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Pot domov
Ti, Kraljica vseh svetnikov,
primi me za roko zdaj,
Pomočnica spokornikov,
pelji k Bogu me nazaj.
(Anton Martin Slomšek)

O načinu prehoda v večnost ne razmišljamo velikokrat. Čeprav so
skozi prehod šli naši sorodniki, znanci in prijatelji, ki so že umrli; in
prehod čaka tudi nas, je o tem težko razmišljati. O prehodu v
večnost nimamo prestave ali neposredne izkušnje, kako se zgodi.
Večina ljudi misel na smrt odklanja in se ji izogiba. Pogosto jo
odklanja celo takrat, ko so ob smrti svojca z njo neposredno soočeni.
Misel na smrt in zavedanje lastne umrljivosti marsikoga navdaja z
nelagodjem, tesnobo, celo grozo, kljub temu, da nam je bilo
razodeto, kaj nas po smrti čaka. Toda misel na to se zdi preveč
skrivnostna in neotipljiva, smrt pa preveč črna, hladna in boleča, da
bi v njej zmogli videti več kot to.
A vendar imata vera in duhovni pogled moč, da se prebijeta skozi
sliko zgolj zemeljskega pogleda na umiranje in smrt. Duhovni pogled
ni podarjen samo najglobljim vernikom ali mistikom, ki so opisovali
tisto, »kar oko ni videlo in uho ni slišalo« (1Kor 2,9). Tak pogled lahko
doživijo tudi nekateri svojci ob smrti svojih bližnjih, ko začutijo
prebliske spoznanj, milosti ali nenavadnih dogodkov, ki spremljajo

smrt. Ni malo ljudi, ki so se nekoč celo sami znašli v smrtni situaciji in
doživeli vstop v prehod ter vnovično vrnitev v življenje. Ta izkušnja jih
je spremenila za vedno in jim predrugačila pogled na življenje in
večnost. In ni jih malo, ki drobce »z onega sveta« doživijo v sanjah,
kot očak Jakob (prim. 1Mz 28,12), v cerkvi ali na kakšnem drugem
kraju, kjer se njihov duh nepričakovano poveže z dotlej neznanimi
občutji, vpogledi in spoznanji.
Vsi takšni nenavadni vpogledi, doživetja in spoznanja v človeku
naenkrat odprejo popolnoma drugačen pogled na smrt in večnost.
Pogled »onkraj« nenadoma začne vsebovati vtis svetlobe, svobode
in velikega miru. Izkušnja je tako močna in resnična, da preseže tisto,
kar je človek vedel in poznal dotlej in v spominu v vseh podrobnostih
ostane še mnogo let po tistem, ko se je zgodila. Čeprav zaradi
nerazumevanja drugih izkušnja pogosto ostane zamolčana, ostaja v
življenju človeka, ki jo je doživel, kot eden najsvetlejših in
najdragocenejših spominov.
Izkušnje posameznih ljudi, zapisi mistikov in opisi v Svetem pismu
nakazujejo, da se smrt in prehod v večnost zgodita v veliki moči. Ne
motijo se tisti, ki o smrti govorijo kot o novem rojstvu, v katerem se
tako snovno kot izkustveno vse predrugači. Prav tako se ne motijo
tisti, ki trdijo, da je smrt človekova osebna Velika noč. V tem
osebnem vstajenju človek prelomi vse, kar ga je vezalo na zemeljsko,
se osvobodi bremena trpljenja in se preobrazi v nekaj popolnega. A
kljub slutnji moči in lepote prehoda, kljub zagotovilu veličastnosti
nebes in ljubezni Boga, svet umrlih za nas zaenkrat vseeno ostaja
zastrt.
Apostol Pavel pravi, da na tem svetu »hodimo v veri in ne gledanju«
(2Kor 5,7). To, kar nas čaka, nam bo v polnosti dano videti in doživeti
šele, ko pride tudi naš čas – čas našega novega rojstva in našega
vstajenja. To bo čas, ki ga smemo pričakovati v velikem zaupanju,
da bo v tistem prehodu za nas nekaj domačega in da bo pot skozi
prehod v resnici radostna pot domov. Do tedaj pa nas apostol Peter
poziva, naj ljubimo Boga, »čeprav ga niste videli. Verujte vanj,
čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in poveličanem
veselju.« (1Pt 1,8). Sveti Avguštin pa dodaja: če zaradi svoje vere
ljubimo nekaj, česar ne vidimo, koliko večja bo šele naša ljubezen,
ko bomo uzrli? Naše zaupanje, naša vera in naša ljubezen bodo
najlepše darilo, ki ga bomo nekoč lahko podarili Bogu in vsem našim
pokojnim sorodnikom, ko se bomo z njimi v večnosti ponovno srečali.

Obvestila za mesec november
Priprava na sveti krst za starše otrok in za botre je v ponedeljek, 29.
oktobra, ob 19:30 uri. Krstna nedelja je 4. novembra ob 10h.
Praznik Vseh svetih, četrtek, 1. november, svete maše: Brezovica ob
7:00 in 14:00, Log in Vnanje Gorice ob 8.30, Dragomer ob 10:00. Po
vsaki sveti maši, razen ob 7:00 na Brezovici, bo tudi molitev na
pokopališču.
Zvečer ob 18:00 uri je na Brezovici molitev rožnega venca za naše
rajne, na predvečer dneva vernih rajnih.
Spomin vernih rajnih, petek, 2. november, sv. maša je na Brezovici
ob 7h in ob 19h.
V času jesenskih počitnic ni veroučnih srečanj. Verouk se začne po
počitnicah, 5. novembra.
V času počitnic so osmošolci in devetošolci povabljeni na jesenske
delavnice na Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvid nad Ljubljano, 29.
in 30. oktobra od 9:00 do 15:00. Delavnice bodo potekale v enem
dopoldanskem in enem popoldanskem terminu, tako da se bo
mogoče udeležiti dveh delavnic dnevno. Med obema delavnicama
bo osnovnošolcem na voljo tudi kosilo. Tako udeležba na delavnicah
kot kosilu bo za vse udeležence brezplačna. Več informacij in prijava
na:
https://www.stanislav.si/izpostavljeno/jesenske-delavnice-naskofijski-klasicni-gimnaziji-2/
Na prvi petek v mesecu novembru, 2.11., bom obiskal starejše in
bolne na domu. Ob 15h bo na Brezovici molitev rožnega venca
Božjega usmiljenja. Zvečer po maši bo molitev pred Najsvetejšim do
20:30 ure, ki jo pripravljajo skavti.
Na prvo soboto, 3.11., je zvečer pred sv. mašo molitev rožnega
venca pred Najsvetejšim, po maši pa litanije Matere Božje.
Prva nedelja v novembru, 4.11., je krstna in tudi zahvalna nedelja.
Molitvena skupina Beseda Življenja je v ponedeljek, 5. novembra po
večerni sv. maši. Naslov srečanja za mesec november je: »Glej, stojim
pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k
njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz 3,20).
Skavtski petek je 9. novembra. Pri sveti maši sodelujejo skavti.

Antonov večer letošnje jeseni je v soboto, 10. novembra, ob 20.00 uri
v Marijinem domu. Z nami bo dr. Borut Škodlar, psihiater, terapevt,
predavatelj na Medicinski fakulteti in namestnik predstojnika
Kliničnega oddelka za mentalno zdravje v Ljubljani. Spregovoril nam
bo o dveh najpogostejših duševnih boleznih - shizofreniji in depresiji.
Predstavil nam bo značilnosti teh bolezni ter kako poteka psihiatrična
obravnava in zdravljenje teh bolnikov. Osvetlil pa nam bo tudi
pogled na to, kako vera in molitev pri tovrstnih boleznih pomagata
bolnikom in svojcem. Lepo povabljeni.
Srečanje ŽPS je v ponedeljek, 12. novembra, po sv. maši, ob 19:30 uri.
Povabljeni že k sv. maši.
Orgelska maša je tretji petek v mesecu novembru, 16.11., ob 19:00
na Brezovici.
Srečanje ministrantov je v soboto, 17. novembra, ob 10.00 uri na
Brezovici. Povabljeni tudi novi ministranti.
Na predvečer goda sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe,
cerkvenih pevcev in glasbenikov, je v sredo, 21. novembra, srečanje
vseh pevskih zborov v naši župniji. Pevci se bodo pri večerni maši, ob
19:00, priporočili sv. Ceciliji, njihovi zavetnici, po maši bo sledilo še
skupno srečanje v Marijinem domu.
Blagoslov novega križa – ANTONOV KRIŽ, ob Cesti na postajo je na
praznik Kristusa Kralja, 25. novembra, ob 15.00 uri. Postavljen je Bogu
v čast in zahvalo. Pobudo za križ v tem delu naše župnije je tik pred
svojo smrtjo dal pokojni župnik Jože Gregorič. Križ, ki je delo arhitekta
Martina Kavčiča, nas bo spominjal na Kristusovo trpljenje in zmago
nad smrtjo. S svojo simboliko nam bo kazal, da so naši napori, težave
in trpljenje z velikonočno vero osmišljeni in premagani.
Teden Karitas je od 26. novembra do 2. decembra in se sklene na
prvo adventno nedeljo, ki je tudi nedelja Karitas. Oblikovan bo z
geslom »Modrost iz korenin modrosti«.
Zato bo v tem tednu Karitas Brezovica skupaj s skavti organizirala
delavnico - izdelavo adventnih venčkov. Delavnica bo v soboto, 1.
decembra ob 9.00 uri v Marijinem domu na Brezovici. Na delavnico
ste povabljeni otroci, mladi, starši, dedki in babice. Venčke, ki jih
bomo izdelovali, bomo prodajali pri sobotni večerni maši in v nedeljo
pri obeh mašah na Brezovici. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite.

Ostala obvestila
Nikodemovi večeri so od 19. do 22. novembra vsak dan ob 19.30 uri
razen v sredo ob 20.00 uri na Teološki fakulteti v Ljubljani. Naslov je:
MLADI IN (NE)MOČ VERE.
Ponedeljek, 19. 11. 2018, ob 19.30 - Prof. dr. Borut Škodlar, psihiater:
Stiske mladih in duhovnost.
Torek, 20. 11. 2018, ob 19.30 - Msgr . Alojzij Cvikl, mariborski nadškof:
Ali Cerkev posluša mlade?
Sreda, 21. 11. 2018, ob 20.00 - p. Brendan McManus, jezuit: Odrešilna
pot: z bremenom tragične izgube na Caminu (pričevanje in
pogovor).
Četrtek, 22. 11. 2018, ob 19.30 - Meriti neizmerljivo: razmišljanja o
temeljih življenja ob prvem delu filmskega ciklusa Dekalog poljskega
režiserja Krzysztofa Kieślowskega (ogled filma in razmišljanje). Gostje:
Barbara in Jernej Kastelec, zakonski par; Emanuela Eduard,
študentka in predsednica Društva SKAM; dr. Matjaž Celarc, duhovnik
POTA - program je nastal kot odgovor na iskanje in želje mnogih
prostovoljcev iz Slovenije, kako graditi boljši svet, ki bo temeljil na
medkulturnem in medčloveškem dialogu. Že 13 let program POTA
omogoča mladim v poletnih mesecih prostovoljno delo na projektih
po celem svetu. Nameni programa so nudenje priložnosti za delo na
konkretnem projektu in priložnost za medkulturno učenje. Delo v
državah v razvoju da mladim edinstveno izkušnjo stika z drugačno
kulturo, z ljudmi, ki so bogati bolj duhovno kot materialno. Od leta
2017 program POTA deluje v Skupnosti katoliške mladine, Društvu
SKAM. Več na: http://pota.si/poslanstvo/
Evropsko novoletno srečanje mladih bo v Madridu, Španija. Srečanje
je od 26.12.2018 do 2.1.2019. Prijave so do 29.11.2018. Starostna
omejitev je od 16 do 35 let. Več preberite na:
https://skam.si/dogodki/mednarodna-srecanja/evropsko-srecanjemladih/
Od nedelje, 18.11., do sobote, 24.11., je teden zaporov. Namen
tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali pomena molitve za
zapornike, njihove družinske člane, vse zaposlene na področju
sodstva in zaporniškega osebja ter za žrtve kaznivih dejanj in njihove
svojce, ki jih trpljenje zadene za vse življenje.

Zahvala
Hvala vsem, ki s svojo molitvijo in delom podpirate in sooblikujete
življenje v župniji. Hvala vsem, ki v župniji opravljate različne službe:
organistom, voditeljem zborov, pevcem, bralcem Božje besede,
pritrkovalcem, mežnarjem in ministrantom.
Vsem, ki čistite in krasite cerkev na Brezovici, v Vnanjih Goricah,
kapelo in cerkev na Logu, cerkev v Dragomeru. Vsem, ki skrbite za
čistočo in urejenost Marijinega doma in župnišča. Vsem ključarjem,
članom ŽPS, Karitas in GS.
Hvala katehistinjam, ki vsak teden posredujete zaklad vere in
darujete del svojega življenja za mlade rodove. Pa tudi vsem, ki z
molitvijo ali z materialnimi darovi podpirate župnijo.
Hvala vsem starejšim in bolnim, ki z molitvijo in darovanjem trpljenja
prosite za blagoslov. Hvala vsem, ki s prostovoljnim delom darujete
svoj čas in moči za župnijo.
GODOVI in SVETE MAŠE 29.10.2018 do 4.11.2018
29.10. pon sv. Mihael Rua, red. BR 19
v zahvalo
30.10. tor sv. Marcel, mučenec VG 13
+ Miro Jakomin, pogreb
+ Jožef Lukan, 1. obl.
BR 19
31.10. sre sv. Volbenk, škof
za duše v vicah
BR 19
1.11. čet

VSI SVETI

BR 7

LG 830

VG 830

+ Ludvik in Niko Jakomin
za žive in pokojne župljane
+ Ciril Pezdir
+ Frančišek Bokavšek in
++ starši Slana
+ Avguštin Armič
++Matija Remškar, obl. in
++ družina Remškar
+ Stane Plešnar, 27. obl.
+ Janez Jakomin
+ Ana Kozina
+ Jožef Lukan
+ Stanislav Podkrajšek
+ Marija Novak
+ Julijana Škoporc
+ Ivana Jamnik in Ivan Jamnik ter
Angela Novak
+ Heinrich Rudolf in Joži Sieger

1.11. čet

VSI SVETI

DR 10

BR 14

2.11. pet

SPOMIN VERNIH RAJNIH BR 7
prvi petek

3.11. sob

sv. Viktorin Ptujski, šk.

BR 19

BR 19

prva sobota

4.11. ned

31. nedelja med letom, BR 7
zahvalna nedelja
sv. Karel Boromejski
LG 830

+ Jure Mahne
+ Ivana Krajnik
+ Ciril Klemenc
+ Ciril Lukan
+ Anton Čamernik
+ Mili Gerbec
+ Izidor Mole, 20. obl. in vsi ++ Trček
+ Ivan in Ivanka Kušar
+ Metka Novak
+ Janez Plevnik
+ Janez Celarc
+ Ivan Čamernik
++ Žohar in + Tone Zor
++ Vandamovi
+ Mojca Šuštar in Dušan Strelec
za duše v vicah
+ Tomaž in ++ starša Brank,
starša, sestri in brata Kramar
+ Ana Voglar
++ Rotar in ++ Žitko
+ Karolina in Jože Hrastar in
++družina Roblek in Hrastar
+ Anton Hočevar, obl.
++ starši in bratje Rigler
za žive in pokojne župljane
Bogu v zahvalo
+Jurij Demšar, obl. in starši Demšar

+ Ivan Marinko, 50. obl. in Albina
Marinko, 13.obl., ++stari starši Rotar
vsi živi in ++ dobrotniki
branje Božje besede VG:
+ Stanislav Podkrajšek
Marta in Drago Stanovnik
+ Jože, Leo in Lojze Ščap
v zahvalo
+ Marija Tompa in Tatjana Oblak
+ Miro Jakomin, 7. dan
branje Božje besede BR:
+ Drago Gorjan
BR 10
Franci in Marija Rakovec
+ Štefka in Stane Vatovec
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 3.11., ob 8h: Rožna, Vrtna, Lepa pot, Ob Snežaku.
branje Božje besede LG:
Irena Saksida in Joža
Černetič

VG 830

GODOVI in SVETE MAŠE od 5.11.2018 do 11.11.2018
5.11. pon sv. Zaharija in Elizabeta, BR 19
+ Irena Čepon, 30. dan
starši Janeza Krstnika
+ Pavla in Ludvik Jakomin
6.11. tor
sv. Lenart, opat
BR 19
+ Leopold Kramarič, obl. in
+ brat Anton Logar, obl.
7.11. sre
sv. Ernest, opat
BR 19
+ Alojzija Vičar, 30. dan
+ Ivana Marija Vrčon
8.11. čet
sv. Bogomir, škof
BR 8
za dar vere vseh v naši župniji
9.11. pet
Posvetitev
BR 19
+ Ivan in Ivanka Kušar
lateranske bazilike
+ Marjan Trček
10.11. sob sv. Leon Veliki,
BR 19 + Dušan Belič, obl.
papež in c. učitelj
+ Drago Benkovič, 30. dan
po namenu
11.11. ned 32. nedelja med letom BR 7
za žive in pokojne župljane
30
sv. Martin, škof
zahvala za zdravje
LG 8
branje Božje besede LG:
VG 830 + Martin in Francka Japelj
Dragica in Miha Jalševac
+ Angela Lenaršič, 3. obl.
branje Božje besede VG:
+ Stanko Janežič, duhovnik (za god)
Darja Modic in Matija
+ Viktor in Marija Brolih
Perne
+ Miro in Pavla Brolih
++ Andrejčevi ter
+ Jerca in Ivan Marinko
branje Božje besede BR:
BR 10
+ Jožef Tomšič, duhovnik in
Miha in Beti Rus
++ starši Tomšič
+ Ivana Marija Vrčon
+ Franc Kozole
+ Janez Kušar
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 10.11., ob 8h: Pot za Stan.

Smrt je mogočna učiteljica in nas lahko
marsičesa nauči. Nauči nas, da na tem svetu
nič ne traja večno; da vse stvari v življenju
nekoč minejo. Smrt nas uči, naj se ničesar ne
oklepamo do te mere, da brez te stvari ne bi
mogli nadaljevati svoje poti. Namesto tega
se naučimo, da vse stvari prepuščamo
večnosti.
(Benedict J. Gröschel)

GODOVI in SVETE MAŠE od 12.11.2018 do 18.11.2018
12.11. pon sv. Jozafat, škof, muč. BR 19
za žive in ++ iz družine Stanovnik
13.11. tor sv. Stanislav Kostka
BR 19
++ Mlinar
14.11. sre sv. Nikolaj Tavelić
BR 19
+ Jerica in Martin Jakomin
sv. Lovrenc Irski, škof
(stari starši)
15.11. čet sv. Albert, škof
BR 8
za duhovne in redovne poklice
16.11. pet sv. Marjeta Škotska
BR 19
+ Tilen Starkež, 6. obl.
sv. Jedrt, devica
+ Jožef Lukan
+ Marija Marcola, 30. dan
17.11. sob sv. Elizabeta Ogrska BR 19
+ Metka Novak
sv. Hilda, opatinja
+ Franci Mivšek in ++ Krvojčkovi
++ Fajtovi starši in
+ France Bokavšek
+ Marija in Ciril Rus
+ Elizabeta Žitko
+ Ludvik Lah, obl.
+ Ivan in Frančiška Remškar, obl.
ter za zdravje in srečo
+ Elizabeta Žitko
+ Anton in Marija Kavčnik
+ Ana Trček, 1. obl.
18.11. ned 33. nedelja med letom BR 7
za žive in pokojne župljane
sv. Karolina, muč.
+ Ivan in Ivanka Kušar
branje Božje besede LG:
30
++ družina Steržaj
LG 8
Franci in Antonija Cukjati
30
+ Vincencij in Ivanka Gregorc
VG 8
branje Božje besede VG:
+ Anton in Marija Nartnik
Irena Modic in
++ Gajštrovi in ++ Kušar
Marta Bogataj
+ Stanislav Podkrajšek
+ France, obl. in Milka Čuden ter
Frančiška Mrak in Marija Japelj
branje Božje besede BR:
BR 10
++ Žitko in ++ Varšek
Tomaž Kolenko in
++ Pečan
Gregor Žitko
+ Ana Voglar
+ Jože Berus, 30. dan
+ Tone Štrukelj, obl.
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 17.11., ob 8h: Na vasi, Pod Lovrencem.

GODOVI in SVETE MAŠE od 19.11.2018 do 25.11.2018
19.11. pon sv. Matilda, red.
BR 19
+ Marija in Peter Trček
20.11. tor sv. Edmund, kralj
BR 19
+ Franc Obrstar, 25. obl. in
++ starši Obrstar in Peklaj
21.11. sre Darovanje sv. Device BR 19
za vse žive in pokojne glasbene
Marije
sodelavce župnije Brezovica
za duševno in telesno zdravje
22.11. čet sv. Cecilija, dev., muč. BR 8
++ iz družine Recek
+ Janez Celarc
23.11. pet sv. Klemen I., papež BR 19
+ Albina Vidovič, obl.
+ Milan Zor
24.11. sob sv. Andrej Dung, muč. BR 19
+ Anton Čamernik in
+ Alojz Čamernik
25.11. ned Nedelja Kristus Kralj BR 7
za žive in pokojne župljane
sv. Katarina Sinajska
+ Ivan in Frančiška Pezdir, obl.
in ++ iz družine Pezdir
branje Božje besede LG:
30
+ Albin Černuta, obl. in
LG 8
Jerneja in Rok Meglen
++ starši Černuta
30
branje Božje besede VG:
+ Ivanka Roblek in Elizabeta
VG 8
Branko in Jani Remškar
Jandol

branje Božje besede BR:
Metod in Mojca Žitko

BR 10

+ Julijana Škoporc
+ Ivan Kozina
+ Jožef Lukan
++ starši Ritlop in Jože Perhoč
+ Miro Jakomin, 30. dan
+ Alojz Mikuš in ++ družina Šenk
+ Ciril Klemenc
+ Ivan Čamernik
+ Ivana Marija Vrčon

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 24.11., ob 8h: Stara cesta.

Zame je edini način, da bom ob smrtni uri dobila usmiljenje, ta,
da bo v tistem trenutku v moji duši najden odtis
Jezusa Kristusa.
(Ludovika de Marillac)

GODOVI in SVETE MAŠE od 26.11.2018 do 2.12.2018
26.11. pon sv. Valerijan Ogerski BR 19
++ Krajnik
+ Boris Čičmirko
27.11. tor sv. Virgil in Modest
BR 19
+ Alojz in Marija Rupert
28.11. sre sv. Katarina Labouré BR 19
++ družina Frank
29.11. čet sv. Saturnin, muč.
BR 8
po namenu (še prosto)
30.11. pet sv. Andrej, apostol
BR 19
+ Andrej Borko
+ Miha Mravlje, 2. obl.
1.12. sob
sv. Eligij, škof
BR 19 ++ Janez Jarc, Cilka Starkež,
Janez in Marija Čamernik
zahvala za 50. obletnico
svetega krsta
+ Anton Čamernik
2.12. ned 1. adventna nedelja BR 7
za žive in pokojne župljane
30
sv. Natalija, muč.
+ Irena Čepon
LG 8
branje Božje besede LG:
30
+ Ignac Jakomin, sin
VG 8
Eva Gorup in Lara Šifrer
+ Franc Ambrožič, obl.
branje Božje besede VG:
+ Vincencij Gregorc, obl. in
Mojca Tratar in
Nuša Dajčman
+ Ivanka Gregorc
+ Stanislav Podkrajšek
BR 10
branje Božje besede BR:
za zdravje (c)
Jožica Gerl in Lucija Žitko
+ Marjan Oven
++ Mlinar
+ Ciril Lukan
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 1.12., ob 8h: na Grivi.

Čiščenje cerkve na Brezovici za december in januar
sobota, 8. 12.
sobota, 15. 12.
sobota, 22. 12.
sobota, 5. 1.
sobota, 12. 1.

– V Loki
– Tržaška c. od št. 348 do 362 parne
– Tržaška c. od paviljona do št. 501 in Pot terencev
– Cesta v Radno od Tržaške ceste do mosta
– Cesta v Radno od mosta do konca

Dragomer

Log

Vnanje Gorice.

V oktobru so prejeli zakrament svetega krsta
☼ Julija Karolina
☼ Hana
☼ Mark
☼ Ivana
☼ Maj
Letos je bilo v naši župniji krščenih šestindvajset otrok. V lanskem letu v
tem času pa trideset otrok.
V oktobru so od nas odšli v večnost
† Irena Čepon (82), Molska c. 19, Log pri Brezovici, (Brezovica)
† Alojzija Vičar (87), Vidmarjeva ul. 8, Lj. - Vič, (Dragomer)
† Drago Benkovič (71), Rakitna 1 G, Rakitna, (Brezovica)
† Marija Marcola (81), Cesta na postajo 26, Brezovica, (Brezovica)
† Jože Berus (51), Šifrarjeva 41, Ljubljana, (Brezovica)
Letos je bilo cerkveno pokopanih štiriinštirideset naših župljanov. Preteklo
leto je bilo v tem času pokopano enainštirideset naših rajnih.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

URADNE URE: ponedeljek od 18h do 18:45 in 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: Krstna nedelja je prva v mesecu, med sv. mašo, ki je ob 10h.
POROKA: Za poroko se oglasite okoli dva meseca pred poroko.
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), da se
izbere 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

