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»Oče naš, ki si v nebesih« 

»Fader vår, som är i himmelen«1 
 

Triindvajsetega julija goduje sv. Brigita Švedska, ena največjih 

svetnic, ki jo je papež Janez Pavel II leta 1999 razglasil za sozavetnico 

Evrope. V času, ko Evropa išče nove načine povezanosti med 

narodi, načine dobrega sodelovanja in modrost voditeljev pri 

vodenju držav, je priprošnja sv. Brigiti Švedski vedno aktualna. 

 

Brigita Švedska se je rodila 

pred več kot 700 leti v kraju 

Finsta gård na Švedskem. 

Gård pomeni tudi kmetija; 

njeni starši so bili plemenitega 

rodu in so imeli veliko zemlje. 

Ko je bila stara enajst let, ji je 

umrla mama, kar je tako 

mlado dekle zresnilo in jo 

prisililo k temu, da je hitro 

odrasla. Pri šestnajstih letih se 

je poročila z možem po 

imenu Ulf. Poroka pri tako mladih letih takrat sicer ni bila neobičajna, 

toda za Brigito je bila to nova bolečina, saj se ni poročila po svoji 

volji. Obe preizkušnji sta dekle z leti tako oblikovali, da je izjemno 

napredovala v veri ter modrosti, v kateri je začela močno izstopati. 

                                                
1 Začetek molitve Očenaš v švedskem jeziku. 



V zakonu je rodila osem otrok. Bila je skrbna mati in zgledna žena. 

Kljub zakonu in družinskemu življenju pa je že zgodaj začela delovati 

tudi širše. Zavzela se je za vodenje domače posesti ter oskrbovala 

bolnike in reveže. Sodelovala je pri ustanavljanju bolnišnic, podpirala 

samostane ter prispevala h graditvi cerkva in šol. 

 

Brigita je z leti vzbujala vedno več pozornosti tudi zaradi svoje velike 

duhovne razgledanosti, razumnih in izvirnih idej ter modrih rešitev 

problemov takratne družbe. Ni trajalo dolgo, da jo je kralj povabil na 

dvor za svojo svetovalko. V takratni družbi vseh njenih rešitev sicer ni 

mogel v celoti upoštevati, jo je pa vedno vprašal za mnenje, da mu 

je pokazala pravo smer razmišljanja in najboljšo možnost. 

 

Ko je Brigiti umrl mož, se je začelo novo obdobje njenega življenja, ki 

jo je še bolj odlikovalo in jo obdarilo celo z nadnaravnimi milostmi. 

Začela je doživljati mistična zamaknjenja ter sprejemati in zapisovati 

Božja sporočila. Kasneje so bila objavljena v več knjigah z naslovom 

Razodetja. Deloma so prevedena in izdana tudi v slovenskem jeziku. 

 

Sveta Brigita si je vse življenje prizadevala, da bi ustanovila samostan, 

v katerem bi se med drugim posvečala molitvi za razumnost in slogo 

med narodi. Po Brigitini smrti je njena prizadevanja dokončala njena 

hči Katarina, ki je šla po njeni poti. V kraju Vadstena na Švedskem, 

kjer so Brigito pokopali, je po Brigitinih videnjih in zapisanih merah 

zrasel mogočen samostan. Ob njem se nahaja veličastna gotska 

cerkev, ki arhitekturno in akustično sodi med velike mojstrovine. V 

Vadsteni je nastala tudi priljubljena romarska pot. Tja romajo mnogi 

Slovenci, še posebej tisti, ki živijo na Švedskem. Vsako leto se na 

binkoštni dan zberejo prav v tej cerkvi pri skupni sveti maši, druženju, 

predvsem pa v priprošnji sozavetnici Evrope. V znak priprošnje 

Slovencev tej veliki svetnici so v Vadsteni pred 20 leti posadili 

slovensko lipo in postavili spominsko tablo v slovenskem jeziku. 

 

Ko bomo v poletnih mesecih potovali in obiskovali evropske države 

in mesta, jih obenem s Slovenijo sveti Brigiti priporočimo tudi mi. 

Priprošnjo pa lahko zaključimo z molitvijo v njenem jeziku, ki je bilo 

tudi njeno življenjsko geslo: »Herre, visa mig din väg och gör mig villigt 

att vandra den.«2 

                                                
2 Gospod, pokaži mi svojo pot in me napravi voljno hoditi po njej. 



Obvestila za mesec julij 
 

V ponedeljek, 2. julija, je nagradni izlet za otroški pevski zbor in 

ministrante v Čatež. 
 

Na prvi petek, 6. julija, bom obiskal starejše in bolne na domu. Ob 

15h bo na Brezovici molitev rožnega venca Božjega usmil jenja. Po 

večerni sv. maši je molitev pred Najsvetejšim do 20.30 ure.  
 

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

maši pa litanije v čast Materi Božji. 
 

Krištofova nedelja – 22. julij. Po vseh svetih mašah bo blagoslov 

avtomobilov. Dar, ki ga boste ob blagoslovu darovali za srečno 

prevožene kilometre, bo namenjen za nakup vozil našim 

misijonarjem preko misijonskega delovanja MIVA. 
 

MIVA je bila ustanovljena 22. marca 1927 v Kölnu v Nemčiji (Missions-

Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft). V Švici je začela MIVA delovati leta 

1932 in naslednje leto na Nizozemskem. Celo med vojno se ta oblika 

pomoči ni prekinila. V oktobru leta 1987 je v Tinjah na Koroškem 

vzniknila ideja o samostojni organizaciji MIVA Slovenija. Takratni 

ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar je idejo podprl in tako se je pod 

vodstvom misijonarja Staneta Kerina rodila MIVA tudi v Sloveniji. 
 

Naj vas geslo Mivine akcije: »Moj dar Boga slavi za vse prevožene 

poti« spomni na lepe trenutke v avtu in na srečno prevožene poti. 

Obenem pa naj poživi zavest in solidarnost, da naš dar za misijonska 

vozila reši marsikatero življenje, omogoča šole, zdravstvene domove, 

dispanzerje, gradi župnijske skupnosti.  
 

Vsi smo danes vezani na prometna sredstva. Krištofova nedelja naj 

nas poveže v skupni molitvi in priprošnji nebeškemu očetu, da bi nas 

vse na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah in na vseh 

poteh našega življenja. Da lahko misijonarji opravljajo svoje 

poslanstvo, potrebujejo prevozna sredstva. Njihovo delo je 

največkrat na oddaljenih krajih od velikih mestnih središč. Ceste so 

običajno slabe. Marsikatere ceste vzdržujejo in obnavljajo kar 

misijonarji sami. Z vozili prevažajo hrano, gradbeni material, učitelje, 

bolnike, otroke. 
 

Krstna nedelja je 5. avgusta ob 10.00 uri na Brezovici. To je prva 

nedelja v avgustu, zato je vaš dar pri maši  namenjen za novo streho 

na cerkvi na Brezovici in v Vnanjih Goricah. 



GODOVI in SVETE MAŠE 2.7.2018 do 8.7.2018 

2.7. pon sv. Frančišek Regis, red.  ni svete maše 

3.7. tor sv. Tomaž, apostol BR 19 + Marija Novak, 30. dan 

++ starši Jovanovič 

+ Bernarda Rauh, 9. obl. 

4.7. sre sv. Urh, škof BR 19 po namenu darovalca (K.M.) 

+ Anton Šebenik, 20. obl. smrti 

+ Slavko Jončič, 7. dan 

5.7. čet sv. Ciril in Metod, 

slovanska apostola, 

sozavetinka Evrope 

BR   8 v čast Sveti Družini in angelom 

varuhom za varstvo družin in  

za zdravje 

6.7. pet sv. Marija Goretti 
prvi petek 

BR 19 + Ana Dolinar in  

++ starši Dolinar ter ++ Zdešar 

7.7. sob sv. Vilibald, škof 
prva sobota  

BR 19 ++ Tomaž in starša Brank ter 

starša, sestri in brata Kramar 

+ Darko Šebenik, 30. obl. 

+ Janez Kržmanc, 30. dan 

+ Ivan Miklič, obl. 

+ Marija Keršmanc ter  

+ sin Franc in oče Franc, obl. 

+ Zdravko Trček, obl. in  

+ Olga Trček 

+ Janez Vrbančič ter živi in  

++ sorodniki 

8.7. ned 14. nedelja med letom 

sv. Gregor Grassi 
branje Božje besede LG: 

Mojca in Severin Maffi 
 

branje Božje besede VG: 

Darja Modic in Matija Perne 

 

BR   7 za blagoslov v družini (P) 

+ Lojze in starši Bergant 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG 830 + Tatjana Oblak, 6. obl. 

v čast Materi Božji za zdravje 

+ Stanislav Podkrajšek 

 branje Božje besede BR: 

Mojca in Robi Novak  
BR  10 za zdravje in  

za blagoslov pri delu 

+ Janez Celarc 

+ Ivana Marija Vrčon, 7. dan 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 7. 7., ob 8h: Cesta na Postajo. 

 



 GODOVI in SVETE MAŠE od 9.7.2018 do 15.7.2018 

9.7. pon sv. Avguštin Rong BR 19 + Jožefa Jarc, obl. 

+ Ani Pezdir, obl. 

10.7. tor sv. Amalija, red. BR 19 + Amalija Urbančič 

11.7. sre sv. Benedikt, opat BR 19 za duševno in telesno zdravje 

12.7. čet sv. Mohor in Fortunat BR  8 za srečno pot in uspešen 

zaključek študija 

13.7. pet sv. Henrik, kralj BR 19 + Anton Prelesnik 

14.7. sob sv. Kamil de Lellis  BR 19 + Tomaž Rupnik, 2. obl. 

+ Srečko Malavašič, obl. 

15.7. ned 15. nedelja med letom 
branje Božje besede LG: 

Lara in Anja Meglen 
 

branje Božje besede VG: 

Irena Modic in  

Marta Bogataj 
 

branje Božje besede BR: 

Janez in Bojana Novljan 

BR    7 v zahvalo 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 za Božje varstvo in blagoslov 

+ Stanislav Podkrajšek 

BR  10 za žive in pokojne iz družine 

Kolarič (ZDA) 

+ Janez Vrbančič 

+ Anton Čamernik 

+ Agneza Pezdir, 1. obl. 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 14.7., ob 8h:  Sodnikarjeva, Jevčeva, Podsvetija. 
 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici za avgust in september 
 

sobota, 4. 8.      – Založnikova cesta in Cesta v Log 

sobota, 11. 8.    – Vrhniška cesta 

sobota, 18. 8.    – Dolina, Pot na Plešivico, Pot na Mah, V Jami 

sobota, 25. 8.    – Pod gradom 

sobota, 1. 9.      – Pot na Tičnico, Partizanska ulica 

sobota, 8. 9.      – Na pobočju 

sobota, 15. 9.    – Ljubljanskaulica 

sobota, 22. 9.    – Laze Dragomer 

sobota, 29. 9.    – Dragomerška c. od Ljubljanske do Čudnovih 

 

 

 

Bog daje človeku pomoč, da izpolni, kar mu nalaga,  

četudi se mu zdi, da je neizvedljivo. 

V tem je skrivnost vsakega Božjega klica. 
 

(sv. Janez Pavel II.) 
 

 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 16.7.2018 do 22.7.2018 

16.7. pon sv. Karmelska  

Mati Božja 

BR 19 po namenu (K) 

+ Anton Turšič, 4. obl. 

++ starši Kršmanc 

17.7. tor sv. Aleš, spokornik BR 19 + Pavel Aljančič 

18.7. sre sv. Elij, mučenec BR 19 za zdravje dobrotnikov 

19.7. čet sv. Arsenij, puščavnik BR   8 za duhovne in redovne poklice 

20.7. pet sv. Marjeta Antiohijska BR 19 + Alojzija Ramuta, 30.dan in 

+ Janez Ramuta, obl. 

21.7. sob sv. Danijel, prerok 

 

BR 19 + Jernej Kogovšek 

+ Ivana Krajnik 

+ Janez Celarc 

+ Ivanka Pikec, 25. obl. in  

+ Teodor Pikec 

22.7. ned 16. nedelja med letom 

Krištofova nedelja 
branje Božje besede LG: 

Irena Saksida in  

Joža Černetič  

 
 

branje Božje besede VG: 

Branka in Jani Remškar  
 

 

 

 

 

 

 

branje Božje besede BR: 

Franci in Marija Rakovec 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Milka Remškar 

VG  830 + Milka, obl. in France Čuden 

ter + Frančiška Mrak in Marija 

Japelj 

+ Ivanka in Vincencij Gregorc 

+ Ana Kozina 

+ Jožef Lukan 

+ Francka in Franc Ambrožič 

+ Ivana Jamnik, 1. obl. ter 

+ Ivan Jamnik in Angela Novak 

BR  10 za blagoslov otrok in njihovih 

družin iz družine Lončar (ZDA) 

+ Franc Kozole 

+ Angela Tomanič 

+ Janez in Ivan Slana 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 21.7., ob 8h: Ulica Jožeta Kopitarja. 
 

Napovednik 
 

 Žegnanje Dragomer, 12. avgust ob 10.00 uri. 

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

 Jernejeva nedelja, Log, 26. avgust ob 10.00 uri. 

 Romanje na Dobrovo, zaključek šmarnih maš, 9. september ob 15.30. 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 23.7.2018 do 29.7.2018 

23.7. pon sv. Brigita Švedska  ni svete maše 

24.7. tor sv. Krištof, mučenec  ni svete maše 

25.7. sre sv. Jakob Starejši, 

apostol 

BR 19 + Ani Jesenovec in 

+ Franci Jesenovec 

26.7. čet sv. Joahim in Ana,  

starši Device Marije 
BR   8 + Ana Trček 

27.7. pet sv. Gorazd, Kliment, Sava BR 19 + Mojca Šuštar in Dušan Strelec 

28.7. sob sv. Viktor I., papež  BR 19 za dober namen 

29.7. ned 17. nedelja med letom 
branje Božje besede LG: 

Albert in Marta Prodan 
 

branje Božje besede VG: 

Mojca Tratar in  

Nuša Dajčman 

 

 
 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Miha in Beti Rus 

BR    7 ++ Skalarjevi 

LG   830 za žive in pokojne župljane 

VG  830 + Ignac in Frančiška Marinko  
                                         (Nova pot 38) 

++ starši Marinko       (Nova pot 24)  

in za zdravje v družini 

+ Terezija in Ignac Marinko ter 

++ sorodniki 

+ Ignac Brolih 

BR  10 + Janez Plevnik 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 28. 7., ob 8h:  Ulica Ivana Selana. 
 
 

Sveti Joahim in sveta Ana 
 

 

Prvi življenjepis Marijinih staršev sega v drugo stoletje in ga v apokrifnem 

Jakobovem evangeliju popisal spreobrnjen Jud, ki ni poznal Svete dežele. 

Zato je v tem zapisu veliko nezanesljivih podatkov in legend.  

Marijina starša naj bi bila kraljevega, Davidovega rodu. Bila sta pobožna, a 

dolgo časa, dvajset let, nista mogla imeti otrok. V tej stiski sta se zaobljubila, 

da bosta, če jima Bog nakloni otroka, le tega posvetila Njemu. Ko sta 

dobila hčerko, sta ji dala ime Marija. Pri treh letih sta Marijo zaupala 

tempeljski šoli. Bog pa je imel z Marijo čudovit načrt odrešenja. 

Sveto Ano upodabljajo kot starejšo ženo s pokrivalom na glavi, kako sedé 

razlaga Mariji Sveto pismo oz. jo uči. Ime Ana v hebrejščini pomeni milost, 

ljubezen, molitev. Sveta Ana je zavetnica mater, še posebej se k njej 

priporočajo nerodovitne žene. Joahima upodabljajo s košaro z dvema 

golobčkoma, ki ju je prinesel v svetišče in s palico, kot starčka z Marijo v 

naročju. Časte ga kot zavetnika zakoncev in mizarjev.  

Marijina starša sta zavetnika zakoncev, priprošnjika za srečen zakon, sveta 

Ana je priprošnjica za srečen porod in za blagoslov otrok. Pri nas je sveta 

Ana tudi priprošnjica za srečno zadnjo uro. Zato so njej posvečene tudi 

pokopališke cerkve in kapele. 



 

 
 

 
 
 
 
 

          Dragomer                                       Log                                      Vnanje Gorice. 
 

 

 

 

 

 

 

V juniju so prejeli sveti krst 
 

☼  Lovro  ☼  Maks  ☼  Ana 

☼  Kiara  ☼  David 
 

Letos je bilo krščenih devetnajst otrok. V lanskem letu v tem času pa 

enajst otrok. 
 

 

Od nas odšli v večnost 
 

†  Janez Kržmanc (77), Gorjupova ul. 20, Ljubljana, (Brezovica) 

†  Alojzija Ramuta (89), V Radno 25, Brezovica, (Brezovica) 

†  Stanislav Podkrajšek (83), Nova pot 161, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Ivan Čamernik (89), Pod Gradom 17, Lukovica, (Brezovica) 

†  Slavko Jončič (79), Pot na Polane 11, Dragomer, (Dragomer) 

†  Ivana Marija Vrčon (76), Brezoviška c. 36, Brezovica, (Brezovica) 

†  Petre Vidanoski (79), Požarnice 33, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih osemindvajset naših župljanov. 

Preteklo leto je bilo v tem času pokopano petindvajset naših rajnih. 

Spomnimo se jih v molitvi in pri sveti maši.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: v poletnih mesecih: julij in avgust so 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  
POROKA: Za poroko se oglasite okoli dva meseca pred poroko. 

KRST: Krstna nedelja je prva v mesecu, med sv. mašo, ki je ob 10h.  

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  
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