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Rodovitnost trpečih 

 
»Imam čudovito lastnost,«  

mi je rekel Bog,  

»da starost lahko spremenim 

v duhovno mladost 

in bolne ljudi naredim 

srečne.«  (zapisala sv. Brigita Švedska) 

 

11. februarja se oči 

mnogih, predvsem pa bolnih 

in trpečih, uprejo v Lurd. Tam 

se je leta 1858 deklici 

Bernardki prikazala Marija. V 

enem od videnj ji je naročila, 

naj z rokami izkoplje studenec, iz njega pije in se v njem umije. Tako 

je začel izvirati znani studenec in verniki so vodo iz izvira pojmoval i 

kot blagoslovljeno. V Lurd vse od prvega prikazovanja prihajajo 

mnogi bolniki, da bi po Marijinem naročilu pili vodo ali se v njej umili, 

ker upajo, da jim bo Bog, po Marijini priprošnji, naklonil primerno 

zdravje.   

A vedno ni vse po človekovih željah. Mnogim bolnikom tudi 

vztrajne molitve ne povrnejo zdravja. Ti bolniki si z velikim trudom 

prizadevajo sprejemati svojo bolezen in se navajati na omejitve, ki jih 

prinaša. Učijo se potrpežljivo prenašati trpljenje, neprijetne 

zdravstvene posege ter negotovost prihodnosti. Obenem mnogi ob 

bolezni izkušajo vse večjo osamljenost, odvisnost od oskrbe drugih, 

nerazumevanje in žalost zaradi težav, ki so včasih zelo hude. 



 

Pogled na bolezen ima dva obraza. So bolniki, ki se tudi po 

mnogih letih ne morejo sprijazniti s težavami, ki so jih doletele. Dan za 

dnem objokujejo svoje izgubljeno zdravje, tožijo o krivici in nemoči ter 

grenkobo svojega počutja prenašajo na tiste, ki skrbijo zanje. 

Vrednost življenja vidijo le v mladosti, v življenjski moči in v tem, da jih 

nič ne omejuje. Moč njihovih težav se jim zdi pretežka, da bi se z njimi 

lahko kadarkoli resnično spoprijeli. Njihova bolezen tako postaja in 

ostaja njihovo trpljenje, ki si ga v ničemer ne morejo ovrednotiti. 
 

So pa tudi bolniki, med njimi mnogi zelo trpeči, ki dopuščajo, 

da jih bolezen začne učiti. Uči jih vseh tistih kreposti, ki jim v naglici 

življenja in letih, ko so bili na višku svoje moči, niso dajali pomena. 

Bolezen jih uči ponižnosti, potrpežljivosti, hvaležnosti. Kaže jim 

ranljivost, minljivost in dragocenost življenja obenem. Nemoč telesa 

razpre njihovega duha za iskanje tistega, kar je v življenju najbolj 

pomembno in resnično nekaj vredno. Da jim željo, da v življenju tudi 

kaj velikega spremenijo ali znova poiščejo stik s tistimi bližnjimi, ki so jih 

nekje na poti življenja »izgubili«. Da jim možnost, da začno iskati 

resničen in iskren stik z Bogom, Marijo in celo s svojimi predniki, ki so 

pred njimi že prehodili »križev pot« morda prav iste bolezni. Bolezen 

jim nakloni obilo časa za molitev. Podari jim možnost, da svoje 

trpljenje po zgledu Jezusa začnejo darovati in se zavedati, da 

podarjajo nekaj, kar je vredno največ. 
 

Bolniki in trpeči ljudje lahko prav v tem darovanju mnoga leta 

in kljub hudim težavam ohranjajo svojo rodovitnost. Trpljenje, ki ga 

spajajo s Kristusovim trpljenjem, in onemoglost, ki jo potrpežljivo 

darujejo, so biseri bolezni in duhovna moč, s katero ohranjajo svojo 

duhovno mladost. S tem sebi in drugim lahko koristijo celo bolj kot 

prej, ko so bili na višku svojih telesnih moči. Nobena molitev ne izzveni 

v prazno in nobeno darovano trpljenje ni zaman. To nam zagotavlja 

prav Marija iz Lurda, ki bdi nad svojimi trpečimi in jih tolaži z ljubeznivo 

materinsko skrbjo. Bolnik, ki njeno tolažbo začuti in jo v sebi 

prepozna, lahko ostaja v svoji bolezni miren in kljub trpljenju srečen. 
 

Naj nas mesec februar v hvaležnosti poveže z vsemi, ki svoje 

trpljenje in onemoglost v bolezni darujejo za bližnje in so nam v svoji 

bolečini ter duhovni moči za zgled. 

 

 



Obvestila za mesec februar 
 

Na prvi petek v mesecu februarju, 2. 2., bom obiskal starejše in bolne 

na domu. Zaradi jutranje sv. maše bo obisk na domu nekoliko 

kasneje kot običajno. Ob 15h bo na Brezovici molitev rožnega venca 

Božjega usmiljenja. Zvečer po maši oblikujejo molitev pred 

Najsvetejšim neokatehumenske skupnosti v naši župniji.  
 

Spomladansko srečanje ŽPS je v soboto, 3. 2., od 9:00 do 13:00 v 

Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Z Brezovice bomo 

odšli z osebnimi vozili ob 8:30.  
 

Na god sv. Blaža, 3.2., bo po sveti maši blagoslov na priprošnjo 

mučenca sv. Blaža za varstvo pred boleznimi grla. 
 

V ponedeljek, 5. 2., zvečer po maši je srečanje molitvene skupine 

Beseda življenja. Naslov srečanja: »Žejnemu bom dal zastonj iz 

studenca žive vode« (Raz 21,6). 
 

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu vabita 

devetošolce na Informativna dneva: v petek, 9. februarja, ob 9:00 in 

15:00 ter v soboto, 10. februarja, ob 9:00. 
 

Kateheze za poglobitev vere, odnosa do Boga in sočloveka, za 

odstiranje pogleda na duhovno raven življenja se bodo začele 

februarja. Pridi in prisluhni veseli novici. Pred nami je štirinajst srečanj, 

ki bodo ob četrtkih in nedeljah zvečer ob 20:00 uri. Prvo srečanje bo 

v četrtek, 8. februarja, v dvorani nasproti župnišča.  
 

Skavtski petek – sodelovanje skavtov pri sv. maši je 9. 2., ob 19:00. 
 

Srečanje za ministrante je zaradi zasedene prve sobote tokrat na 

drugo soboto v februarju, 10. 2., ob 9:00 na Brezovici. 
 

Antonov večer je v soboto, 10. februarja, ob 20:00. Med nami bo  

gospa Sonja Pungertnik, žena in mati, ki se trudi slediti Jezusu. Od 

rojstva jo spremlja popolna izguba vida. Zaposlena je v Ignacijevem 

domu duhovnosti pri sv. Jožefu v Ljubljani, kjer spremlja ljudi na poti 

osebnostne in duhovne rasti. Leta 2014 je prejela naziv Slovenka leta. 

Spregovorila nam bo, kako jo Božja milost spremlja v njenem življenju. 
 

Srečanje ŽPS je v ponedeljek, 12. 2., po sveti maši, ob 19:30 uri v 

Marijinem domu. 



V torek, 13. 2., ni verouka za 1., 2. in 3. razred, ker se vsi veroučenci 

udeležite svete maše naslednji dan – v sredo – na pepelnico, 14. 2., 

ob 19:00 uri.  Redni verouk je le za birmance, 9. r., ob 18:00.  
 

Pepelnica – začetek postnega časa, strogi post ter dan molitve in 

spokornosti je v sredo, 14. februarja.  

Na pepelnično sredo se po 

cerkvah vsako leto opravlja 

obred pepeljenja. Duhovnik 

vernikom na glavo posuje 

blagoslovljen pepel, s čimer 

se navzven pokaže notranja 

razpoložljivost za spreobr-

njenje oziroma poboljšanje 

življenja. Namen posta 

prvenstveno ni v odpovedi 

določeni hrani in pijači, 

ampak v spreobrnjenju srca in 

doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji 

povezanosti z Bogom prek molitve. 
 

Za osnovno držo vernika Cerkev za postni čas določa posebne 

oblike spokornosti: 

Strogi post, ki je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva 

dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih 

jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. 

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega 

časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim 

delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže 

vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali 

državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (praznovanje, 

pogreb…) zdržek ne veže.  
Gotovo je na prvem mestu osebna 

odpoved razvadam, zasvojenostim  

in grešnim oblikam življenja. Brez 

telesne drže in doslednosti ni mogoče 

pričakovati koraka k boljšemu na 

področju duhovnega življenja. 

Telesnega in duhovnega življenja 

namreč ni mogoče ločiti. 



Duhovne vaje za animatorje so od 16. do 18. februarja 2018. 
 

Letno srečanje vseh ključarjev je v torek, 27. februarja, po maši ob 

19:30. Povabljeni že k sv. maši. 
 

V času zimskih počitnic, od 19. 2. do 25. 2., bom odsoten. Zato v tem 

času ne bo uradnih ur.  

Za vse nujne stvari pokličite g. Mira Šlibarja na tel.: 031 613 378.  

Hvala za razumevanje, Jožef Poje, župnik.  

 
Jezusovo darovanje v templju 

 

Jezusovo darovanje ali svečnica: 2. februar, 40-ti dan po Jezusovem 

rojstvu. Prvotno ime praznika je bilo 'Marijino očiščevanje'. Po 

Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti 

dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako 'očistiti'. Temu 

predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Ona je Jezusa 

spočela in rodila deviško, zato je obred očiščevanja ne bi 

obvezoval, vendar se mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi tukaj 

pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila Božjo postavo.  
 

Na Svečnico se spomi-

njamo tudi dveh 

osebnosti, ki ju omenja 

evangelist Luka v svojem 

poročilu o Jezusovem 

darovanju v templju: 

starčka Simeona in 

pobožne prerokinje Ane. 

Ta dva sta predstavnika 

starih ljudi, ki so v molitvi 

vedno blizu Bogu in 

kličejo na naš svet Božji 

blagoslov. 
 

Starček Simeon je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga je pestovala 

mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril sloviti preroški 

spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji 

besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred 

očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, 

svojega ljudstva.« 



Dekanijsko postno romanje 
 

Po Halasovi poti v Prekmurje: sobota, 10. marec 2018. 

Odhod izpred cerkve na Viču ob 7:00; 

vožnja do  Črenšovcev, Hotize in Velike 

Polane.  

Na Hotizi, kjer se je začela mučeniška pot 

Božjega služabnika Danijela Halasa, bomo 

molili križev pot (ob 10:30). Ustavili se bomo 

tudi na njegovem grobu v Veliki Polani, 

kjer je do smrti deloval kot goreč dušni 

pastir, katehet, širitelj češčenja 

Jezusovega Srca in izreden častilec 

Matere Božje. V njegovi rojstni župniji 

Črenšovci bomo obhajali sveto mašo in se 

mu priporočili. Čas bo tudi za kosilo in 

druženje. Vrnemo se do 19h. Prispevek za 

vožnjo, cestnine in kosilo je 30€ . 

 
 

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. 

 
Obvestila za starše birmancev  

 

V pripravi na prejem svete birme so pred nami še naslednja 

srečanja: 

Sobota, 3. 3., od 9:00 do 13:00 – duhovna obnova za birmance. 

Četrtek, 19. 4., ob 19:30 – 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.  

 

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. 

 Drugo srečanje za starše in botre, četrtek, 19.4., ob 19:30. 

 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. 

 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici v marcu, aprilu, maju in juniju 
 

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 c. od Drobtinške do Lukovice 

sobota,   5.5.  – Tržaška c. od Lukovice do OMV - neparne 

sreda,    9.5.  – starši prvoobhajancev 

sreda,   16.5.  – starši birmancev 

sobota, 26.5.  – Tržaška od OMV do trg. Mercator – neparne, Malovaška ul. 

sobota,   2.6.  – Poštna ulica 

sobota,   9.6.  – Tržaška c. od Poka do št. 505 – neparne 

sobota, 16.6.  – Podpeška c. – parne in neparne št. 

sobota, 23.6.  – Komarijska, Šolska, Debevčeva, Za Grabnom 

sobota, 30.6.  – Na Lazih (Brezovica) 



GODOVI in SVETE MAŠE 29.1.2018 do 4.2.2018 

29.1. pon sv. Valerij, škof BR 19 za bolne in pokojne sosede 

30.1. tor sv. Martina, mučenka BR 19 za dušno in telesno zdravje 

31.1. sre sv. Janez Bosko, redovni 

ustanovitelj salezijancev 

BR 19 v priprošnjo Sveti Družini za 

zdravje v družinah 

1.2. čet sv. Brigita Irska, opatinja BR    8 + Marica Gorjan, obl. 

2.2. pet JEZUSOVO 

DAROVANJE – 

SVEČNICA 
 

prvi petek 

BR    8 + Jana Kršmanec 

+ sin Valentin Malovrh, 3. obl. 

BR 19 + Jožef Lukan 

živi in ++ iz družine Pezdir (Laze) 

+ Jože Sešek 

+ Anton Selan 

+ Josepina Mandić, 7. dan 

3.2. sob sv. Blaž, škof in muč. 
 

prva sobota  

 

čiščenje cerkve na Br. ob 8h: 
Tržaška c. od št. 348 do 

362 (parne). 

BR 19 + Frančiška in Alojzij Lenaršič 

+ Stane Sever, obl. 

+ Frančišek Bokavšek in starši 

Slana 

+ Jože Artač 

+ Hedvika Vidmar, 2. obl. 

4.2. ned 5. nedelja med letom  

sv. Leon, mučenec 
 

 

branje Božje besede LG: 

Franci in Antonija Cukjati  
 
 
branje Božje besede VG: 

Darja Modic in Matija Perne 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Ivana in Alojzij Kavčnik 

++ starši Pleško (Loška c. 15) 

LG   830 + Avguštin Bozja 

+ Boris Armič 

+ Helena Kos, roj. Kavčič 

VG 830 + Ljudmila, obl. in Peter Gregorc 

+ Jožef Lukan 

+ Marija Andraković 

+ Vincenc Jesenovec, obl. 

+ Ivanka in Franc Rožnik 

++ Gajštrovi in Kušarjevi 

+ Frančiška in Ivan Zdešar, obl. 

 branje Božje besede BR:  

Slavko in Edita Jesih 
BR  10 + Leo Ščap 

+ Matija Pleško, 30. obl. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 3.2., ob 8h: Tržaška c. od št. 348 do 362 (parne). 
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 GODOVI in SVETE MAŠE od 5.2.2018 do 11.2.2018 

5.2. pon sv. Agata, dev., muč. BR 19 za dušno in telesno zdravje 

6.2. tor sv. Pavel Miki, muč. BR 19 ++ iz družine Žnidaršič 

7.2. sre sv. Koleta (Nika), red. BR 19 + Katja Kuralt, 1. obl. 

+ Nace Pezdir in starši Pezdir  
                                             (Podpeška 95) 

+ Uršula Jalševac, 15. obl. 

8.2. čet sv. Hieronim, red. 

Slovenski kulturni dan 

BR  8 ++ Gršakovi in Dobrovoljčevi 

9.2. pet sv. Apolonija (Polona)  BR 19 + Jožef Lukan (sosedje) 

v zahvalo za zdravje 

10.2. sob sv. Sholastika, red.  BR 19 + Anton Čamernik, 30. dan 

11.2. ned 6. nedelja med letom  

Lurška Mati Božja 
branje Božje besede LG: 

Miha in Dragica Jalševac 

 

branje Božje besede VG: 

Irena Modic in Marta 

Bogataj  

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Jošt in Alenka Klemenc 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

+ Douglas St. Denny 

LG   830 + Janez in Frančiška Bozja 

VG  830 + Janko Novak, duhovnik  
                                    (rojstni dan) 

+ Ivan Kozina 

+ Karel in Ana Stanovnik 

+ Ludvik Modic 

++ Šimnovi 

BR  10 + Jože in starši Namjestnik 

+ Marijan Seliškar 

+ Amalija Urbančič 

+ Žiga Kozjek, 30. dan 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 10.2., ob 8h: Tržaška c. od Paviljona do št. 501, Pot Terencev. 
 

 
 

 
 

 

 

                                                    PREŠEREN, BODI TI SLAVA                Alojzij Grozde, Izvir, 1938-1939, str. 99 
 

A vedi, da Slovenci še stojimo.  Ne bomo svojih bratov pozabili, 

Kot ti si bil, smo tudi mi Slovani  ki sužnosti tema jih zdaj še krije, 

in smo navdušeni Jugoslovani,  prišel bo dan, ko bomo jih rešili. 

slovenstva pa vendar ne zatajimo.   

 

Dokler na zemlji sveti tej živimo,  V svobodi lepe naše domačije 

Sloveniji ostanemo do konca vdani, odmevali glasovi bodo mili 

in niti brat tega nam ne ubrani,  za vedno lepe tvoje poezije. 

da jezik tvojih pesmi govorimo. 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 12.2.2018 do 18.2.2018 

12.2. pon sv. Aleksij, škof  BR 19 po namenu (K) 

13.2. tor sv. Kristina, vdova BR 19 + Mile, Boris, Vjeko in Joško (Šibenik) 

14.2. sre ++ PEPELNICA  

sv. Valentin, mučenec 

BR 19 ++ Slabe in Starkež 

+ Frančiška Tomšič, obl. 

15.2. čet sv. Klavdij, redovnik BR   8 za duhovne in redovne poklice 

16.2. pet sv. Julijana, muč. BR 19 po namenu (L) 

17.2. sob sv. Aleš, spokornik 
čiščenje cerkve, Br. ob 8h:  

Na Brezno. 

BR 19 + Mojca in Zarika Šuštar 

+ Pepca Umek 

+ Karolina Hrastar, 20. obl. in 

+ Jože Hrastar 

18.2. ned 1. postna nedelja  
branje Božje besede LG: 

Rok Meglen in Miran 

Stanovnik 

 

branje Božje besede VG: 

Branka in Jani Remškar 

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Pavla Prah, obl. 

+ Frančišek Stanovnik ter  

+ Ivana in Franc Stanovnik 

VG  830 + Jože Lohkar 

+ Jerca in Ivan Marinko 

+ Viktor Lukančič in ++ Železnikovi 

+ Janez Košir, obl. in  

++ starši Židanek 

++ starši Seliškar 

+ Zvonka Pezdir in Nace Pezdir 

+ Janez Marinko, obl. in starši 

+ Peter kržišnik 

 branje Božje besede BR:  

Robi in Mojca Novak 

 

BR  10 + Frančiška in Alojz Fišter 

+ Franc Podpadec 

+ Metka Novak 

+ Marjeta Mravlje 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 17.2., ob 8h: Na Brezno. 
   

                                                     MOJ BOG                Alojzij Grozde, Izvir, 1938-1939, str. 170s 
 

     Hotel sem trave prešteti,   O, .. in sem spoznal: 

     v kaplje morje razdeliti,    Jaz sem zemlje prah, 

     zvezdic število uganiti,   Ti Bog večnosti, 

     hotel sem Tebe umeti.   Kralj vesoljstva si: 
 

     Gospod, moj Bog!   Tvoje me neskončnosti je strah. 

     Bog, odpusti mi! 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 19.2.2018 do 25.2.2018 

19.2. pon sv. Bonifacij, škof BR 19 + Marija in Ciril Fabjan 

20.2. tor sv. Leon Sicilski BR 19 + Rozi Geršak 

21.2. sre sv. Peter Damiani -- ni svete maše 

22.2. čet Sedež apostola Petra BR  8 ++ starši: Marjeta in Janez  

Zdešar ter + Ivan Zdešar 

23.2. pet sv. Polikarp, škof, muč. BR 19 ++ starši, sestra in brata Kosednar 

24.2. sob sv. Matija, apostol 
čiščenje cerkve na Brezovici, 

ob 8h:  Cesta v Radno od 

Tržaške c. do mosta 

BR 19 + Franc Potokar, 2. obl. 

+ Ivan Marinko, obl. 

+ Frančiška Urbančič, 4. obl. in  

+ Mihael Urbančič 

v zahvalo 

25.2. ned 2. postna nedelja  
branje Božje besede LG: 

Ela in Ida Šifrer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede VG: 

Brane in Damjana Novak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Ana Kodba in Vili Kosednar 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++ starša Matija in Uršula Jarc 

+ Boris Armič 

+ Marija Remškar, obl. in vsi 

++ Škandrovi 

+ Frančiška Malavašič 

VG  830 + Ivan in Ivanka Brolih 

+ Jožefa Kozina, 3. obl. 

+ Ani in Franci Jesenovec, obl. 

+ France in Milka Čuden ter  

+Frančiška Mrak in  

+ Marija Japelj, obl. 

+ Antonija Kozamernik, 30. dan 

BR  10 + Elizabeta, obl. in Jakob Žitko 

+ Angela Tomanič, 30. dan 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 24.2., ob 8h:  Cesta v Radno od Tržaške c. do mosta 

 

 

 

 

                                                                                                                 ŽIVLJENJA BOJ                       Alojzij Grozde,  Plamen, 1939-1940, str. 107 
 

Otoček sredi reke tam samuje,     Okrog mene strašni boj divja 

nebogljen, majhen se z vodo bori,     in jaz sem v tem vrtincu majhen, sam, 

ki krog njega se peni in rohni,     me bo odnesla s sabo sila ta? 

in buta vanj in ga izpodkopuje.   
 

Zdaj ga odnese, človek pričakuje,     Divjaj, življenje, jaz se ne podam, 

a glej, otoček vztrajno se drži,     ne klone mi pred tabo moč duha, 

na trdnih skalnih temeljih stoji,     za temelj samega Boga imam. 

zato ne gane se, vodám kljubuje. 



 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

V januarju ni bilo svetega krsta 
 

Letos ni bil krščen noben otrok. V lanskem letu je bil januarja krščen 

en otrok, februarja lansko leto pa ni bilo sv. krsta. 
 

 

 

 

 

 

 

V januarju so od nas odšli v večnost 
 

†  Anton Čamernik (73), Pod Lovrencem 1, Dragomer, (Dragomer) 

†  Žiga Kozjek (21), Cesta 8. maja 8, Log pri Brezovici, (Brezovica-Log) 

†  Antonija Kozamernik (69), Podpeška 201, Vnanje Gorice, (Vn. Gorice) 

†  Angela Tomanič (80), Prušnikova 62, Lj. - Šentvid, (Brezovica) 

†  Josepina Mandić (78), Na Lazih 17b, Brezovica, (Ljubljana Žale) 
 

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

tem času prav tako pet. 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

