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Mučenci in vera  

 
Kot hrasti vrhu gore se mi zdijo;   

kot ciprese, ki v nebo kipijo 

od večera do rumene zore in se ne bojijo 

ne črnih senc, ne bliskov,  

ne viharjev silnih. 

 

Vera jim je v čelo vžgana,  

upanje se jim smehlja v očeh. 

Ljubezni priča jim je v prsih rana  

in vroča kri na tleh. 

 

Ne kot plahe golobice –  

kakor silni orli so se v nočni žar pognali. 

Za vero v Kristusa, za čistost  

so življenje dali. 
 

(Krizostom Sekovanič) 

 
 

blaženi Alojzij Grozde  

akademski slikar Tomaž Perko 

 

Ko beremo in razmišljamo o mučencih katoliške Cerkve, imamo ob 

tem pogosto mešane občutke. Po eni strani vemo, kaj so mučenci 

naredili in zakaj. Vemo, da so zaradi vere in ljubezni do Kristusa trpeli 

v zaporih, preganjanjih in pomanjkanju; vemo, da so bili izpostavljeni 

grožnjam s smrtjo, hudim kaznim in mučenju in vemo, da so bili 



nazadnje – ker niso klonili – prav zaradi vere umorjeni. Po drugi strani 

pa – čeprav občudujemo njihov pogum – težko razumemo, od kod 

jim takšna volja in moč, da so vztrajali kljub tolikšnemu trpljenju. Od 

kod vera, gorečnost in gotovost v nekaj, česar tudi oni še nikoli niso 

videli? In konec koncev, zakaj? Zakaj je bilo treba umreti, da so 

dokazali svojo vero v obstoj Jezusa Kristusa in Boga? 

 

Definicija, kdo je mučenec, je v katoliški Cerkvi kratka in jasna. 

Mučenec je tisti, ki je pretrpel mučeniško smrt zaradi sovraštva drugih 

do vere; ki je smrt prostovoljno sprejel, ni pa je iskal. Tudi postopek 

beatifikacije in kanonizacije mučenca po smrti je opredeljen in znan. 

Pa vendar pri mučencih – čeprav so javno in slovesno razglašeni, 

čeprav so njim na čast zidane cerkve in so njihova imena vnesena v 

koledar svetnikov – ni šlo za status, ki bi si ga priborili ali slavo samo 

po sebi, ki bi jo zaradi smrti želeli doseči. Ko beremo njihove 

življenjepise, spoznamo, da jih je gnala goreča vera in ljubezen v 

tisto Presežno, ki je vredno toliko, da se je za to splačalo umreti. 

Splačalo se je umreti, da bi Boga spoznali in vanj verjeli tudi drugi. 

 

Ena od bistvenih lastnosti mučencev je torej vera. Vera je tista 

lastnost, v kateri se lahko razvija duhovnost, v katero vstopa Sveti 

Duh in po kateri vršimo dejanja ljubezni. Vera je tisto sredstvo, ki nas 

tako močno poveže z Jezusom, da sčasoma ne živimo več mi, 

ampak »Kristus živi v nas« (Gal 2,20). Po veri, ki je trdna, globoka in 

stanovitna, se dogajajo tudi čudeži. Kot navaja Sveto pismo, je Jezus 

lahko delal čudeže samo v tistih krajih in pri tistih ljudeh, kjer je bila 

njihova vera dovolj močna: »Čudil se je njihovi neveri, ni mogel storiti 

nobenega mogočnega dela« (Mr 6,5). Tudi mučenci so z močjo 

svoje vere prestopili tisto duhovno mejo, kjer so se začeli dogajati 

čudeži – pri nekaterih še v času njihovega življenja ali v času njihove 

usmrtitve, pri vseh drugih pa po smrti. Mučenci niso umrli zase, 

temveč so umrli za Kristusa in za nas. Blagoslov njihove vere se je po 

njihovi žrtvi razlil na vse ljudi in na vse čase. 

 

Eden takšnih mučencev je bil tudi mlad slovenski fant Lojze Grozde. 

Vse njegovo življenje, mladostniško zorenje, njegove pesmi in 

pričevanje, ki ga je dopolnil s kruto in mučeniško smrtjo, pričajo o 

njegovi nezlomljivi veri v Boga in veri v zmago Kristusa Kralja. Prek 

mučenja in ponižanja, prek silovitega trpljenja, ki ga je moralo 

prestati njegovo mlado telo, je svojo vero prelil v blagoslov za 



svobodo in dobrobit slovenskega naroda. Z mučeniško smrtjo je 

zapečatil pogled na miselnost, življenje in ravnanje, iz katerega je 

izgnan Bog. 

 

Kot piše p. Molinari, imajo mučenci lastnost, ki je po eni strani težko 

doumljiva, po drugi strani pa povsem jasna. Pogled nanje prav 

zaradi njihovega mučeniškega dejanja razodeva delček Božjega. V 

njih vidimo in slutimo enake vrline, drže in načine ravnanja, kot jih je 

Bog razodel v Jezusu. Tako so bili mučenci Jezusovi soodrešitelji v 

najbolj polnem pomenu besede, saj so s svojo globoko življenjsko 

odločitvijo dali prednost tistemu, kar je Jezus izbral zase. Mučencem 

se priporočamo in jih občudujemo, ker nas spominjajo na Božje 

obljube; njihove relikvije pa nam še bolj neposredno prinašajo 

navzočnost Boga. 
 

Obvestila za mesec januar 
 

Zahvala vsem, ki ste pripravljali božično praznovanje: vsem, ki ste 

postavljali jaslice na Brezovici, na Logu in v Vnanjih Goricah, vsem, ki 

čistite in krasite cerkve v župniji in kapelo, vsem pevcem, 

zborovodjem, organistom in pritrkovalcem ter vsem bogoslužnim 

sodelavcem. 
 

Vsem, ki ste naročeni na Družino, Ognjišče in druge verske časopise 

ali revije, se v imenu katoliških založb iskreno zahvaljujem. Naj bo 

tako tudi v prihodnje. Če je v vaši moči, spodbudite še koga k 

naročilu verskih in duhovnih revij. Lahko pa je naročilo tudi vaš dar 

ob pomembnih življenjskih dogodkih: praznovanje rojstnega dne, 

prvega svetega obhajila, svete birme, poroke… 
 

Zbor sv. Nikolaja Litija vabi na koncert z imenom JAZZLICE, ki bo 

5.1.2018 ob 19.45, v cerkvi Kristusovega učlovečenja, Ljubljana - 

Dravlje. Pevci nas bodo skupaj z dirigentko Heleno Fojkar Zupančič 

razveselili s slovenskimi božičnimi pesmimi, ki bodo zazvenele v jazz 

ritmih. 
 

Na prvi petek v mesecu januarju, 5. 1., bom obiskal starejše in bolne 

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

usmiljenja. Zvečer po maši oblikuje molitev pred Najsvetejšim 

molitvena skupina Prenova v Duhu. Ta večer tudi obhajamo tretji 

sveti večer - pred praznikom svetih treh kraljev. 



Gospodovo razglašenje ali sveti trije kralji je praznik 

razglasitve Odrešenika po izobražencih, modrih, 

znanstvenikih. Obhajali ga bomo v soboto, 6.1. Sveti 

maši bosta ob 8h in zvečer ob 19h. K maši, zjutraj ali 

zvečer, pridejo veroučenci in njihovi starši. Zato tudi v 

prvem tednu januarja ni verouka.  

Na ta dan otroci prinesejo svoj adventni dar k jaslicam, kakor so modri 

izročili Jezusu svoje darove. Darovi bodo namenjeni za otroke v 

misijonskih deželah. Ob prazniku Gospodovega razglašenja se nad 

vhodom, nad vrati hiš tudi napiše kratice C+M+B, med številko 

novega leta. Te tri črke pomenijo začetnice treh besed: Christus 

mansionem benedicat, ali v dobesednem prevodu: Kristus dom 

blagoslovi (lepši slovenski prevod je: Kristus naj blagoslovi 

prebivališče):  20 + C + M + B  + 18 
 

Na praznik Gospodovega razglašenja obhajamo tudi prvo soboto. 

Pri večerni sveti maši bo gospod Severin Maffi sprejel službo 

izrednega delivca svetega obhajila. Tako bo lahko v pomoč pri 

obhajanju pevcev za praznike, ob prvih petkih in sobotah, pa tudi 

drugod v drugih svetiščih, kadar je zbranih več vernikov. Prav tako 

lahko Najsvetejše izpostavi v češčenje in skupno molitev pred 

Gospodom. Sveto obhajilo lahko prinaša tudi bolnim na dom. 
 

Praznik Jezusovega krsta obhajamo v 

nedeljo, 7. januarja. Pri maši ob 10.00 bodo 

sodelovali Tamburjaši iz Vipave. To je skupina 

mladih glasbenikov. Sestavlja jo petindvajset 

mladih tamburašev, od osnovnošolcev do 

študentov. Poleg nastopov doma so 

gostovali v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici, 

Franciji, na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji. Tokrat 

pa prihajajo tudi med nas. 
 
 

V ponedeljek, 8.1., začenjamo reden verouk.  
 

 

V ponedeljek, 8.1., zvečer po maši  je srečanje molitvene skupine 

Beseda življenja. Naslov srečanja: »Tvoja desnica, Gospod, je 

mogočna« (2 Mz 15,6). 
 

Z novim koledarskim letom se začno tudi bralne urice za otroke, ki ne 

obiskujejo vrtec. Prvo srečanje je v sredo, 10. januarja, ob 10.00 v 

Marijinem domu. Lepo povabljeni starši z otroki. 



 

Začetek devetdnevnice k blaženemu Alojziju Grozdetu pred 

posvetitvijo oltarja je na skavtski petek, 12. januarja. Prav na prvi dan 

devetdnevnice bo med nami gospod Janez Gril, ki bo ob 19.00 

daroval sveto mašo. Začnimo duhovno pripravo s priprošnjo 

mlademu mučencu. Prosimo ga zase, za prave odločitve in trdno 

vero. Prosimo za svoje domače, že posebej za moža, za ženo, za 

otroke in za vse mlade. Devetdnevnica bo potekala vsak večer ob 

19.00 na Brezovici. 
 

V tem duhu bo naslednji dan, v 

soboto, 13. januarja, Antonov večer. 

Naš duhovni pomočnik, gospod 

Anton Štrukelj nam bo približal lik 

Alojzija Grozdeta in delovanje Božje 

milosti v njegovem življenju in 

mučeništvu. Na Antonovem večeru 

bodo sodelovali tudi mladi, 

animatorji oratorija, saj je Alojzij 

Grozde v prvi vrsti zavetnik mladih. 
 

God župnijskega zavetnika, svetega 

Antona Puščavnika, je v sredo, 17. 

januarja.              fotografija iz študentskih let 
 

Slovesen sprejem relikvij blaženega Alojzija Grozdeta je v četrtek, 18. 

januarja, pri večerni maši ob 19.00. Relikvije bo izročil postulator za 

beatifikacijo, gospod Igor Luzar, ki bo ta večer tudi daroval sveto 

mašo. Relikvije bodo od četrtka zvečer do nedelje, ko bo posvetitev 

oltarja, na častnem mestu ob oltarju.  
 

V petek, 19. januarja, ob 19.00 bo med nami župnik iz Čateža 

(skrbnik romarskega svetišča na Zaplazu) gospod Marko Japelj, ki 

nas bo nagovoril pri sveti maši.  

 

V soboto, 20. januarja, je za našo župnijo dan 

celodnevnega češčenja Najsvetejšega. Na ta dan 

bodo svete maše ob 8h, 10h in 19h – ko bo sklep 

češčenja Svetega Rešnjega Telesa.  
 

K maši in molitvi ste povabljeni po naslednjem 

vrstnem redu, ali kadar morete: 



 8h    sveta maša    

 9h    moli soseska Brezovica 

10h   sveta maša 

14h   molijo Neokatehumenske skupnosti    

15h   moli soseska Dragomer in Lukovica 

16h   moli soseska Log      

17h   moli soseska Vnanje Gorice 

18h   moli ŽPS, Karitas in zakonske skupine 

19h sklep celodnevnega češčenja s sveto mašo – še posebej 

povabljeni birmanci in veroučenci. Med nami bo naš rojak, gospod 

Klavdio Peterca. Po maši, ki je ob 19h, je kratek koncert božičnih 

pesmi mešanega pevskega zbora Brezovica. 
 

Antonova nedelja, 21. januar, žegnanje na Brezovici. Ob 10.00 uri je 

posvetitev novega oltarja in vgraditev relikvij v oltarno mizo. Oltar bo 

posvetil ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore ob 

somaševanju duhovnikov. Naj bo to dan zahvale in priprošnje Bogu, 

dan vere in zaupanja, da je Gospod naš Odrešenik. 

Darovanje – ofer po maši bo namenjen za nov oltar. Oltar je kraj 

darovanja – darovanje pa je izraz naše hvaležnosti, zahvale za vse 

kar imamo. Gospodinje naprošam tudi za domače dobrote, da se 

ob koncu nekaj časa zadržimo v praznovanju pri cerkvi. 
 

Srečanje staršev birmancev in botrov bo v četrtek, 25.1., ob 19:00 v 

Marijinem domu. To je prvo skupno srečanje. 
 

Od 18. do 25. januarja 2018 (do praznika Spreobrnitve apostola 

Pavla) poteka molitvena osmina za edinost kristjanov. Njen namen 

je približati različne krščanske tradicije, obrede in običaje.  

Za glavno temo tedna molitve za edinost kristjanov so kristjani otočja 

Karibov izbrali pesem, ki jo Sveto pismo pripisuje Mojzesu in njegovi 

sestri Mirjam (2Mz 15,1-21). Opeva osvoboditev in zmago nad 

zatiranjem, ki ga je judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo v Egiptu. 

Kristjane Karibskega otočja je ta pesem posebej nagovorila, ker je 

tudi njihova zgodovina zaznamovana s ponižujočim suženjstvom. 

Največ prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so jih tja pripeljali 

evropski kolonizatorji. Kolonialni sistemi so izvajali trgovino z ljudmi in 

prisilno delo. Današnji kristjani na Karibih, ki pripadajo različnim 

krščanskim tradicijam, prepoznavajo Božjo roko, ki je na delu, da se 

konča to zasužnjevanje. Združuje jih izkušnja Božjega rešilnega 

delovanja, ki jim prinaša svobodo.  



V soboto, 27.1., je ob 20.00 uri v 

Marijinem domu predvajane filma 

Goreči škof. Film nam prikaže življenje in 

delo ljubljanskega škofa Antona Vovka. 

O filmu bo spregovoril tudi režiser David 

Sipoš in scenarist Rok Andres.  
 

V nedeljo, 28. januarja, po prazniku 

Spreobrnitve apostola Pavla je peš 

romanje na Vrhniko. Odhod iz Brezovice je ob 12h; sv. maša na 

Vrhniki pa je ob 16h.  
 

Zadnja nedelja v januarju je tudi nedelja 

Svetega pisma. Letos jo obhajamo pod 

geslom Z Bogom v družini. »Kakor je svet 

ta, ki vas je poklical, bodite tudi sami 

sveti« (1Pt 1,15). Vsak človek je tempelj 

Svetega Duha in je svet, nič manj pa ni 

sveta nobena družina, ki ji na poseben 

način velja Gospodovo zagotovilo: »Kajti 

kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med 

njimi«. 
 
 
 

Obvestila za starše birmancev  
 

V pripravi na prejem svete birme so pred nami naslednja 

srečanja: 

Četrtek, 25. januar 2018, ob 19h – prvo srečanje za starše in 

botre. 

Sobota, 3. marec 2018, od 9h do 13h – duhovna obnova za 

birmance. 

Četrtek, 19. april 2018, ob 19h – drugo srečanje za starše in 

botre. 

Devetdnevnica pred birmo bo v dveh delih: prvi del bo v času 

velikonočnega tridnevja: od 29. marca do 1. aprila: veliki četrtek ob 

19h, veliki petek ob 19h, velika sobota ob 20h in Velika noč. Drugi del 

je pred praznikom sv. birme, od torka, 15. maja, do petka, 18. maja, 

vedno ob 19h na Brezovici. 

Srečanje z birmovalcem, upokojenim nadškofom, msgr. Alojzom 

Uranom, je v četrtek, 10. maja, ob 18h na Brezovici. Slovesnost svete 

birme je v soboto, 19. maja, ob 10h na Brezovici. 



Dobro, pošteno, pravično in sveto - Božično voščilo slovenskih škofov 
 

Evangelisti, predvsem Luka, opisujejo božični dogodek, ko se je Bog 

sklonil k nam ljudem, ko je Večni postal človek, da bi za vedno ostal 

z nami. To vsebino premišljujemo, to vsebino oznanjamo, to vsebino 

skušamo živeti. Božično skrivnost, ki nam je otipljivo blizu v jaslicah, 

globoko in pristno doživljajo otroci. Odrasli pogosto preveč razumsko 

dojemamo skrivnosti Božjega učlovečenja. Toda čim bolj smo otroci, 

bolj čutimo nevidni dotik Božje roke, ko se On, nevidni, dotika 

našega srca. In predvsem to 

naj bi se v božičnih dneh 

zgodilo. Tudi poklicni 

oznanjevalci vesele novice 

in vsi verniki naj bi doživeli 

Božji dotik. Da bi se 

učlovečeni Bog tako 

dotaknil našega srca, da bi 

ostalo »dobro, pošteno, 

pravično in sveto«, kakor je 

zapisal Božji služabnik Alojzij 

Kozar.  
 

In ravno zato je Bog postal človek. Zato Bog vedno znova prihaja 

med nas. Zato se Bog vedno znova dotika našega srca, da bi to srce 

(p)ostalo »dobro, pošteno, pravično in sveto«. Dobro – kar je 

temeljna odlika vsakega človeka in kar se izraža v vsakdanjih 

drobnih dejanjih. Pošteno – kar je profesor dr. Anton Trstenjak 

posebej označil kot značilnost Slovencev, ki pa danes žal vse bolj 

izginja. Pravično – kar presega zavezanost zakonu, pravilom in 

predpisom ter ohranja Božji pogled na človeka in svet. Sveto – kar 

povzema vse druge kreposti in je končni cilj in najvišja sreča vsakega 

človeka. 
 

Želimo, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«. Naj 

ta želja v teh božičnih praznikih doseže vse ljudi dobre volje in naj bo 

to vodilo vsakega človeka tudi v novem letu 2018. Blagoslovljen 

božič želimo vsem bolnim in trpečim, vsem rojakom v zamejstvu in po 

svetu, pa tudi tistim, ki v izpovedovanju vere niso združeni z nami. Naj 

nas vse združuje prizadevanje, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno, 

pravično in sveto«.  
Vaši škofje   



Obvestila za starše prvoobhajancev 
 

V pripravi na prejem prvega svetega obhajila je 

pred nami celodnevna duhovna obnova za 

prvoobhajance na Brezovici, v soboto, 17. aprila. 

Obisk svete maše na veliki četrtek, 29. marca, ob 

19h na Brezovici. Zakrament prve svete spovedi, v 

soboto, 7. aprila, ob 10h. 

Tridnevna duhovna priprava na praznik: sreda, 

četrtek, petek, od 9. do 11. maja, ob 19h na Brezovici.  

Praznik prvega svetega obhajila je v nedeljo, 13. maja, ob 10h. 

Zahvalna sveta maša v ponedeljek, 14. maja, ob 19h. 
 

 
 

Predstavitev novega oltarja in ambona na Brezovici 
 

Po zaključku obnove cerkve in postavitvi novih orgel se je uredil tudi 

nov daritveni oltar in ambon. Glavno vodilo arhitekta je bila 

povezava med daritvijo svete maše na oltarju s tabernakljem, kjer se 

hrani in časti Najsvetejše.  
 

Zato je nov daritveni oltar in prav tako ambon izdelan iz enakega 

belega kamna kot tabernakelj. Nov daritveni oltar ne izključuje 

stoletno zgodovino vseh bogoslužij, ki so bile v cerkvi pri glavnem 

oltarju, ampak jih povzema s samo obliko oltarja. Tako je oltarna 

miza prav tako iz enega kamna in enakih oblik kot miza glavnega 

oltarja. Druga povezava je v dveh nosilnih stebrih, ki so enakih oblik 

kot štiri nosilni stebri mize glavnega oltarja. Daritveni oltar je 

postavljen v os cerkve. Tako nam preko oblike z dvema stranskima 

stebroma širi pogled h glavnemu oltarju, belina kamna pa naš 

pogled povzdigne k tabernaklju. Osrednji nosilec kamnite mize je 

kvadrat na katerem 

je reliefno oblikovan 

enakokraki križ. 

Podoba križa je vzeta 

iz vrha oboka, ki 

razmejuje cerkveno 

ladjo od prezbiterija. 

Križ na oltarju nam 

sporoča, da je 

Jezusova daritev na 



lesu križa ista kot nekrvava daritev na oltarju v naši cerkvi pri vsaki 

sveti maši. Križ je v oltar vdelan v enem kosu glavnega nosilca, ne 

dograjen ali dodan, in s tem sporoča, da je Kristusova daritev na 

križu neločljivo povezana s sveto Evharistijo in z Njegovim vstajenjem. 

V oltar so vzidane relikvije slovenskega mučenca blaženega Alojzija 

Grozdeta. Belina novega daritvenega oltarja s tem tudi nakazuje 

njegov grob v oltarju v romarski cerkvi na Zaplazu, ki je prav tako 

narejen iz belega kamna pred mozaikom p. Marka Rupnika.  

 

 

 

Ambon je stilno soroden oltarju. Tako povzema 

podobo križa na glavnem kamnitem nosilcu. 

Postavljen je ob oltar, kar sporoča pomembnost 

Božje besede, ki jo slišimo pri bogoslužju. Kamnit 

nosilec ambona je enake višine kot miza oltarja – kot 

sporočilo – Božja beseda nas vodi h skrivnosti daritve 

Jezusa na oltarju in v sveti Evharistiji dobivamo po 

Svetem Duhu razsvetljenje za razumevanje Božje 

besede. Oltar in ambon je izdelalo kamnoseštvo Lev 

Vodnik iz Podutika. 

 
 

Posvetitev oltarja in relikvije 
 

Oltar je ključni del cerkve, zato se nov oltar posveti s posebnim 

obredom, ki ga opravi škof, v oltar pa se, če je le možno, vgradijo 

relikvije mučencev. 
 

Narava oltarja se najtesneje povezuje s Kristusom kot velikim 

duhovnikom in žrtvovanim Jagnjetom. Kristus je v spomin na svojo 

daritev naročil obhajati daritveni obed na posvečeni mizi, pri kateri 

se shajajo verniki. Oltar je daritvena miza in miza obeda, pri kateri 

duhovnik, ki predstavlja Kristusa, izvrši tisto, kar je izvršil Kristus. Na 

oltarju se na skrivnosten način obnavlja daritev s križa vse veke, 

dokler ne pride Kristus. V vseh cerkvah je torej oltar sred išče 

zahvaljevanja, ki se opravlja po evharistiji. 
 

Čast oltarja je v tem, da je Gospodova miza. Relikvije mučencev ne 

dajejo časti oltarju, pač pa oltar daje čast mučencem. Zaradi 

počastitve teles mučencev in v znamenje, da je daritev mučencev 

prejela  svoj vir od Kristusa, pa oltarje postavljamo nad grobove 



mučencev ali vanje vgradimo njihove relikvije. Relikvije so ostanki 

teles mučencev (kosti), lahko tudi njihovih oblačil ali osebnih 

predmetov. Ko je Kristus še živel, so se ga ljudje želeli dotikati, da bi 

ozdraveli ali da bi jim pomagal s čudeži. Tisti, ki niso mogli do njega, 

so si prizadevali, da bi prišli vsaj v njegovo bližino (da bi nanje padla 

njegova senca) ali da bi se dotaknili njegovih osebnih predmetov 

(oblačila). Enako se je kasneje preneslo na njegove učence 

(apostole) in mučence. Telesa mučencev, s katerimi so pričevali s 

krvjo, imajo tisto moč, ki na poseben način odsevajo svetost Kristusa. 
 

Obred posvetitve oltarja se opravi z obredom maziljenja, pokaditve, 

pogrinjanja in razsvetlitve oltarja. Na ta način se v vidnih znamenjih 

izrazi nevidni del posvetitve, ki ga opravi Bog. Po maziljenju s sveto 

krizmo oltar postane simbol Kristusa. Kadilo se zažge v znamenje, da 

se Kristusova daritev, ki tu skrivnostno postane trajna, dviga k Bogu v 

prijeten vonj, prav tako pa molitve vernikov prihajajo pred Boga kot 

všečne in sprejemljive.  
 

Pogrinjanje želi povedati, da je oltar žrtvenik za evharistično daritev 

in Gospodova miza, pri kateri duhovniki in verniki v enem in istem 

dejanju ob različnih službah obhajajo spominsko slavje Kristusove 

smrti in vstajenja in uživajo Gospodovo večerjo. Razsvetlitev oltarja 

pa opozarja, da je Kristus Luč, ki s svojo svetlobo razsvetljuje Cerkev 

in po njej vso človeško družino. 
 
 
 

Pogled na preteklo leto 2017 v župniji Brezovica 
 

Ob zaključku leta radi pogledamo nazaj prehojeno pot. Čeprav 

življenje niso le številke, vseeno odražajo neko stanje v družbi in v 

župniji. Spodnji prikaz verskega življenja v župniji leta 2017 je v 

primerjavi z letom 2016: 

krsti: 32 (predlani 21), od tega je krščenih otrok cerkveno poročenih 

staršev 15, otrok od neporočenih staršev 17; 

prvoobhajanci: 25 (predlani 45);   

birmanci: 34 (predlani 48);  

cerkveno poročenih: 8 porok (predlani so bile 3 poroke);  

cerkveni pogrebi: 43 (predlani 57). 

Povprečen obisk pri vseh nedeljskih mašah v župniji je okrog 750 

nedeljnikov. Pri verouku je okoli 310 veroučencev; v župniji je okoli 75 

bralcev Božje besede, 4 zakonske skupine, 4 pevski zbori, 3 molitvene 

skupine, 3 neokatehumenske skupnosti, skavti, pritrkovalci, Karitas… 



Gospodarski pogled 
 

Na gospodarskem področju je preteklo leto 2017, po postavitvi novih 

orgel, zaznamovano z mirovanjem.  Kljub temu se je naredilo nekaj 

stvari: postavitev naprav na principu elektroosmoze za zniževanje 

kapilarne vlage v župnišču in Catehumeniumu. Obnovljena 

(prepleskana) fasada na Marijinem domu, prepleskan leseni del 

napušča, obnovljena osvetlitev dvorane v Marijinem domu, oglasna 

deska.  

V Catehumeniumu je narejena nova omara za shranjevanje 

župnijskih bander in neba za procesijo, da se jih ohranja v čim 

boljšem stanju pri premeščanju iz skladišča in nazaj.  

V župnijski cerkvi so spredaj pred prezbiterijem narejene nove klopi: 

dve s pogledom naprej in tri na vsaki strani s strani (prvi dve sta 

premični) ter dve pod korom. Prav tako sta narejeni dve spovednici 

v zidnih nišah. Opremljeni sta s talno oblogo, zvočno izolacijo, 

razsvetljavo, ogrevanjem in prezračevanjem. Oltar in ambon sta 

kamnoseško skoraj izdelana. V teh dneh sledi še ročna dokončna 

obdelava kamna. Narejeni so tudi kovinski in leseni elementi pri 

ambonu. Postavitev v cerkvi se bo začela predvidoma 9. januarja 

2018.  

Skozi leto so opravljena še druga dela na podružnicah, pri kapeli na 

Logu in pri Ašičevem domu. Po močnem vetru decembra je bila 

pregledana in sanirana streha na cerkvi v Vnanjih Goricah, ko je bilo 

na tleh več strešnih opek. Hvala vsem, ki skrbite za urejenost 

župnijskih stvari. 
 

Ob pogledu za nazaj je prav, da se ozremo tudi v prihodnje. Glede 

na opozorila nekaterih o stanju strehe na cerkvi na Brezovici in 

padajoči strešni opeki na pokopališče, sem se ob dežju, 28. 

decembra, odločil pogledat stanje le te. Ob zmernem dežju je bilo 

opaziti zatekanje vode v notranjost na približno osmih mestih. Na 

severni strani strehe nad prezbiterijem je več strešnih leg mokrih na 

spodnjem delu proti odkapu na razdalji dveh metrov. Zelo slabo 

stanje pa je na prehodu med pločevinasto kritino in opečnato na 

severni strani v bližini zvonika. Zamaka na razdalji okoli osem metrov 

skupne dolžine. Opeke tu niso vidno poškodovane, manjkajoče ali 

popokane. Žal se to zopet kaže na odpadajočem beležu na koru, ki 

je bil popravljen leta 2015. Podobno je stanje tudi strehi župnišča, a 

tu se ne dela večje škode, ker v župnišču ni fresk in drugih umetnin.  
 



Iz decembrske seje ŽPS 
 

Iz priročnika Iz roda v rod smo spregovorili o družini, ki je prva šola 

molitve, kar je še posebej dragoceno v času praznovanj in 

blagoslova doma. 
 

V drugem delu je sledil pregled dogodkov v župniji Brezovica za 

december in januar. Doživeli smo bogat utrip praznovanj: sv. 

Cecijija, Rakovnik – srečanje mladinskih pevskih zborov,  srečanje ŽPS 

na Viču, miklavževanje, Marijin praznik - Brezmadežna in koncert po 

maši, sodelovanje skavtov.   

K božični devetdnevnici so povabljeni predvsem birmanci, skavti. 

Pri polnočnici bo tudi letos čaj in kuhano vino.  

Zadnja nedelja v letu je zahvalna za preteklo leto in blagoslov otrok. 

Na Brezovici urediti večje črke pri projekciji, mogoče projekcija s 

kora, preveriti možnost. 

Ugodno je rešena prošnja na škofiji za izrednega delivca obhajila za 

Severin Maffija. Sprejem službe bo na praznik, 6.1.2018, po pridigi je 

kratek obred.  
 

Dogodki: 

17.12.2017 skavti prinesejo luč miru k vsem mašam.  

7.1.2018 bo prisostvovala pri maši skupina mladih Tamburjašev. 

12.1.2018 prvi dan devetdnevnice, g. Janez Gril, skavtski petek.  

13.1.2018 Antonov večer, g. Anton Štrukelj: Božja milost v življenju in 

mučeništvu bl. Alojzija Grozdeta. 

18.1.2018 sprejem relikvij v župniji. Povabljeni duhovniki in verniki iz vse 

dekanije.  Skavti bi šli v sprevodu in oblikovali stražo pri relikvijah. 

19.1.2018 mašuje duhovnik iz Zaplaza g. Marko Japelj. 

20.1.2018 sklep celodnevnega češčenja, mašuje g. Klavdijo Peterca. 

21.1.2018, posvetitev oltarja in vgraditev relikvij v oltar. Povabimo 

nekdanje župnike: g. Dular, g. Oberstar, g. Kompare, g. Mihelčič. Na 

listino posvetitve se podpišejo predstavniki iz vseh podružnic oz. 

okrajev v župniji: Brezovica-Janez Urbanija, Lukovica-Jakob Dolinar, 

Dragomer-Anton Čuden, Log-Janez Logar, Vnanje gorice-Janko 

Židanek. Zaradi vseh dogodkov naj bodo letos jaslice manjše in na 

levem stranskem oltarju.  

28.1. 2018 peš romanje na Vrhniko.  

Obhajilo naj se deli po vrstnem redu, pozvati vernike k zbranosti. 

Predlog za postni čas, izdelovanje venčkov ali križev iz vrb, trnja, šest 

svečk - šest postnih nedelj, kamni - štirideset dni posta. 



Mašni nameni 
 

 

Z darovanjem za sveto mašo 

naklonite svojim pokojnim največ 

kar lahko mi še živeči na zemlji 

pokojnim damo in jim pomagamo 

k polnosti večnega življenja. Radi 

se spomnimo tudi živih in prosimo 

pri maši tudi za potrebe in stiske 

tistih, ki jih poznamo. Sveta maša 

je tudi zahvala za vse, kar v življenju imamo, in priprošnja za naprej. 

Vsak dan, ob objavljeni uri, lahko duhovnik daruje eno sveto mašo.  
 

Kadar je na eno isto uro oznanjenih več mašnih namenov, duhovnik 

tisto uro in na tistem kraju kjer je oznanjeno, daruje sv. mašo po 

namenu, ki je napisan na prvem mestu. Spominja pa se vseh ostalih 

namenov, ki so zapisani, vendar so oddani drugim duhovnikom, ki jih 

mašujejo drugod, ker sami nimajo dovolj mašnih namenov tam kjer 

delujejo. Ker je sv. maša ena sama Jezusova daritev, je prav, da se 

udeležimo sv. maše tam, kjer je oznanjeno. S tem tudi pokažemo 

veliko in trdno vero v navzočnost Jezusa Kristusa med nami in 

povezanost nas kristjanov povsod po svetu.  
 

Darovanje za svete maše, ki jih kot župnik oddam drugim 

duhovnikom, je tudi znamenje medsebojne pomoči, saj v Sloveniji 

duhovniki živimo od darov (mašni štipendij), ki jih verniki daste nam 

ob prejemu vašega mašnega namena (mašna intencija).  
 

Kot župnik imam dolžnost, da vsako nedeljo in zapovedan praznik 

darujem za vse vas žive in tudi pokojne župljane eno sveto mašo, ki 

ni po naročilu župljanov. Ta sveta maša je v nedeljo zjutraj ob 7h. Če 

to mašo ne darujem sam, jo obhaja duhovnik, ki takrat mašuje. V 

tem primeru jaz kot župnik darujem za sveto mašo njemu. 
 
 

Pritrkovalci in pevci  
 

Pritrkovalci  imajo srečanja v soboto ob 9:30 v Marijinem domu. 

Otroški pevski zbor (učenci OŠ od 2. do 8. razreda), ki ga vodi 

Viktorija Celarc, ima vaje ob sobotah ob 10:00 v Marijinem domu. 

Mladinski pevski zbor (učenci 9. razreda, dijaki in študentje), ki ga 

vodi Gregor Žitko, ima vaje ob ponedeljkih od 20:00 do 21:30.  

Mešani pevski zbor Brezovica, ki ga vodi Tone Rozman, ima vaje ob 
sredah ob 20.00 v Marijinem domu.  



O pristopanju k sv. obhajilu v cerkvi na Brezovici 
 

 

Na zadnjem srečanju ŽPS je bila izražena želja, da bi bil pristop k sv. 

obhajilu v župnijski cerkvi čim lepši, zbran in spoštljiv.  
 

Ob nedeljah in praznikih je pristop v dveh vrstah po sredini cerkve 

naprej. Vračanje pa vedno ob strani nazaj, saj prostora med stoli 

spredaj ni dovolj za prehod naprej in še nazaj.  
 

Drugo priporočilo pa je - postopno prihajane v vrsto: najprej 

pristopijo v vrsto tisti, ki sedijo na stolih spredaj, potem iz prve, druge, 

tretje vrste in tako dalje. Na sredi cerkve ni dovolj prostora, če iz klopi 

vstanejo vsi na enkrat. Tako v vrsto ne more nekdo, ki je v klopi pred 

menoj, ker je vrsta že oblikovana prav do konca. V postopnem 

prihodu se lažje vrnejo v klop tudi tisti, ki k sv. obhajilu ne pristopijo, a 

se umaknejo drugim. Tu je potrebna pozornost prav tistih, ki so prvi 

na izhodu klopi, da prekmalu ne vstanejo. Malo se počaka spredaj 

sedeče. 
 

Upam, da razlaga in izražena želja ni prezahtevna. Pa tudi oba 

duhovnika in vsi izredni delivci obhajila bomo počakali na vse, ki 

želite pristopiti k svetemu obhajilu, čeprav še ne stojite v vrsti.  
 

Jožef Poje, župnik 

 

 
GODOVI in SVETE MAŠE 1.1.2018  

1.1. pon SVETA BOŽJA MATI 
branje Božje besede LG:  

Joža Černetič 

 

BR   7 po namenu (K) 

LG   830 ++ iz družine Steržaj 

VG 830 + Jakob in Jožefa Bogataj 

+ Marija Andraković (dar. Jesih) 

+ Franc Krašovec 

BR  10 + Jože, obl. in Karolina Hrastar 

+ Franc Barlič, 1. obl. 

+ Jožica in Anton Rode ter  

++ starši Trček 



GODOVI in SVETE MAŠE od 2.1.2018 do 7.1.2018 

2.1. tor sv. Bazilij in Gregor, šk. BR 19 za duševno in telesno zdravje 

+ Ivan Pezdir, 4. obl. 

3.1. sre sv. Genovefa, dev. BR 19 + Alojz in Ivana Suhadolnik 

ter + Barbara Potočnik 

+ Anton Smole, obl. 

4.1. čet sv. Angela, red. BR    8 za zdravje 

5.1. pet sv. Simeon, puščavnik 

čiščenje cerkve na Brezovici: 

Na vasi, Pod Lovrencem 

BR 19 + Simon Dolničar, obl. ter oče 

Rajko in stara mama Rozi  

Dolničar, obl. 

6.1. sob GOSPODOVO 

RAZGLAŠENJE  

Sveti trije kralji 

Gašper,  

Miha,  

Boltežar 

BR    8 ++ Rotar in Žitko 

+ Jana Kršmanec 

BR 19 ++ Tomažinovi 

+ Ivana in Bogomir Pleško 

+ Ivana in Alojz Pezdir, obl. 

+ Janez Sever, obl. ter  

++ starši in brat Miha Coter 

+ Antonija in Ludvik Malavašič, 

obl. ter + Srečo Malavašič 

+ Metka Novak, 7. dan 

+ Franc Oven 

7.1. ned JEZUSOV KRST 

sv. Lucijan, muč. 
branje Božje besede LG:  

Rok in Jerneja Meglen 

 
branje Božje besede VG: 

Manca in Andrej Špacapan 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Mili Gerbec 

LG   830 + Boris Armič 

VG 830 ++ starši in stari starši Gregorc 

+ Ivan, obl. in Ivana Jamnik ter 

Angela Novak 

+ Jožef Lukan 

+ Ivana, Ivan in Franci brolih 

+ Ana Kozina, 1. obl. 

++ Slabetovi 

 branje Božje besede BR: 

Jožica Gerl in Lucija Žitko 
BR  10 + Angela – Eta Blaznik 

po namenu darovalca 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 5.1., ob 8h: Na vasi, Pod Lovrencem. 
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S praznikom Jezusovega krsta, ki je vedno prva nedelja po prazniku 

Gospodovega razglašenja, končujemo Božični čas. Vendar jaslice in 

božične pesmi ostanejo do Svečnice – to štirideseti dan po Božiču. 



 GODOVI in SVETE MAŠE od 8.1.2018 do 14.1.2018 

8.1. pon sv. Severin, opat BR 19 za duše v vicah in za zdravje 

9.1. tor sv. Julijan, muč. BR 19 + Marjan Oven, 7. dan 

10.1. sre sv. Gregor Niški, škof BR 19 + Jernej Stražišar, obl. 

11.1. čet sv. Pavlin Oglejski, šk. BR  8 v zahvalo 

v priprošnjo za uspešno zdravljenje 

12.1. pet sv. Tatjana, muč. 
začetek devetdnevnice 

BR 19 v zahvalo 

v zahvalo za srečno opravljeno 

operacijo 

13.1. sob sv. Hilarij, škof  
čiščenje cerkve na 

Brezovici, ob 8h:  

Stara cesta 

BR 19 ++ Mlinarjevi 

+ Mojca Šuštar 

+ Angela, obl. in Franc Severkar 

+ Jože Rihtar, 10. obl. 

+ Božo Nahtigal, 10. obl. 

+ Anton Šebenik ter  

++ Šebenikovi in Jemčevi 

+ Anton Popit, obl. 

14.1. ned 2. nedelja med letom  
 

branje Božje besede LG: 

Marta in Albert Prodan 

 

 

branje Božje besede VG: 

Tončka in Viktor Poličnik 

 

branje Božje besede BR: 

Klara Mravlje in Karmen Rus 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 za žive in ++ Turk in Rode 

+ Lojze Gosar, 4. obl. 

+ Avguštin Pikec 

VG  8
30

 + Izidor Smrtnik, obl. 

+ Frančišek Rotar, 6. obl. 

BR  10 + Milan Andrijanič, 10. obl. 

po namenu darovalca 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 13.1., ob 8h: Stara cesta. 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici v februarju, marcu in aprilu 
sobota,   3.2.  – Tržaška c. od št. 348 do 362 (parne) 

sobota, 10.2.  – Tržaška c. od Paviljona do št. 501, Pot terencev 

sobota, 17.2.  – Na Brezno 

sobota, 24.2.  – Cesta v Radno od Tržaške c. do mosta 

sobota,   3.3.  – Cesta v Radno od mosta do konca 

sobota, 10.3.  – Remškarjeva ulica 

sobota, 17.3.  – Tržaška c. od št. 364 do 418 

sobota, 24.3.  – Tržaška c. od št. 420 do Brežne poti 

sreda,   28.3.  –  Brežna pot, Gornja pot, Tržaška od Gornje poti so Starovaške 

sobota,   7.4.  – Starovaška in Brezovška od Tržaške do Skodlarja 

sobota, 14.4.  – Brezovška od Skodlarja do konca 

sobota, 21.4.  – Drobtinška cesta 

sobota, 28.4.  – Tržaška od Drobtinške do Lukovice 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 15.1.2018 do 21.1.2018 

15.1. pon sv. Absalom, škof  BR 19 ++ Tomšič in Žakelj 

+ Jernej Kavčnik, 1. obl. 

16.1. tor sv. Marcel, papež BR 19 + Andrej Rotar 

17.1. sre sv. Anton Puščavnik BR 19 na čast sv. Antonu za zdravje 

+ Anton Čamernik, 7. dan 

18.1. čet sv. Marjeta Ogrska 
sprejem relikvij 

BR 19 na čast sv. Filomeni 

v priprošnjo bl. Alojziju Grozdetu 

19.1. pet sv. Makarij, opat 
čiščenje cerkve, Br.: Na Grivi 

BR 19 + Ana Dolinar ter 

++ starši Dolinar in Zdešar 

20.1. sob sv. Boštjan, muč. 
celodnevno češčenje 

na Brezovici 

BR  8 + Marija in Karel Košmrlj 

BR 10 + Ani, 1. obl. in Franci Jesenovec 

BR 13 + Angela Tomanič, pogreb 

BR 19 + Marija Oven, obl., Jože Oven  

in Marjan Oven 

+ Marija Celarc 

+ Stanislava Vogel, obl. 

+ Janez Grdadolnik 

+Anton Remškar, starši Remškar, 

starši Gantar in Matjaž Jeršin 

+ Žiga Kozjek, 7. dan 

21.1. ned Antonova nedelja 
branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen 

 

branje Božje besede VG: 

Marta in Drago Stanovnik 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Anton in Frančiška Kozjek 

VG  830 za blagoslov Slovenije 

+ Marijan Zibelnik, 4. obl. 

+ Milka in France Čuden ter 

Frančiška Mrak 

za srečo in zdravje v družini 

+ Jože Lohkar 

+ Marija Tompa, 2. obl. in  

+ Tatjana Oblak 

+ Marija, Ludvik in sin Ludvik Japelj 

 posvetitev oltarja 

branje Božje besede BR: 

Florjan Kocbek in Vid Žitko 

BR  10 + Dora Cankar 

+ Stane Kvaternik 

+ Marija in Franc Zakrajšek 

+ Božo Nahtigal 

+ Anton Rozman 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 19.1., ob 8h: Na Grivi.  
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   GODOVI in SVETE MAŠE od 22.1.2018 do 28.1.2018 

22.1. pon sv. Vincencij, diakon BR 19 ++ družina Taurer in Pukl 

23.1. tor sv. Henrik, duh. BR 19 + Marjan Filipič, obl. in za zdravje 

24.1. sre sv. Frančišek Saleški BR 19 po namenu (prosto) 

25.1. čet Spreobrnjenje 

apostola Pavla 

BR  8 + Pavla Marinko in 

++ Krvojcovi 

26.1. pet sv. Timotej in Tit, škofa BR 19 + Jože in starši Namjesnik 

27.1. sob sv. Angela Merici, red. 
čiščenje cerkve na 

Brezovici, ob 8h:  V Loki 

BR 19 + Franc Oven 

+ Jožef Lukan 

v zahvalo za srečno dokončan 

magistrski študij 

+ Marija Čuden, obl. ter brata 

 in starši Čuden 

+ Metka Novak, 30. dan 

28.1. ned 4. nedelja med letom 
svetopisemska nedelja  
 

branje Božje besede LG: 

Eva Gorup in Lara Šifrer 
 

branje Božje besede VG: 

Edita in Slavko Jesih 
 

branje Božje besede BR: 

Peter in Genči Buček 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Jože Žižek 

LG   830 + Tone Jelovšek 

+ Marija Sojer, 20. obl. 

VG  830 + Marija Židanek 

+ Franc Krašovec 

BR  10 ++ starši, sestra in brata 

Kosednar 

+ Franc Popit, obl. 

+ Antonija in Franc Bokavšek  

ter Frančišek Petrič 

+ Marija in Ciril Rus 

+ Marjan Oven, 30. dan 

+ Angela Tomanič, 7. dan 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 28.1., ob 8h:  V Loki. 

Napovednik … 
 Duhovna obnova za birmance: sobota, 3.3., 9h - 13h, Brezovica. 

 Duhovna obnova za prvoobhajance: sobota, 17.3., Brezovica. 

 Prva sveta spoved, sobota, 7.4., ob 16h, Brezovica.  

 Duhovne vaje za skavtske voditelje, SKVO, 13. - 15.4. 

 Srečanje za starše in botre, četrtek, 19.4., ob 19h - drugo srečanje. 

 Florjanova nedelja, 6.5., ob 10h, Log. 

 Srečanje birmancev in staršev s škofom birmovalcem, 10.5., ob 18h. 

 Prvo sveto obhajilo, nedelja, 13.5., ob 10h, Brezovica. 

 Sveta birma, sobota, 19.5., 10h, Brezovica. 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

V decembru sta prejela zakrament svetega krsta 
 

☼  Gaber Marinko, Vnanje Gorice  

☼  Isadora Mole, Log pri Brezovici  
 

Letos je bilo krščenih dvaintrideset otrok, v lanskem letu pa 

enaindvajset otrok. Z molitvijo prosímo za njihove starše in botre, da 

bodo zmogli izpolniti obljubo dobre verske vzgoje do 

novokrščencev. 
 

 

 

 

V decembru sta od nas odšla v večnost 
 

†  Metka Novak (68), Tržaška cesta 486, Brezovica, (Brezovica) 

†  Marjan Oven (72), Malovaška ul. 12, Brezovica, (Brezovica) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih triinštirideset naših župljanov, lansko 

leto v tem času pa sedeminpetdeset. Spomnimo se jih v molitvi in pri 

sveti maši.  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: ponedeljek od 17h do 18:30. In vsak delavnik po sveti 

maši. Za pogovor ali pripravo dokumentov 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 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  

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

