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Družina – šola - župnija
»Nič ne pomaga se le naučiti,
kar je potrebno pa ne storiti.«
(bl. Anton Martin Slomšek)

Papež Benedikt XVI. je na pastoralnem obisku v Münchnu, 10.
septembra 2006, na srečanju s starši in vzgojitelji lepo prikazal, kako
družina, šola in župnija spadajo skupaj. To so trije bistveni »kraji
učenja«. Staršem je priporočil, naj svojim otrokom »pomagajo
verovati« in zlasti, naj ob nedeljah hodijo z njimi k sveti maši.
Prisluhnimo:
»Dragi starši! Rad bi vas prisrčno povabil, da svojim otrokom
pomagate verovati in jih spremljate na njihovi poti k prvemu
obhajilu, ki pa se seveda nadaljuje, na njihovi poti k Jezusu in z
Jezusom. Prosim, hodite s svojimi otroki v cerkev k nedeljskemu
obhajanju evharistije. Videli boste: to ni izgubljen čas, to zares
povezuje družino in ji daje njeno središče. Nedelja bo lepša, ves
teden bo lepši, če greste skupaj k bogoslužju. In prosim, tudi doma
molite skupaj: molite pri obedu in preden greste spat. Molitev nas ne
vodi samo k Bogu, ampak tudi k drug drugemu. Molitev je moč miru
in veselja. Življenje v družini bo bolj praznično in večje, če je Bog
zraven in če v molitvi doživljamo njegovo bližino.

Dragi veroučitelji in vzgojitelji! Iz srca vas prosim, da v šoli ohranjate
navzoče vprašanje o Bogu, o Bogu, ki se nam je pokazal v Jezusu
Kristusu. Vem, da je v naši pluralistični družbi vero težko oznanjati v
šoli. A res ni dovolj, če si otroci in mladi ljudje v šoli pridobijo samo
vednost in tehnično znanje, ne naučijo pa se meril, ki vednosti in
znanju dajejo smer in smisel. Spodbujajte šolarje, da ne bodo
spraševali samo o tem in onem – to je tudi dobro – marveč da bodo
pred vsem spraševali, od kod prihaja in kam gre naše življenje.
Pomagajte jim spoznavati, da so vsa vprašanja, ki ne privedejo do
Boga, prekratka.
Dragi dušni pastirji in vsi, ki pomagate in ste dejavni v župnijski
skupnosti! Prosim vas, storite vse, da župnija postane notranja
domovina za ljudi – velika družina, v kateri hkrati doživljamo še večjo
družino svetovne Cerkve. Pomagaje, da se z bogoslužjem, katehezo
in vsemi oblikami župnijskega življenja naučimo drug z drugim hoditi
po poti resničnega življenja.
Vsi trije kraji učenja – družina, šola, župnijska skupnost – spadajo
skupaj in nam pomagajo, da najdemo žuboreče izvire življenja.
Dragi otroci, dragi starši, dragi vzgojitelji, vsi hočemo imeti resnično
življenje v polnosti.«.

Veroučna obvestila
Vpis otrok k verouku za prvi razred in v višje razrede bo v petek, 7.
septembra, od 15h do 19h in v soboto, 8. septembra, od 9h do 12h
in 15h do 18:30.
Pri vpisu otrok boste prejeli delovne, liturgične zvezke, učbenike in
prispevali dar za katehezo. Učbeniki so po razredih isti kot preteklo
leto, zato se jih lahko tudi izposodite od drugih otrok, ki jih več ne
potrebujejo. Če jih ne rabite več, jih lahko ob vpisu k verouku
prinesete nazaj, da se jih lahko podari tistemu, ki ga potrebuje. Urnik
verouka je na dodatnem listu v cerkvi pri verskem tisku in na spletni
strani župnije.
Začetek verouka bo v ponedeljek, 10. septembra. Druga nedelja v
septembru, 9.9., pred začetkom verouka, bo katehetska nedelja.

Obvestila za mesec september
V ponedeljek, 3. septembra., je po večerni sv. maši srečanje
molitvene skupine Beseda Življenja. Naslov srečanja za mesec
september je: »S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo, ki ima moč, da
reši vaše duše.« (Jak 1,21).
Na prvi petek v mesecu septembru, 7. septembra, 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 praznik Rojstva Device Marije ali mali šmaren, 8. septembra, bo
pri sveti maši blagoslov mater, ki pričakujejo rojstvo svojega otroka.
Ta dan je liturgično tudi prva sobota, ker sledi takoj za prvim petkom.
Pred sv. mašo bo molitev rožnega venca pred Najsvetejšim, po maši
pa litanije Matere Božje.
Zaključek šmarnih maš na Dobrovi je v nedeljo, 9. septembra, ob
15:30 uri. Lepo povabljeni na najstarejšo znano Božjo pot v Sloveniji.
Peš romanje na Dobrovo bo ob 13h z Brezovice.
Stična mladih je v soboto, 15.
septembra. Začetek dogajanja v
Stični ob 9h do sklepa ob 18h. Vsak
udeleženec
prejme
zapestnico
Stične mladih, plastenko vode,
pester nabor kvalitetnih delavnic,
koncert Stična benda, celodnevno
izkušnjo druženja. Več si lahko
preberete na spletni strani »Stična mladih«: http://www.sticna.net/
Srečanje zakonskih jubilantov bo v nedeljo, 30. septembra ob 10:00
na Brezovici. Na srečanje povabljeni vsi jubilanti, ki letos obhajate 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ali višjo obletnico sklenitve
zakonske zveze.
Sporočite na tel. št. (040) 395 942 (župnik) vaš letošnji jubilej skupnega
zakonskega življenja. Bogu se zahvalimo za vsa pretekla leta in
prosimo blagoslova in življenjske modrosti za naprej.
V času od 11.9. do 20.9. se za nujne stvari obrnite na g. Mirota
Šlibarja, telefon 031 613 378.

Pritrkovalci
Vaje pritrkovalcev se začnejo v nedeljo, 9. septembra, in bodo vsako
nedeljo ob 11h v prostoru Karitas. Povabljeni tudi novi člani.
Pevci
Otroški pevski zbor (učenci OŠ od 2. do 8. razreda), ki ga vodi
Viktorija Celarc, ima vaje ob sobotah od 10:00 do 11:30 v Marijinem
domu. Prvo srečanje je 29. septembra.
Mladinski pevski zbor (učenci 9. razreda, dijaki in študentje), ki ga
vodi Gregor Žitko, ima vaje ob ponedeljkih od 20:00 do 21:30. Prvo
srečanje bo v ponedeljek, 27. avgusta. Lepo povabljeni tudi novi
pevci in pevke.
Mešani pevski zbor Brezovica, ki ga vodi Tone Rozman, ima vaje ob
sredah ob 20.00 v Marijinem domu.
Molitvene skupine
Vsako sredo je na Logu (v kapeli) srečanje molitvene skupine ob 19:00;
oziroma v zimskem času ob 18:00. V četrtek pa je na Logu v kapeli ob
20:00 srečanje molitvene skupine Prenova v Duhu. Lepo povabljeni.
Vsak prvi ponedeljek v mesecu je na Brezovici, po večerni maši,
srečanje molitvene skupine Beseda življenja.
Zahvala

Zahvala ob prazniku Vnebovzetja Device Marije, vsem ki ste
obogatili naše skupno praznovanje: gasilcem, društvom, narodnim
nošam, vsem liturgičnim sodelavcem, gospodinjam… Bog vam
povrni za vašo pripravljenost.
Zahvala tudi ob letošnjem oratoriju: animatorjem
za oblikovanje in vodenje, staršem za zaupanje,
sponzorjem za pomoč in vsem, ki ste z molitvijo
spremljali dogajanje v župniji. Vsak dan se je v
oratorijskem tednu, od ponedeljka do petka,
srečevalo več kot 160 otrok in mladih. Naj zgled
škofa Friderika Ireneja Baraga, o katerem smo
razmišljali na letošnjem oratoriju, spremlja vse
otroke in mlade na poti njihovega življenja.

Pobožnost prvih petkov
Sveta Marjeta Marija Alakok je
bila redovnica in mistikinja. Jezus
jo
je
izbral
kot
glasnico
njegovega sporočila, ki bi ljudem
povedala, da Jezus želi, da
častimo njegovo Srce. Imela je
štiri pomembnejša videnja, v njih
pa ji je Jezus povedal, kakšno naj
bo češčenje njegovega Srca.
Jezus ji je naročil, naj kristjani vsak
prvi petek v mesecu, devet
zaporednih mesecev, opravijo
dobro spoved, pri sveti maši
pobožno
prejmejo
sveto
obhajilo, naj molijo in z dobrimi deli ter premagovanjem zadoščujejo
za žalitve, s katerimi ga žalosti toliko ljudi. Razodel ji je, da kdor bo
opravil to pobožnost, bo prejel vso Jezusovo pomoč in mnoge
izredne milosti:
1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.
2. Naklonil bom mir njihovim družinam.
3. Tolažil jih bom v trpljenju.
4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebej ob smrtni uri; tisti, ki
mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.
5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje
usmiljenja.
7. Mlačni bodo postali goreči.
8. Goreči bodo hitro dospeli do velike popolnosti , če se mi
bodo popolnoma posvetili in me častili in ljubili.
9. Tisti, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli obhajilo,
ne bodo umrli v moji nemilosti in brez zakramentov. Moje
Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.
Srce je simbol ljubezni, Jezusovo Srce pa je izvir najčistejše in
najzvestejše ljubezni. Naj bo prav letošnji september začetek
opravljanja te pobožnosti, s katero imamo možnost, da se mu
posvetimo ter se mu izročimo s prizadevanjem, da nekoč
postanemo sveti.

50 – letnica delovanja misijonarja p. Stanka Rozmana
Misijonar p. Stanko Rozman je
praznoval 50 – letnico poslanstva
misijonarja v Zambiji in na
Malaviju. Svojo misijonarsko pot
je začel s študijem filozofije v
Zagrebu in angleščine v Angliji.
Zatem je bil prvič poslan v Lusako
(Zambija), kjer je prevzel mesto
učitelja zemljepisa in latinščine,
obenem se je pospešeno učil
enega glavnih zambijskih jezikov – činjandžo. V Zambiji je ostal dve
leti, nato pa odšel študirat teologijo v Toronto (Kanada). Po
duhovniškem posvečenju je dve leti kot kaplan in župnik deloval na
Brezjah pri Mariboru.
Ko je bil kot misijonar ponovno poslan v Zambijo. Zambija se je
politično osamosvojila leta 1964, predtem pa je bila razdeljena na 72
plemen in to se je v družbi še vedno močno poznalo. Med manjšimi
plemeni so ves čas potekali spori.
Angleži so bili prvi tujci, ki so pred 120 leti prišli v Zambijo. Plemenski
poglavarji so jih večinoma sprejeli z naklonjenostjo, saj so jim zgradili
ceste, šole in zdravstvene ustanove. Angleži so poiskali področja,
bogata z rudo in domačinom iz vseh plemen dali delo in zaslužek.
Izobrazili so jih in jih naučili graditi stavbe, obdelovati zemljo, voditi
državo. Plemena v Zambiji so predtem verovala v duhove
(animizem). Misijonarji so domačinom prinesli znanje o Jezusu, ki je bil
prvi nauk, za katerega so začutili, da jih osvobaja. Zato se z veseljem
tudi udeležujejo maš in obredov,
posebej radi imajo križev pot. Z
veseljem
tudi
poslušajo
o
Jezusovem
življenju
ter
njegovem nauku in vse to, kar
slišijo, tudi živijo na svoj preprost
in iskren način. Vse, kar slišijo,
vzamejo
zelo
zares.
Zelo
spoštujejo nauk, da je Nebeški
Oče eden.

27.8. pon
28.8. tor
29.8. sre
30.8. čet
31.8. pet
1.9. sob

2.9. ned

GODOVI in SVETE MAŠE 27.8.2018 do 2.9.2018
sv. Monika, mati
-ni svete maše
sv. Avguštin, škof
BR 19
++ družina Pečjak
Mučeništvo sv. Janeza BR 19
+ Janez in Ivan Slana
Krstnika
+ Janez Celarc
sv. Feliks (Srečko), muč. BR 8
za dušno in telesno zdravje
sv. Pavlin, škof
BR 19
+ Franc Rakovec, obl.
sv. Egidij (Tilen), op.
BR 17
poročna sv. maša
BR 19
++ družina Primož ter Vinko in
Bojan Rupnik
+ Marko, obl. in Marijana
Bergant
+ Terezija Jerkič, 7. dan
+ Anton Čamernik
+ Ciril Pezdir, 7. dan
22. nedelja med letom, BR 7
za žive in pokojne župljane
angelska
+ Janez Pezdir, 26. obl.
30
branje Božje besede LG:
+ Marijana in Martin Vičič
LG 8
Miha in Dragica Jalševac
+ Ana in Peter Platovnjak
30
branje Božje besede VG:
+ Marija Novak
VG 8
Maja in Stane Leben
+ Ivan Urbančič (Vn. G. 1),10. obl.
+ Stanislav Podkrajšek
+ Viktor Lukančič
branje Božje besede BR:
BR 10
za žive in ++ iz družine Žitko
Florjan Kocbek in Vid Žitko
+ Franc Kozole
+ Alojzija Ramuta
v čast Svetemu Duhu
+ Ciril Klemenc, 30. dan
+ Peter Skodlar, obl.

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 1.9., ob 8h: Pot na Tičnico, Partizanska ulica.

Čiščenje cerkve na Brezovici za oktober in november
sobota, 6. 10.
sobota, 13. 10.
sobota, 20. 10.
sobota, 27. 10.
sobota, 3. 11.
sobota, 10. 11.

– Dragomerška od Čudnovih do konca
– Ob gozdu, Pot na Polane
– Kotna ulica, Kratka pot
– Mirna pot, Prečna pot
– Rožna, Vrtna, Lepa pot, Ob Snežaku
– Pot za Stan

6.9. čet

GODOVI in SVETE MAŠE od 3.9.2018 do 9.9.2018
sv. Gregor veliki, pp. BR 19
v zahvalo za rojstvo nečaka
sv. Rozalija, dev.
BR 19
v priprošnjo za srečno pot in
uspešen zaključek magisterija
sv. Mati Terezija, red. BR 19
v čast Mariji Pomagaj za
dušno in telesno zdravje
+ Marjan Oven
sv. Zaharja, prerok
BR 8
na čast sv. Filomeni

7.9. pet

sv. Regina, muč.

3.9. pon
4.9. tor
5.9. sre

BR 19

+ Ivan Čamernik

BR 19

+ Frančiška Premrl, 25. obl.
+ Anton in Alojz Smrtnik ter
+ Ivana in Ivan Kršmanec
+ Marija Novak
+ Janez Kržmanc
za žive in pokojne župljane
za zdravje
++ Sajvčevi in ++ Meglenovi

prvi petek

8.9. sob

ROJSTVO DEVICE
MARIJE
prva sobota

9.9. ned

23. nedelja med letom BR 7
branje Božje besede LG:
Rok Meglen in
Miran Stanovnik

LG 830

+ Jožefa Kozina
+ Anita Smrtnik, 4. obl.
+ Marija Židanek
+ Marija Komelj, obl. in
+ Bogo Komelj
na čast Materi Božji za blagoslov
BR 10
za srečno vožnjo
branje Božje besede BR:
Peter in Genči Buček
+ Ivan Čamernik
+ Janez Celarc
+ Ivana Marija Vrčon
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 8.9., ob 8h: Na pobočju.
VG 830

branje Božje besede VG:
Andreja in Janko Marinko

Napovednik…
►Prvi skavtski dan je v petek, 5. oktobra.
►Žegnanje na Brezovici je na prvo nedeljo v oktobru, 7. oktobra.
►Recital »Krst pri Savici«, 9. oktober, ob 19:45, Antonov dom na Viču.

GODOVI in SVETE MAŠE od 10.9.2018 do 16.9.2018
10.9. pon sv. Nikolaj Tolentinski BR 19
+ Ciril Lukan, 30. dan
+ Teodor, obl. in Ivanka Pikec
11.9. tor
sv. Bonaventura, red. BR 19
+ Pavla Pajk in Jožefa Dolničar
12.9. sre
sv. Marijino ime
BR 19
+ Janez Pezdir, 10. obl.
13.9. čet
sv. Janez Zlatousti
-ni svete maše
14.9. pet
POVIŠANJE SVETEGA BR 19
+ Rozi Geršak
KRIŽA
15.9. sob
sv. Žalostna Mati Božja BR 19 + Zvonko Cigrovski, obl.
za zdravje
+ Antonija in Jože Cankar ter
+ Cecilija Poženel
+ Jože Čuden, obl.
++ starši Pleško, obl. (Log)
16.9. ned 24. nedelja med letom BR 7
za žive in pokojne župljane
v zahvalo
+ Douglas saint Denny
+ Ivana Marija Vrčon
branje Božje besede LG:
Lea in Ida Šifrer

(nedeljski jutranjiki)
30

po namenu (prosto)

30

+ Ljudmila in Peter Gregorc
+ Francka Ambrožič, obl.
+ Jožef Lukan
+ Marija Novak
v priprošnjo Materi Božji za
zdravje
+ Angelca Šebenik ter
+ Ivana in Jože Rupnik
+ Frančiška Japelj, 30. dan
+ Julijana Škoporc, 7. dan
za zdravje
+ Ciril Klemenc
+ Anton Čamernik

LG 8

branje Božje besede VG:
Miha in Matej Marinko

VG 8

branje Božje besede BR:
Slavko in Edita Jesih

BR 10

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 15.9., ob 8h: Ljubljanska ulica.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________

Ne iščimo znamenj in čudežev, jasnih in silnih, ampak verujmo. Vera se zaganja v višine, da tam zajame
nebeško glasbo, glasove in jasne odmeve, ki komaj kdaj dospejo do zemlje in veljajo več kot vsi bleski
mest in akademij. (bl. Janez Henrik Newman)

17.9. pon
18.9. tor
19.9. sre
20.9. čet
21.9. pet
22.9. sob
23.9. ned

GODOVI in SVETE MAŠE od 17.9.2018 do 23.9.2018
sv. Robert Bellarmin
-ni svete maše
sv. Jožef Kupertinski BR 19
+ Franci Oven, 1. obl.
sv. Januarij, škof
BR 19
+ Stane Peklaj, 60. obl.
in za zdravje v družini
sv. Andrej Kim, muč. BR 8
+ Ivana Marija Vrčon
sv. Matej, apostol in BR 19
za srečo in zdravje sinov in vnukov
evangelist, muč.
+ Janez Celarc
sv. Mavricij, muč.
BR 19 + Ignac in Metod, obl. ter
+ Danijel Trček
25. nedelja med letom BR 7
za žive in pokojne župljane
+ Matej Trpin
branje Božje besede LG:
30
+ Marjan Jarc
LG 8
Eva Gorup in Lara Šifrer
30
+ Jožefa Bogataj, 6. obl.
VG 8
branje Božje besede VG:

+ Stane, Frančiška in sorodniki
Plešnar ter + Ana in Alojz Zalar,
++ Kavčičevi
+ Ivan Kozina
+ Antonija Kozamernik
+ Stanislav Podkrajšek
+ Angela in Ivana Urbančič
+ Drago Zorc, obl.
branje Božje besede BR:
BR 10
+ Angela – Eta Blaznik, 5. obl.
Jošt in Alenka Klemenc
za zdravo pamet ter za zdravje
na duši in na telesu
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 22.9., ob 8h: Laze Dragomer
Gašper in Matic Dolenc

Molitev po sveti maši

Hvala Tebi, Nebeški Oče,
za vse milosti te svete maše.
Sprejmi jo v svojo čast in moje zveličanje.
Tvoj sveti blagoslov naj me spremlja
na vseh mojih poteh in naj me vodi v večno življenje.
Amen.

24.9. pon
25.9. tor
26.9. sre
27.9. čet
28.9. pet
29.9. sob
30.9. ned

GODOVI in SVETE MAŠE od 24.9.2018 do 30.9.2018
bl. A. M. Slomšek, škof BR 19
+ Anton Prelesnik
sv. Sergij, menih
BR 19
za duševno in telesno zdravje
sv. Kozma in Damjan BR 19
+ Ivana Marija Vrčon
+ Ciril Pezdir, 30. dan
sv. Vincencij, red. ust. BR 8
+ Antonija, obl. in Valentin Zor
sv. Venčeslav, muč. BR 19
+ Ivan Čamernik
sv. nadangeli
BR 19 + Ciril Klemenc
+ Terezija Jerkič, 30. dan
26. nedelja med letom BR 7
za žive in pokojne župljane
30
branje Božje besede LG:
po namenu (prosto)
LG 8
Helena Kavčič, Lojzka Šarabon
30
+ Milena Stiasny in Stanislav
VG 8
branje Božje besede VG:
Vilhar, obl.
Ana in Tine Stegel
BR 10
+ Metka Novak
branje Božje besede BR:
+ Franc Kozole
Andrej in Ana Kodba
+ Ivana Marija Vrčon

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 29.9., ob 8h: Dragomerška c. od Ljubljanske
do Čudnovih

Blaženi Anton Martin Slomšek je slovenski škof,
pisatelj, pesnik in pedagog. V obdobju od 1846 do
svoje smrti 1862 je s svojimi pridigami, knjigami,
pesmimi in nagovori bistveno vplival na
izobraževanje slovenskega naroda in posebej
mladine. Od njegovih bogatih misli in del črpamo
še danes. Kot blaženemu in kandidatu za svetnika
pa mu priporočamo ves slovenski narod, posebej
mlade, da bi v življenju prišli do prave modrosti in
izbirali dobre poti.
Nič ne pomaga pritoževanje, je ena od njegovih pogosto navajanih
misli. Potrebno je dejanje vsakega stanu, zvestoba vsakega dela.
Zvestoba bo dala boljše ljudi in boljše čase. Misel velja tudi danes.
Zapisal je tudi: Krščanska modrost nas uči v vseh rečeh ljubiti resnico,
se varovati krivice, modro uživati Božje darove, se v Božjo voljo vdati
in v težavah potrpeti.

Dragomer

Log

Vnanje Gorice.

V avgustu ni bilo svetega krsta

Letos je bilo v naši župniji krščenih dvajset otrok. V lanskem letu v tem
času pa osemnajst otrok.
V avgustu so od nas odšli v večnost

†
†
†
†

France Kvaternik (84), Mirna pot 10, Dragomer, (Dragomer)
Ciril Klemenc (72), Stara cesta 25, Dragomer, (Dragomer)
Ciril Lukan (79), Dragomerška cesta 8, Dragomer, (Dragomer)
Frančiška Japelj (75), Pod Goricami 63, Vnanje Gorice, (Žale)

Letos je bilo v naši župniji cerkveno pokopanih dvaintrideset naših
župljanov. Nekateri so pokopani tudi drugod. Preteklo leto je bilo v
tem času pokopano petintrideset naših rajnih. Spomnimo se jih v
molitvi in pri sveti maši.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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, 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

