njenih oči, s katerimi išče vsakogar od nas, 

spodbuja tudi nas, da izstopimo iz svoje hiše in se podamo na pot k 

Njej. Majhno romanje je tudi procesija, ki jo imamo na Brezovici na 

večer praznika Marijinega vnebovzetja. 
 

 

Obvestila za mesec avgust 
 

Od 31. julija do 3. avgusta bom z ministranti in OPZ na morju v 

Strunjanu, zato lahko kadarkoli pokličete na tel.: 040 395 942, Jožef 

Poje, župnik. 
 

Priprava na sv. krst je zaradi župnikove odsotnosti v prvih dneh 

avgusta izjemoma v petek, 4.8., ob 18h. Krstna nedelja je 6. avgusta 

ob 10h.  
 

Na prvi petek v mesecu avgustu, 4.8., bom obiskal starejše in bolne 

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

usmiljenja. Zvečer po maši je molitev pred Najsvetejšim do 20:30 ure.  
 

Na prvo soboto, 5.8., zvečer, je pred sv. mašo molitev rožnega 

venca, po maši pa litanije Matere Božje.  
 

Na god sv. Lovrenca bo sv. maša samo v cerkvi v Dramomerju. 

Žegnanje v Dragomerju je v nedeljo, 13.8., ob 10h. 



Na praznik Marijinega vnebovzetja, v torek, 15. avgusta, je sv. maša 

zjutraj ob 8h in zvečer ob 19h. 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.  

 

Romanje treh Slovenij na Svete Višarje je 6. avgusta. Na Višarjah bo 

ob 10:30 predavanje prof. dr. Andreja Finka z naslovom »Upanje v 

večno Slovenijo«, ob 12:00 sveta maša, po maši pred cerkvijo kratek 

kulturni program s skupino Zarja in kvartetom klarinetov. 
 

Poletni oratorij za otroke bo od ponedeljka, 21.8., do petka, 26.8., od 

9h do 16h na Brezovici. Vodilo oratorija je: Dotik nebes 

V oratorijskem tednu bomo z otroki 

spoznavali življenjsko poslanstvo 

Marije Božje matere. Odkrivali bomo 

njeno poslanstvo preko oznanila 

nadangela Gabrijela, njen odhod k 

sorodnici Elizabeti, potem ob rojstvu 

Božjega sina Jezusa in njeno 

spremljanje ob smrti na križu. 

Predvsem pa naj bo pred nami njen 

zgled trdne vere ob vstajenju Jezusa 

in ob prihodu Svetega Duha na 

Binkonštni dan, ko je bila skupaj s prvimi kristjani, Jezusovimi učenci. 
 

Žegnanje na Logu bo na Jernejevo nedeljo, 27. avgusta. Sv. maša 

bo v cerkvi na Logu ob 10h. 
 

Vpis otrok k verouku za prvi razred in v višje razrede bo v petek, 1.9., 

od 15h do 19h in v soboto, 2.9., od 8h do 13h in od 17h do 19h. Urnik 

verouka bo na voljo po 20. avgustu, v času poletnega oratorija, v 

cerkvi pri verskem tisku in na spletni strani župnije. 

Pri vpisu otroka boste lahko dobili potrebne učbenike, delovne 

zvezke,  liturgične zvezke in prispevali dar za katehezo. Učbenike si 

lahko sposodite tudi od starejših otrok.  
 

Začetek verouka bo v ponedeljek, 4. septembra. Druga nedelja v 

septembru, 10.9., bo katehetska nedelja. Pri maši se bomo še 

posebej priporočili Svetemu Duhu in prosili za modrost.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 31.7.2017 do 6.8.2017 

31.7. pon sv. Ignacij Lojolski - ni svete maše 

1.8. tor sv. Alfonz Ligvorij  - ni svete maše 

2.8. sre sv. Evzebij, škof - ni svete maše 

3.8. čet sv. Lidija, sp. žena - ni svete maše 

4.8. pet sv. Janez Vianej, 

duhovnik 
prvi petek 

 

BR 19 + Marija Lenaršič in družina  

Pezdir (Podpeška c. 95) 

+ Ivana Artač 

+ Tonči Štrukelj 

+ Mirko Sever 

+ Alojzija Gorenc, 7. dan 

5.8. sob sv. Marija Snežna 
čiščenje ob 8h Brezovica: 

Podpeška c.  

prva sobota 

BR 1600 poročna maša 

BR 19 + Jožef Tomšič, duhovnik, obl. 

+ Zdravko Trček, 30. dan 

+ Jernej Stražišar 

+ Janez Ramuta, obl. 

+ Jan Ulaga, 9. obl. 

za družini Lavrenčič in Svetec 

 

6.8. ned 

18. nedelja med letom 

JEZUSOVA 

SPREMENITEV NA GORI 
branje Božje besede LG: 

Franci in Antonija Cukjati 

 
branje Božje besede VG: 

Manca Modic in  

Anamarija Kermavnar  

 

 
branje Božje besede BR: 

Janez in Bojana Novljan  

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Franci in France Hočevar 

VG 830 + Ignac in Frančiška Marinko 
(Nova pot 38) 

+ Ivanka, obl. in Vinko Gregorc 

+ Rado Švigelj 

+ Stanko Janežič, duhovnik 

za zdravje (V) 

+ Ivan in Jerca Marinko 

BR  10 + Vida in Tilen Starkež ter  

+ Alojz Hočevar 

+ Majda Remškar, 3. obl. 

Čiščenje cerkve, 5.8., ob 8h: Podpeška c. 
 

Jezusova spremenitev na gori – 6. avgust 
 

Jezusove spremenitve na gori se je Cerkev spominjala s posebnim praznikom že 

izza prvih časov na Vzhodu, kjer bi to praznovanje mogli primerjati z našim 

praznikom Kristusa Kralja, na Zahodu pa od 11. stoletja dalje. Za vso katoliško 

Cerkev je praznik uvedel papež Kalist III. leta 1457. Po starem krščanskem izročilu 

se je to, česar se z današnjim praznikom spominjamo, dogajalo na gori Tabor, ki 

stoji osamljena na galilejski ravnini in se dviga 588 metrov visoko.  



GODOVI in SVETE MAŠE od 7.8.2017 do 13.8.2017 

7.8. pon sv. Kajetan, duh BR 19 + Anton Japelj 

8.8. tor sv. Dominik, red. BR 19 za duševno in telesno zdravje 

9.8. sre sv. Terezija, red.  BR 19 za srečno zadnjo uro 

+ Andrej in Angela Marinko 

10.8. čet sv. Lovrenc DR 19 ++ Kršmanec 

11.8. pet sv. Klara, Jasna BR 19 + Anton in Marija Kavčnik 

12.8. sob sv. Ivana Šantalska  
čiščenje: Komarijska, Šolska, 

Debevčeva, Za grabnom 

BR 19 ++ starši Pleško (Log), obl. 

+ Srečko Malavašič, 30. dan 

+ Anton, obl. in Jožica Rode 

13.8. ned 19. nedelja med letom 
branje Božje besede LG: 

Joža Černetič in 

Irma Tarman 
 

 

branje Božje besede VG: 

Urška Smrtnik in  

Jerca Modic 
 

branje Božje besede BR:  

Franci in Marija Rakovec 

 

žegnanje v Dragomirju  

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Janko Černetič, obl. 

VG  830 v čast Mariji Pomagaj za zdravje  

+ Majda Smrtnik, obl. 

+ Agneza Pezdir, 30. dan 

+ Tilka, Stanko in Janez Marinko 

BR  10 za blagoslov in zdravje 

DR 10 + Ivan in Ivanka Kršmanec 

+ Francelj Fišter, obl. in  

++ starši Fišter 

+ Mili Gerbec, obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, 12.8., ob 8h: Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za grabnom. 
 

Sv. Lovrenc – 10. avgust 
 

Živel je približno v času od 225–258 leta in je bil eden izmed sedmih 

diakonov rimske Cerkve, ki je služil papežu Sikstu II. in je bil mučen 

med vladavino rimskega cesarja Valerijana. Čeprav mlad, je užival 

papeževo zaupanje in zasedel odgovorni položaj kot upravitelj 

cerkvenega premoženja, skrbel pa je tudi za darovanje ubogim. Za 

časa vladanja cesarja Valerijana so papeža kot kristjana zaprli in 

ubili. Papež mu je naročil, naj denar iz zakladnice razdeli revežem, 

saj naj bi že čez nekaj dni sam doživel enako usodo kot papež sam. 

Rimski načelnik Hipolit je od Lovrenca zahteval zaklade Cerkve in le – 

ta je predenj pripeljal ubožne, vdove in sirote in jih predstavil kot 

večje zaklade cerkve, kot naj bi jih imel Hipolitov cesar. Razjarjen 

Hipolit ga je ukazal mučiti, na koncu pa so ga živega spekli na ražnju. 
Sveti Lovrenc je zavetnik revežev, gasilcev, steklopihalcev, kuharjev, 

likalk. Varoval naj bi pred opeklinami, bolečinami v hrbtu, vročico.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Diakon
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE_Sikst_II.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimski_imperij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kristjan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimskokatoli%C5%A1ka_cerkev
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gasilci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Steklo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kuhanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Likalnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Opeklina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrbtenica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vro%C4%8Dica


  GODOVI in SVETE MAŠE od 14.8.2017 do 20.8.2017 

14.8. pon sv. Maksimilijan Kolbe BR 19 + Tine Rebec, obl. 

15.8. tor MARIJINO 

VNEBOVZETJE 

BR  8 + Marica in Drago Gorjan 

BR 19 + Ana Stanovnik 

+ Tine Rebec, obl. 

+ Anton Prelesnik 

16.8. sre sv. Rok, spokornik BR 19 + Marko Rode, obl. 

+ Marjan Trček, 1. obl.  

17.8. čet sv. Hijacint, red. BR   8  po namenu (še prosto) 

18.8. pet sv. Helena, cesarica BR 19 + Viktor Herič 

+ Stanislav Mohar, 1. obl. 

19.8. sob sv. Janez Eudes 
čiščenje ob 8h Brezovica:  

Na Lazih, Brezovica 

BR19 + Dušan Trček, obl. 

+ Janez in Frančiška Novak 

20.8. ned  20. nedelja med letom 
branje Božje besede LG: 

Eva Gorup in Lara Šifrer 
 

branje Božje besede VG: 

Tončka in Viktor Poličnik 
 

 

 

 
 
 

branje Božje besede BR:  

Miha in Beti Rus 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG  830 po namenu (še prosto) 

VG 830 + Ludvik Modic 

+ Ana Kozina 

+ Marija Nartnik 

+ Jože Gosar 

+ Ivana Jamnik, 30. dan 

BR  10 Stanislav Čampelj, 1. obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 19.8., ob 8h: Na Lazih, Brezovica 
 

Marijino vnebovzetje – 15. avgust 

Slovesni praznik Marijinega vnebovzetja, spada med najstarejše 

Marijine praznike. Nastal je v Jeruzalemu, kjer je bila cerkev 

'Marijinega počivališča' na poti v Betlehem, kjer je rodila Jezusa. 

Med kristjani je od naj starejših časov vladalo prepričanje, da Marija 

ob koncu svojega življenja ni umrla, temveč samo 'zaspala' ter bila 

potem z dušo in s telesom vzeta k Sinu. Praznovanje Marijinega 

poveličanja je bilo že v 5. stoletju razširjeno tudi na Zahodu. Versko 

resnico o Marijinem vnebovzetju – da je bila vzeta v nebesa z dušo in 

s telesom – je slovesno razglasil papež Pij XII. 1. novembra 1950, na 

praznik Vseh svetnikov. Ta datum, ki je poleg češčenja svetnikov, 

naših poveličanih bratov in sester, posvečen tudi spominu naših 

rajnih, je izbral z namenom, da se poudari resnica o vstajenju mrtvih 

in večnem življenju. Besedo 'Vnebovzetje' so prvi kristjani uporabljali 

zelo redko, raje so govorili o Marijinem 'zaspanju'. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 21.8.2017 do 27.8.2017 

21.8. pon sv. Pij X., papež BR 19 + Tadeja in Branka Somrak 

22.8. tor sv. Devica Marija Kraljica BR 19 v za hvalo in priprošnjo 

23.8. sre sv. Roza iz Lime BR 19 + Zdravko Trček 

24.8. čet sv. Jernej, apostol BR  8 + Albin in Anton Slana, obl. 

25.8. pet sv. Lovrenc, duhovnik BR 19 v priprošnjo za blagoslov in 

prave odločitve 

26.8. sob sv. Tarzicij, muč.  
čiščenje ob 8h Brezovica:  

Cesta na postajo 

BR 19 + Ivan in Ivanka Kušar 

+ Ludvik Lah 

+ Alojz Mikuš, obl. 

27.8. ned  

 

21. nedelja med letom 

 
branje Božje besede LG: 

Lea in Ida Šifrer 

žegnanje na Logu - cerkev 
 

 

 

 

 

 

branje Božje besede VG: 

Lenart in Jakob Jesih  

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Tomaž Kolenko in Gregor Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Amalija Urbančič 

LG   10 + Avguštin Armič 

+ Ivan in Marija Petkovšek in vsi 

++ Petkovšek 

++ iz družin Zalar, Gutnik, Prah 

VG  830 + Pepca Celar, obl. 

+ Ana Jesenovec 

+ Rok Muster, obl. 

+ Ludvik Modic 

+ Marija Židanek 

BR  10 v zahvalo in priprošnjo 

+ Anton Japelj 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 22.7., ob 8h: Cesta na postajo 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici za september, oktober, november 
 

sobota, 9.9.     – Ulica Jožeta Kopitarja 

sobota, 16.9.   – Ulica Ivana Selana 

sobota, 23.9.   – Založnikova ul., Cesta v Log 

sobota, 30.9.   – Vrhniška cesta 

sobota, 7.10.   – Dolina, Pot na Plešivico, Pot na mah, V Jami 

sobota, 14.10. – Pod gradom 

sobota, 21.10. – Pot na Tičnico, Partizanska ulica 

sobota, 28.10. – Na Pobočju 

sobota, 4.11.   – Ljubljanska cesta 

sobota, 11.11. – Laze, Dragomer 

sobota, 18.11. – Dragomerška od Ljubljanske do Čudnovih 

sobota, 25.11. – Ob gozdu, Pot na Poljane do št.14 

 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

V juliju so prejeli zakrament svetega krsta 

☼  Adam Horvat, Vnanje Gorice  

☼  David Pogačar, Lukovica  

☼  Eva Pekolj, Log pri Brezovici 

☼  Jakob Debevec, Vnanje Gorice  

☼  Neli Borštnar, Vnanje Gorice 

☼  Neža Ciber, Vnanje Gorice 

Letos je bilo krščenih sedemnajst otrok, v lanskem letu, do avgusta 

pa dvanajst otrok. 
 

 

V juliju so od nas odšli v večnost 

†  Zdravko Trček (73), Podpeška cesta 104, Brezovica, (Brezovica) 

†  Srečko Malavašič (70), Cesta v Hrastje 8, Log pri Brezovici, (Log) 

†  Agneza Pezdir (80), Na Lazih 58, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Ana Pintarič (77), Nova pot 65, Vnanje Gorice, (Ljubljana Žale) 

†  Ivana Jamnik (98), Nova pot 142, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 

Letos je bilo cerkveno pokopanih trideset naših župljanov, lansko leto v 

tem času pa sedemintrideset.  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

URADNE URE: v poletnem času – avgust – po sveti maši. Pokličite po 

telefonu ali sporočite na e-pošto. 
 

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu, med sv. mašo, ki je ob 10h.  

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.  
 

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
mailto:zupnija.brezovica@rkc.si

