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Najsvetlejše  jutro 

 
»Kajti Gospod je pogledal s svoje 
svete višine, 
z nebes se je ozrl proti zemlji, 
da bi slišal vzdihovanje jetnikov, 

da bi opróstil smrti zapisane«   
 

(Ps 102, 20-21). 

 

 

 

 
 

Ko so Janeza od Križa, pobožnega karmeličana, leta 1577 zaradi 

razprtij zaprli, ni pričakoval, da ga bodo dali v zaporniško celico, 

podobno grobnici. Prostor je bil resnično tesen in temačen. Pozimi je 

bil tako ledeno mrzel in poleti neznosno zadušljiv, da je v njem komaj 

mogel preživeti. Samo pod stropom se je nahajala ena sama ozka 

lina, skozi katero je opoldne prišlo nekaj svetlobe. 
 

V tistem prostoru in takšnih razmerah, polnih telesnega in duhovnega 

trpljenja, je Janez od Križa imel na razpolago dvoje – obupati ali pa 

se kljub okoliščinam v popolni predanosti zaupati Bogu. Zgodilo se je 

slednje. Že tako poduhovljeni karmeličan je prav v »grobnici« in 

največjem dnu svojega bivanja popolnoma razprl svojo dušo in 

doživel mistično združitev z Bogom. Bog se mu je razodel kot 

Svetloba, ki ga je prežarila, in kot Modrost, ki mu je vdihnila temeljna 

duhovna spoznanja. Kasneje jih je s veliko natančnostjo opisal v delu 



Temna noč duše. Bog se mu je najbolj odkrito dal spoznati v temi, 

umiku in najhujšem trpljenju njegovega življenja. 
 

Zdi se, kot bi Bog stoletja po Jezusovi smrti v Janezu od Križa 

»ponovil« razmere trpljenja, teme in groba, v kakršne pahne 

izbrance, po katerih želi dovršiti svoja največja dejanja. Kot bi vse 

veliko, temeljno in resnično nekaj vredno potrebovalo umik, izbrano 

temo in skrbno odmerjeno trpljenje, da človeštvu lahko prinese 

premik in odrešenje. Kaj se je dogajalo za zavaljeno skalo v grobu, v 

katerega je bil položen Jezus? Kaj se je dogajalo v urah in dnevu po 

Jezusovi smrti, ko je po križanju vse utihnilo in se je zdelo, da je vse 

izgubljeno? 
 

Človek nima umevanja, da bi lahko razumel, kaj pomeni premagati 

smrt. A v popolni tihoti in najglobljem umiku so se v skrivnosti 

Jezusovega groba začele premikati duhovne meje. Jezusova 

predanost, njegova enost z Bogom, njuna mistična združenost je bila 

tako popolna, da je duhovna svetloba te popolnosti in vsega 

darovanega trpljenja imela moč zlomiti smrt. Šla je preko dotedanjih 

mej duhovnega sveta in jih na novo opredelila; iz neodrešenih bitij 

smo postali osvobojeni, iz obsojenih povzdignjeni v Božje dediče. 

Prvič po stvarjenju sveta je Bog tako globoko posegel v svoje 

stvarstvo in se po Sinu sklonil prav do vsakega človeka. Zaradi moči 

Jezusovega dejanja in skrivnostne moči njegovega trpljenja je 

velikonočno jutro postalo najsvetlejše jutro v zgodovini stvarjenja. Luč 

je našla temo in jo prežarila s sabo. 
 

Jezus pa se s svojim odrešenjem in 

svojimi vstajenjskimi darovi ni dotaknil 

samo tistih, ki so kakor sveti Janez od 

Križa najbolj verni, najbolj popolni, 

predani in mistični. Jezus je bil v svojem 

trpljenju in bolečini predvsem pri vseh 

tistih neopaženih, duhovno šibkih, 

grešnih ali trpečih, ki ga najbolj 

potrebujejo. Mnogo je ljudi, ki živijo 

brez upanja in ki jih teži skriti greh. V 

têmi svojega življenja ne zmorejo 

verjeti, da bi bilo kdaj lahko drugače. 

Mnogo jih živi v pomanjkanju, s katerim 



s težavo shajajo; brez ljubezni, opore in v boleči osamljenosti. Mnogi 

polni nesmisla trpijo v zlorabah, bolečih odnosih, vsakovrstnih 

boleznih, skušnjavah in na stranpoteh.  
 

Jezus je želel vstopiti v prav vsako 

takšno têmo in vsako takšno 

bolečino spoznati. V polnosti jo je 

želel nositi kot svojo lastno in vanjo 

prinesti vstajenjsko odrešujočo 

moč. Dogajanje onkraj skale 

Jezusovega groba in zapisi 

mistikov, ki so prek svojega 

trpljenja v drobcih doživeli Boga, 

pričajo prav o tem, da ni tême, v 

katero Bog s svojo Svetlobo ne bi 

mogel vstopiti, da ni skale 

življenja, ki je ne bi mogel 

premakniti, in da ni trpljenja 

človeka, iz katerega ne bi mogel 

ustvariti blagoslova za mnoge.  

Svetloba najsvetlejšega 

velikonočnega jutra je bila 

podarjena vsakemu človeku, 

vsem nam je podarjena za vedno. 

 

 
»Gospod je vstal! Zares je vstal!«  –  voščilo slovenskih škofov 

 
To je veselo sporočilo velikonočnega dogodka, ki ga nestrpno 

pričakujemo ves postni čas. Ob tem sporočilu slišimo in izrekamo še 

druge vzklike: »Radujte in veselite se!« »Odrešeni ste, aleluja!« »Smrt in 

greh sta premagana, aleluja!« 

Morda se bo kdo od ljudi pri navedenih vzklikih vprašal: Kaj to 

pomeni? Zakaj je Jezus vstal od mrtvih? Česa sem pa jaz rešen? Kaj 

vse to praznovanje pomeni in kako konkretno to vstopa v moje 

življenje? 



Naše voščilo ob 

velikonočnih praznikih je hkrati 

molitev in prošnja k Svetemu 

Duhu za veselje in sprejemanje 

velikonočne skrivnosti. Na 

binkoštni dan so apostoli prejeli 

Svetega Duha, da so razumeli 

in v polnosti vstopili v skrivnost 

velike noči: Jezusove daritve in 

odrešenja. V skupnosti Cerkve 

so se ljudje veselili, se dali krstiti, 

oznanjali Jezusovo vstajenje in 

živeli novo življenje; življenje 

prenovljenih ljudi, življenje 

velikonočnega kristjana. 

Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad 

lastnim krstom: nad tem, da smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti in 

vstajenja člani Cerkve, udje Kristusovega skrivnostnega telesa. 

Vabimo vas tudi k veselju nad zaupanim poslanstvom, ki nam ga 

izroča vstali Jezus: poslanstvom v krščanskem občestvu, župniji, 

redovni ali drugi skupnosti, družini, narodu, človeštvu… V hvaležnosti 

se veselimo, da smemo sodelovati z vstalim Gospodom in služiti s 

svojim delom, z molitvijo in darovanim trpljenjem. 

Zato voščimo vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, 

vsem vernikom doma in po svetu, posebej bolnim in trpečim, da bi 

bili odprti Svetemu Duhu za prejem oznanila; da bi vaša srca 

napolnilo veselje zaradi odrešenja; da bi to skrivnost sprejeli kot 

neizmeren dar; da bi vstali Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in vse 

medsebojne odnose; da bi to veselo novico posredovali še drugim 

ljudem!  

 

Če zatorej danes slišite njegov klic, ne zakrknite svojih src. Pridite! 
Ne pustite, da bi vam vaša vsakdanjost vzela pogum. Vi ste lahko boljši pričevalci, 

kakor smo mi. Prav vi ste novi pričevalci nove Cerkve! 
 

(Raniero Cantalamessa) 



Obvestila za mesec april 
 

Veroučna srečanja se začnejo v torek, 3. aprila.  
 

Na prvi petek, 6. aprila, ne bom obiskal starejših, ker je bil obisk že 

pred praznikom Velike noči. Ob 15h bo na Brezovici molitev rožnega 

venca Božjega usmiljenja. Po večerni sv. maši je molitev pred 

Najsvetejšim do 20.30 ure.  
 

Na prvo soboto, 7. aprila, je pred sv. mašo molitev rožnega venca, 

po maši pa litanije Matere Božje. 
 

Prva sveta spoved za prvoobhajance je v soboto, 7. aprila, ob 16.00. 
 

Krstna nedelja je 8. aprila ob 10.00 uri. Priprava staršev in botrov na 

zakrament sv. krsta je v torek, 3. aprila ob 19.30 uri v Marijinem domu. 
 

Na Belo nedeljo, 8. aprila, je zaobljubljena protipotresna procesija in 

molitev ob 15.00 uri na Brezovici. Popoldan ni sv. maše, ker bo že 

dopoldan, ampak le zaobljubljena molitev. 
 

Devetdnevnica Božjega usmiljenja: začetek na dan Jezusove smrti, 

veliki petek in do Bele nedelje – nedelje Božjega usmiljenja. Gospod 

Jezus želi, da praznik Božjega usmiljenja praznujemo na prvo nedeljo 

po veliki noči, kar kaže na tesno zvezo med velikonočno skrivnostjo 

odrešenja in tem praznikom. Bogoslužje tega dne najpopolneje slavi 

Boga v skrivnosti njegovega usmiljenja. 
 

Srečanje molitvene skupine Beseda življenja je v ponedeljek, 9. 

aprila, zvečer po sveti maši pod naslovom: »Resnično, resnično, 

povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje« (Jn 6,47). 
 

Srečanje za starše prvoobhajancev je v torek, 10. aprila, ob 20.00 uri 

v Marijinem domu. 
 

Skavtski petek je 13. aprila s sodelovanjem pri sveti maši ob 19:00 uri. 
 

Duhovne vaje za skavtske voditelje, SKVO, so od 13. do 15. aprila. 
 

Antonov večer je v soboto, 14. aprila, ob 20.00. Naslov večera je: 

Božja milost na romanju v Compostelo. Trije zakonski pari (Dolenc, 

Jerina in Trontelj) nam bodo podali svoje utrinke in doživetja na 

kolesarskem romanju na grob apostola svetega Jakoba v Santiago 

de Compostelo lansko leto. Lepo vabljeni! 



Predstavitev  prvoobhajancev župniji je v nedeljo, 15. aprila, ob 10.00 

uri na Brezovici pri sveti maši.  
 

Srečanje ŽPS je v ponedeljek, 16. aprila, zvečer po sveti maši, h kateri 

ste vsi člani tudi povabljeni. 
 

Srečanje za starše birmancev in botrov je v četrtek, 19. aprila, ob 

19.30 uri v Marijinem domu. 
 

Predstavitev birmancev župniji je v nedeljo, 22. aprila, ob 10.00 uri na 

Brezovici pri sveti maši.  
 

Markova procesija – prošnji dan v Vnanjih Goricah bo na god sv. 

Marka, 25. aprila, ob 19h. Začetek procesije pri križu v Vnanjih 

Goricah in nato sv. maša v cerkvi na Gulču. Ta dan na Brezovici ne 

bo sv. maše. 
 

ŠportKat igre 2018, športni turnir, od 7. do 8. aprila v Šentvidu v 

Ljubljani. Več na: http://sportkat.si/igre2018/ 
 

Vseslovensko srečanje mož, očetov in sinov “Tukaj sem, pošlji 

mene”, 14. aprila 2018, od 9:30 do 18:00, pri Sv. Jožefu v Ljubljani. 

Odmik za moške: od 20. do 22. aprila, Nazarje. Naslov srečanja: Bodi 

torej močan, bodi mož! Več na: http://moskaduhovnost.si/  
 

Napovednik… 
 

 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 

 Žegnanje Vnanje Gorice, nedelja, 27.5., praznik Svete Trojice. 

 Skavtske obljube, nedelja, 27.5. 

 Sveto Rešnje Telo in Kri, četrtek, 31.5., zapovedani praznik. 

 Čarna mavrica, otroški festival, Rakovnik, 9. maj, od 9h do 15h. 

 Srečanje starejših in bolnih, Brezovica, 10.6., ob 15h. 

 Molitveni dan za duhovne poklice, Brezje, 17.6., ob 15h. 

 Maša za domovino, sobota, 23.6., Brezovica ob 19h. 

 Žegnanje Log, nedelja na praznik sv. Janeza Krstnika, 24.6., ob 10h. 

 Počitnice na morju za OPZ in ministrante, Strunjan, od 1.7 do 5.7. 

 Krištofova nedelja, 22.7. 

 Žegnanje Dragomer, nedelja, 12.8., ob 10h, (sv. Lovrenc, 10.8.). 

 Poletni oratorij, Brezovica, od 20. do 24. avgusta. 

 Žegnanje Log, Jernejeva nedelja, 26.8., ob 10h, (sv. Jernej, 24.8.). 

http://sportkat.si/igre2018/
http://moskaduhovnost.si/


Poslanica papeža Frančiška za 33. svetovni dan mladih 2018 
 

Povzetek poslanice, ki jo lahko berejo tudi starejši…  

Dragi mladi! 
 

Svetovni dan mladih 2018 je še eden od korakov na poti k 

mednarodnemu svetovnemu dnevu mladih, ki bo januarja 2019 v 

Panami. Odločili smo se, da nas bo s svojim zgledom in 

posredovanjem na tej poti spremljala Marija, mladenka iz Nazareta, 

ki jo je Bog izbral za mater svojemu Sinu. Da bi odgovorili na njegov 

klic: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu« (Lk 1,30).  

Marija je, podobno kakor druge svetopisemske osebe, trepetala 

pred skrivnostjo Božjega klica, ki je pred njo v trenutku razprostrl 

neskončno velik načrt, ob katerem je začutila vso svojo človeško 

majhnost ponižne stvaritve. 
  

 Kateri so vaši strahovi, mladi? Kaj vam povzroča največje 

skrbi? Eden izmed osnovnih strahov, ki pesti mnoge od vas, je, da ne 

bi bili ljubljeni, da ne bi bili všečni oziroma sprejeti takšni, kot ste. 

Mnogi današnji mladi imajo občutek, da bi morali bili drugačni, kot 

so v resnici, zato se skušajo prilagoditi pogosto umetnim in 

nedosegljivim merilom. Mnogi so obsedeni s prejemanjem čim 

večjega števila »všečkov«. Drugi se bojijo, da ne bodo našli čustvene 

varnosti in bodo ostali sami. Nekateri razmišljajo: morda Bog od 

mene zahteva oziroma bo zahteval preveč. Če bom stopal po poti, 

ki mi jo je Bog pripravil, morda ne bom resnično srečen ali pa ne 

bom mogel storiti, kar me prosi. Drugi razmišljajo: če bom hodil po 

poti, ki mi jo je Bog pokazal, kdo mi lahko zagotovi, da bom po njej 

mogel hoditi do konca? Bom izgubil pogum? Bom izgubil 

navdušenje? Bom lahko na poti vztrajal vse življenje? 

 V trenutkih, ko dvomi in strahovi preplavijo naša srca, postane 

razločevanje nujno. Razločevanje nam pomaga prepoznati te 

strahove in jih premagati, da se lahko odpremo življenju in se mirno 

soočimo z izzivi, ki nam prihajajo na pot. Razločevanje postane 

nepogrešljivo, ko človek v življenju išče svojo poklicanost. Bog trka na 

vrata naših src in hrepeni po tem, da bi v molitvi sklenil prijateljstvo z 

nami, da bi nam lahko govoril po Svetem pismu, da bi nam lahko 

dal milost v zakramentu sprave in bi bil lahko eno z nami v evharistiji.  

 Dragi mladi, ko nas Bog kliče po imenu, je to znamenje našega 

velikega dostojanstva v Božjih očeh in njegove ljubezni do nas. Bog 

vsakogar od vas kliče po imenu. Vas vse Bog nagovarja s »ti«, 

dragoceni ste v njegovih očeh, vredni spoštovanja in ljubezni.  

 



GODOVI in SVETE MAŠE 2.4.2018 do 8.4.2018 

2.4. pon sv. Frančišek, red. ust. 

Velikonočni ponedeljek 

BR   8 + Angela in Jože Lenaršič  

in njuni sorodniki 

BR 10 za vse ++ sosede 

3.4. tor sv. Sikst I., papež BR 19 za duševno in telesno zdravje 

4.4. sre sv. Izidor, škof BR 19 po namenu darovalca  

+ Franci Oven 

5.4. čet sv. Vincencij Ferrer, duh BR   8 za duše v vicah (A) 

6.4. pet sv. Vilijem, opat 
prvi petek 

BR 19 + Andrej Borko, obl. 

za ozdravitev v Duhu 

7.4. sob sv. Janez, duh. 
prva sobota  

čiščenje cerkve na Br. ob 8h: 
Starovaška in Brezovška od 

Tržaške do Skodlarja 

BR 19 v čast sv. Janezu Pavlu II. za 

nove duhovne poklice 

v priprošnjo za zdravje in 

blagoslov 

8.4. ned 2. velikonočna – bela 

nedelja, nedelja 

Božjega usmiljenja 

sv. Valter, škof 
branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen  
 

branje Božje besede VG: 

Maja in Stane Leben 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

+ Douglas St. Denny 

LG   830 + Uršula Jalševac 

+ Franc Kozjek ter + Herman in 

+ Ivanka Završnik 

VG 830 + Franc in Ivanka Rožnik 

+ Ana Kozina 

v zahvalo za 40. let zakona 

+ Jože Gosar 

+ Jakob Bogataj, 20. obl. 

+ Milan Sedej 

+ Ciril Opeka (75. rojstni dan) 

+ Ignac Lenaršič, obl. 

++ iz družine Kuclar 

 krstna nedelja  

 

branje Božje besede BR: 

Tomaž Kolenko in  

Gregor Žitko  

BR  10 ++ starši Ana in Janez 

Štefančič, obl. 

+ Teodor in Ivanka Pikec 

+ Janez Celarc 

+ Tomaž in ++ starša Brank ter  

++starša, sestri in brata Kramar 

BR  15 procesija in molitev 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 7.4., ob 8h: Starovaška in Brezovška od 

Tržaške do Skodlarja. 



 GODOVI in SVETE MAŠE od 9.4.2018 do 15.4.2018 

9.4. pon sv. Hugo, škof BR 19 + Ivan Jarc, obl.  

10.4. tor sv. Ezekijel, prerok BR 19 za ozdravitev družinskega debla 

11.4. sre sv. Stanislav, škof BR 19 za  blagoslov v zakonu 

12.4. čet sv. Viktor, muč. BR   8 za dušno in telesno zdravje (c) 

13.4. pet sv. Martin I., papež BR 19 + Anton Smrtnik 

za ozdravitev družinskega debla 

14.4. sob sv. Lidvina, dev.  
čiščenje cerkve na Br. ob 8h: 
Brezovška od Skodlarja do 

konca 

BR 19 + Frančiška Lenaršič, 3. obl. in 

+ Alojz Lenaršič 

+ Marija Keršmanec 

+Marija Mahne, r. Krmavnar, 30. obl. 

in Marija Krmavnar, 40. obl. 

15.4. ned 3. velikonočna nedelja 

sv. Helena, kneginja 
 

branje Božje besede LG: 

Dolores Gosar in Irena Jarc 

 

 

 

branje Božje besede VG: 

Andreja in Janko Marinko 

 

 
branje Božje besede BR: 

Metod in Mojca Žitko 

 

BR    7 + Anton Smrtnik 

za uspešno zdravljenje 

LG   830 za zdravje 

+ Milka Remškar 

++ Štrukelj in ++ Pezdir ter  

+ Ivanka Hrovatin 

VG  830 ++ Gajštrovi in ++ Kušarjevi 

+ Antonija in Poldka Štiglic 

+ Majda Smrtnik 

BR  10 za žive in pokojne župljane 

++ Pograjčevi 

+ Ana Seliškar 1. obl. 

++ starši Popit 

++ sestri in bratje ter starši Artač  
                                               (Bičevje) 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, petek, 14.4., ob 8h:  Brezovška od Skodlarja do konca. 
 

Zaobljubljena procesija 
 

Ljubljanski potres leta 1895 je bil na velikonočno nedeljo, 14. aprila. V 

Ljubljani in okolici je umrlo sedem oseb, nekaj pa jih je bilo ranjenih. V 

mestu so zaprli vse šole in ustavili dela v nekaterih tovarnah. Nekaj dni 

po potresu so v mesto prispele vojaške enote, katere so začele graditi 

zasilna prebivališča.  

Številne župnije, tudi župljani na Brezovici, so se odločili, da se vsako leto 

spomnijo tega dogodka predvsem z molitvijo za varstvo ped potresom 

in pred drugimi naravnimi nesrečami, na katere ne moremo vplivati.   
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/1895
https://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_no%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/14._april
https://sl.wikipedia.org/wiki/Smrt
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranjenec&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ola
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tovarna
https://sl.wikipedia.org/wiki/Voja%C5%A1ka_enota
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zasilno_prebivali%C5%A1%C4%8De&action=edit&redlink=1


  GODOVI in SVETE MAŠE od 16.4.2018 do 22.4.2018 

16.4. pon sv. Bernardka, red. BR 19 ++Jože in Frančiška Rožmanec  

ter ++ Franci, Anton in Viktor 

Rožmanec 

17.4. tor sv. Rudolf, muč. BR 19 + Ivana Armič, obl. 

18.4. sre sv. Evzebij, škof BR 19 ++ iz družine Peklaj in Obrstar 

19.4. čet sv. Leon IX., papež BR   8 + Angela Tomanič 

20.4. pet sv. Teotim, škof BR 19 po namenu darovalca 

+ Jožef Lukan 

21.4. sob sv. Anzelm, škof 
čiščenje cerkve, Br. ob 8h: 

Drobtinška cesta 

BR 19 + Jožica Smrtnik 

+ Ana Trček 

+ Majda in Janko Mravlje 

+ Ivana Krajnik, 30. dan 

22.4. ned 4. velikonočna nedelja 

sv. Aleksandra, muč.  
 
 

branje Božje besede LG: 

Ela in Pavel Remškar 
 

 

 

 

 

 

branje Božje besede VG: 

Miha in Matej Marinko  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Lucija Žitko in Klara Mravlje 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

po namenu darovalca 

+ Marija Močilnikar 

LG   830 ++ Demšar in ++ Kokalj 

+ Boris Armič 

+ Milena Ščuka  (A.D.) 

VG  830 ++ Marija in Anton Škufca in 

za družino Perpar 

+ Ignac Marinko, obl. (Nova pot 38) 

v zahvalo in priprošnjo 

BR  10 ++ Metka Novak, Marija Novak, 

Vilka Erznožnik in Jožica Lesjak 

+ Janez Celarc 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 21.4., ob 8h: Drobtinška cesta. 
 
 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici v maju in juniju 
 

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 od 23.4.2018 do 29.4.2018 

23.4. pon sv. Jurij, mučenec BR  19 za ozdravitev družinskega debla 

24.4. tor sv. Feliks, duh., muč. BR  19 + Marko Rode 

25.4. sre sv. Marko, apostol 
 

prošnji dan  

Vnanje Gorice 

VG 19 v zahvalo in priprošnjo 

+ Marija in Pavla Klemen 

+ Marko Jakomin 

26.4. čet sv. Marija Mati 

dobrega svéta 
BR    8 ++ starši in ++ stari starši Gosar 

27.4. pet sv. Hozana, devica 

 

BR 19 ++ bratje Trček: Jakob, Rajko, 

Dušan in Marjan ter Viktor Utrin 

28.4. sob sv. Peter Chanel, duh. 
 

BR 19 + Jože Sinkovič 

+ Anton Čamernik 

29.4. ned 5. velikonočna nedelja 

sv. Katarina , dev., muč. 
 

branje Božje besede LG: 

Albert in Marta Prodan 
 

 
 

 

branje Božje besede VG: 

Gašper in Matic Dolenc 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Karmen Rus in  

Florjan Kocbek 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 za zdravje 

+ Hermina in Franc Vehar, obl. 

ter ++ starši Vehar 

++ Grom 

VG  8
30

 + Ivan Kozina 

+ Marko Jakomin 

+ Franc Karšovec 

+ Ignac Jakomin, oče 

BR  10 + Franci in France Hočevar, 5. obl. 

+ Jože Ambrožič, obl. 

+ Angela Tomanič 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 28.4., ob 8h:  Tržaška c. od Drobtinške do Lukovice. 
 

Procesije za prošnje dneve 

Za pobudnika teh »prošnjih procesij« velja sv. Mamert, ki je bil v letih 461–477 

nadškof mesta Vienne v vzhodni Franciji. Ljudje so hudo trpeli zaradi naravnih 

nesreč. Ko je na veliko noč izbruhnil v stolnici požar, je ostal v cerkvi sam in vso 

noč molil in proti jutru se je ogenj polegel. Zaobljubil se je, da bo z verniki imel 

spokorne procesije tri dni pred Vnebohodom. Iz Francije so se razširile drugod 

po Evropi in papež Leon III. je te obhode okoli leta 800 ukazal za vso Cerkev.  

Zaradi procesij, ki so se vile za križem, so teden s prošnjimi dnevi imenovali 

»križev teden«. Take procesije so bile tudi na praznik sv. Marka (25. aprila). Po 

prenovljenem koledarju so bile Markove procesije večinoma odpravljene, na tri 

prošnje dneve pa so ostale. V naši župniji je ostala prošnja procesija tudi na 

praznik sv. Marka v Vnanjih Goricah.  

Molimo ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov drugega 

človekovega dela in za odvrnitev naravnih nesreč. 



 

 
 

 
 
 
 
 

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

V marcu je prejela sveti krst 
 
 

☼  Zoja Lušin, Brezovica 

Letos sta bila krščena dva otroka. V lanskem letu v tem času pa trije 

otroci. 
 

 

 

V marcu so od nas odšli v večnost 
 

†  Marija Keršmanec (89), Cesta v Hrastje 5, Brezovica, (Brezovica) 

†  Anton Smrtnik (87), Kratka pot 1, Dragomer (Brezovica) 

†  Anton Bokavšek (104), Remškarjeva 24, Brezovica (Brezovica) 

†  Janez Celarc (84), Tržaška c. 348, Brezovica (Brezovica) 

†  Ivana Krajnik (79), Pot ob Snežaku 12, Dragomer (Dragomer) 

†  Mirko Kurtanjek (83), Pionirska 8, Log pri Brezovici (Log) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih petnajst naših župljanov, lansko 

leto v tem času pa štirinajst. 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.  

V aprilu je zaradi praznika Velike noči – druga nedelja – 8.4. 

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

