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Posvetitev Mariji 
 

 

O, Gospa moja, o, Mati moja, 

tebi se vsega darujem … 

 
Ko je Marija sprejela, da se po njej 

zgodi učlovečenje Boga, ni 

postala samo mati Jezusa 

Kristusa, temveč Mati vseh ljudi. 

Odtlej neprestano išče načine, 

kako bi se ljudem približala. Skozi 

zgodovino je imela različna 

imena: Tolažnica žalostnih, 

Pribežališče grešnikov, Pomoč 

kristjanov, Vrata nebeška in 

mnoga druga, s katerimi je 

izpričala, v čem vse nam želi 

nuditi duhovno zatočišče in pomoč. Prav vsako njeno ime, ki so 

skupno zajeta v Lavretanskih litanijah, ima svoj globok pomen. 
 

Marija je pot do nas iskala tudi s prošnjami, da bi se v njeno čast 

gradile kapelice, postavljale romarske poti in obiskovalo njena 

svetišča. Po »posrednikih« – največkrat otrocih – je prosila, naj se na 

tem ali onem kraju postavi cerkev, kjer bi se ljudje lahko zatekali k 

njej in kjer bi nam lahko delila svoje milosti. Cerkve, ki so posvečene 

Mariji, so posejane po vseh krajih, državah in po vsem svetu. 

Običajno ni treba daleč, da pridemo do prve. Marija želi biti blizu 



prav vsakemu človeku – s cerkvijo, ki mu je najbližje, in s tistim svojim 

imenom, ki človeka notranje najbolj nagovori. 
 

Čeprav Marijo najbolj radosti posvetitev človeških src, pa želi, da so ji 

posvečeni tudi narodi in celotno človeštvo. Prošnja in klic k posvetitvi 

človeštva njenemu Brezmadežnemu Srcu sta prišla leta 1917 po 

fatimskih pastirčkih. Kar 25 let je trajalo, preden je to posvetitev prvi 

opravil papež Pij XII.  Slovenski narod ji je bil po enakem vzoru prvič 

posvečen pred dvema letoma v ljubljanski stolnici. Posvetitev 

narodov in človeštva Marijinemu Brezmadežnemu Srcu pomeni 

privesti vse ljudi in s tem vsakega človeka do popolne osebne 

posvetitve s svojim spreobrnjenjem, podaritvijo, zaupnim 

spoštovanjem, češčenjem in ljubeznijo Mariji. 
 

Vidkinja Lucija je v svojih zapisih Klici Fatimskega sporočila pojasnila, 

zakaj je posvečenost Marijinemu Srcu na vseh ravneh tako 

pomembna. Pater Anton Nadrah je povzel njene besede: Srce 

pomeni osebno središče človeka in je simbol njegove ljubezni. Bistvo 

naše posvetitve je zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti 

zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu kot 

odgovor na njeno ljubezen. S posvetitvijo Mariji izročimo svojo dušo in 

telo, svoj duhovni napredek, molitve, žrtve in dobra dela, svoje skrite 

duhovne boje, prizadevanje za čistost duše, različne križe, 

zdravstveno stanje, svojo družino, znance in prijatelje, svoj poklic in 

materialne dobrine. V nas se začne novo življenje, ki je oblikovano 

po njenem Srcu. Če se zavestno podarimo Marijinemu Srcu, se nam 

tudi ona podari na nov način. Gre za dogovor dveh ljubezni. Ko se 

podarimo Mariji, smo njena last in ona skrbi za nas kot za svojo 

najdragocenejšo lastnino. 
 

Posvetitev Mariji pa ni le enkratno dejanje. S svojim življenjem 

posvetitev vedno znova potrjujemo in jo obnavljamo. Pri tem so nam 

v pomoč mnoge molitve, ki so posvečene Mariji, ter številni Marijini 

prazniki, ki so razporejeni v vsem Cerkvenem letu. Posebej slovesno 

se Mariji priporočamo na praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga 

praznujemo 15. avgusta. Praznik imenujemo tudi Veliki šmaren, 

Velika maša, Šmarno ali Velika gospojnica. Naj bo prav letošnji 

Marijin praznik priložnost za novo in še bolj zaupno posvetitev njej. 

Posvetimo ji sebe, svoje bližnje, naš kraj in vse ljudi v stalno varstvo in 

materinsko skrb, s katero bdi nad nami in napolnjuje naša življenja s 

svojimi darovi. 



Obvestila za mesec avgust 
 

 

Na prvi petek, 3. avgusta, bom obiskal starejše in bolne na domu. 

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, 4. avgusta, je pred sv. mašo molitev rožnega venca, 

po maši pa litanije v čast Materi Božji.  
 

Na god sv. Lovrenca, 10. avgusta, bo sv. maša samo v cerkvi v 

Dragomerju. Žegnanje v Dragomerju je v nedeljo, 12. 8., ob 10h. 
 

 

Orgelsko–violinski koncert  

nedelja, 12. avgusta, ob 19.00 uri v cerkvi na Brezovici. 
 

Igrala bosta Ildar Gatov, vrhunski violinist – virtuoz,  ki je bil profesor 

violine  na Kazanskem Državnem konservatoriju  in solist v Kazanski 

Državni  filharmoniji in član velikega simfoničnega orkestra 

Državnega Akademskega Marijinskega gledališča ter Fedor 

Stroganov, vrhunski organist, čembalist, pianist, profesor na 

Moskovskem konservatoriju  Čajkovskega  (Akademiji za glasbo), 

solist Moskovske filharmonije, član Zveze skladateljev Rusije.  
 

 

Romanje treh Slovenij na Svete Višarje je 5. avgusta. Ob 12:00 sveta 

maša, po maši pred cerkvijo kratek kulturni program. 
 

 

Marijino vnebovzetje – veliki šmaren – 15. avgust 
 

Na praznik Marijinega vnebovzetja, v torek, 15. avgusta, je sv. maša 

zjutraj ob 8h in zvečer ob 19h. Po večerni maši je procesija z Marijinim 

kipom.   

K maši in procesiji na Veliki šmaren še posebej povabljene narodne 

noše in člani vseh društev in skupin v občini Brezovica in Log-

Dragomer, še posebej gasilci vseh gasilskih društev v naši župniji. 

Gospodinje povabljene, da pripravijo pecivo za pogostitev po 

končani procesiji. Prinesete ga lahko pred sveto mašo v župnišče. 
 

 

Poletni oratorij je od 20. do 24. avgusta.  

Letos nosi naslov: Le eno je potrebno. 

Spoznavali bomo življenje in delo Božjega 

služabnika škofa Friderika Ireneja Barage, ki je 

kot misijonar deloval med severno-ameriškimi 

Indijanci. 



 

Žegnanje na Logu bo na Jernejevo nedeljo, 26. avgusta. Sv. maša 

bo v cerkvi na Logu ob 10h.  
  

Vpis otrok k verouku za prvi razred in v višje razrede bo v petek, 7.9., 

od 15h do 19h in v soboto, 8.9., od 9h do 12h in 15h do 19h. Urnik 

verouka bo na voljo po 20. avgustu, v času poletnega oratorija, v 

cerkvi pri verskem tisku in na spletni strani župnije.  

Začetek verouka bo v ponedeljek, 10. septembra. Druga nedelja v 

septembru, 9.9., pred začetkom verouka, bo katehetska nedelja.  
 

 

GODOVI in SVETE MAŠE od 30.7.2018 do 5.8.2018 

30.7. pon sv. Peter Krizolog, škof  ni svete maše 

31.7. tor sv. Ignacij Lojolski, red BR 19 + Ignac Jakomin, oče 

1.8. sre sv. Alfonz Ligvorij, šk.  ni svete maše 

2.8. čet sv. Evzebij, škof  ni svete maše 

3.8. pet sv. Lidija, sp. žena 

prvi petek 

BR 19 + Stanislava Vogel 

+ Tonči Štrukelj 

+ Slavi Kavčič, 3. obl. 

4.8. sob sv. Janez Vianej 
prva sobota  

BR 19 ++ starši in Anton Kavčnik 

+ Janez Celarc 

po namenu darovalca 

5.8. ned 18. nedelja med letom 

sv. Marija Snežna 
branje Božje besede LG: 

Ela in Pavel Remškar 
 

branje Božje besede VG: 

Jožica Perne in  

Peter Rožmanec 

 

BR   7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Franci in France Hočevar 

VG 830 + Ivanka Gregorc, obl. in  

+ Vincencij Gregorc 

+bratranec Slavko in oče Alojz 

Glavan ter ++ Plešnarjevi 

+ Jožef Lukan 

+ Stanislav Podkrajšek 

+ Marija Novak, 30. dan 

+ Jerica in Ivan Marinko 

 branje Božje besede BR: 

Tomaž Kolenko in  

Gregor Žitko  

BR  10 + Jožef Tomšič, duhovnik, 5. obl. 

+ Marjan Oven 

+ Ivana Marija Vrčon, 30. dan 
 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 4. 8., ob 8h: Založnikova cesta in 

Cesta v Log. 



 GODOVI in SVETE MAŠE od 6.8.2018 do 12.8.2018 

6.8. pon Jezusova  

spremenitev na gori 

BR 19 + Anton Prelesnik 

+ Miro Sever, 2. obl. 

+ Jan Ulaga 

7.8. tor sv. Kajetan, duh. BR 19 + Ivan Čamernik 

8.8. sre sv. Dominik, ust. dom. BR 19 za dober namen 

9.8. čet sv. Terezija,  

Edith Stein, red., muč. 

BR  8 + Leopold Kramarič ter  

++ starša, brate in sestre rojene 

Logar ter starša 

10.8. pet sv. Lovrenc DR 19 + Janez Vrbančič 

11.8. sob sv. Klara, Jasna, dev.  BR 16 poročna maša 

BR 19 + Stane Brolih 

+ Angela in Andrej Marinko 

12.8. ned 19. nedelja med letom 
branje Božje besede LG: 

Franci in Antonija Cukjati 
 

 
 

branje Božje besede VG: 

Tanja Repič Slavič in 

Matevž Marinko 

 

                cerkev Dragomer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

branje Božje besede BR: 

Metod in Mojca Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++ Dolinarjevi, Andrejcevi in 

Rupnikovi 

+ Anton in Frančiška Kozjek 

VG  830 za zdravo pamet 

+ Tilka, Stanko in Janez Marinko 

+ Majda Smrtnik, 5. obl. 

DR  10 + Ivana Krajnik ter  

+ Ivan in Ivanka Kršmanec 

+ Janez Vrbančič 

+ Franc Fišter, obl. in  

++ starši Fišter 

+ Mili Gerbec 

BR  10 za žive in pokojne iz družine 

Sedej in Raztresen 

+ Leopold in Frančiška Blaznik 

+ Marija Remškar, obl. 

+ Anton, obl. in Jožica Rode 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 11.8., ob 8h:  Vrhniška cesta. 
 

Marija se prikaže tudi kot Žalostna Mati Božja  

s pomenom, ki ga ne smemo pozabiti.  

Z njo nam je Bog hotel pokazati vrednost trpljenja,  

žrtvovanja in darovanja iz ljubezni. 
(Lucija iz Fatime) 

 

 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 13.8.2018 do 19.8.2018 

13.8. pon sv. Hipolit in Poncijan BR 19 ++ Grdadolnik 

14.8. tor sv. Maksimilijan Kolbe BR 19 + Tine Rebec, obl. 

15.8. sre MARIJINO 

VNEBOVZETJE 

BR   8 ++ starši in bratje Škufca 

+ Janez Kržmanc 

+ Ivana Marija Vrčon 

+ Frančiška Jakomin 

BR 19 + Ana Stanovnik 

+ Ana Trček 

+ Angela Tomanič 

+ Anton Čamernik 

+ Janez Celarc 

+ Franc Kozole 

16.8. čet sv. Rok, spokornik BR   8 + Marko Rode, obl. 

17.8. pet sv. Hijacint, red. BR 19 + Marjan Trček, 2. obl. 

18.8. sob sv. Helena, cesarica 

 

BR 19 + Janez Novak, 1. obl. 

+ Anton Japelj 

+ Dušan Trček, obl. 

+ Stanislav Čampelj, obl. 

19.8. ned 20. nedelja med letom 
branje Božje besede LG:  

Joža Černetič in Majda Turk 

 
 

branje Božje besede VG: 

Marija in Tadej Dolenc  

 

branje Božje besede BR: 

Jožica Gerl in Lucija Žitko 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 + Janko Černetič, obl. 

+ Avguštin in Boris Armič 

VG  830 + Jože Gosar, obl.  

+ Stanislav Podkrajšek 

BR  10 + Vida in Tilen Starkež ter Alojz 

Hočevar 

+ Ivan Čamernik 

+ Ivana Marija Vrčon 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 18.8., ob 8h: Dolina, Pot na Plešivico, 

Pot na Mah, V Jami. 

 

 

 

Kristus bo zmagal po Mariji.  

Kristus želi, da je njegova Mati udeležena v zmagah Cerkve,  

tako danes kot jutri. 
 

(Lucija iz Fatime) 



   GODOVI in SVETE MAŠE od 20.8.2018 do 26.8.2018 

20.8. pon sv. Bernard, opat BR 19 + Primož Lavtar, duhovnik, 3. obl. 

21.8. tor sv. Pij XI., papež BR 19 v zahvalo 

22.8. sre sv. Dev. Marija Kraljica BR 19 + Stanislav Mohar, 2. obl. 

+ Lojze Gosar 

23.8. čet sv. Roza iz Lime BR   8 + Angela Tomanič 

24.8. pet sv. Jernej, apostol BR 17 sv. maša ob sklepu oratorija 

BR 19 + Ivan in Ivanka Kušar 

+ Jernej Stražišar 

25.8. sob sv. Ludvik, kralj  BR 19 + Marica Gorjan 

26.8. ned 
 

cerkev Log . 

21. nedelja med letom 
branje Božje besede LG: 

Marinka in Janko Logar 
 

branje Božje besede VG: 

Vida Zdešar in  

Magda Burger 

 

 
 

 

 

 

 

branje Božje besede BR:  

Klara Mravlje in Karmen Rus 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   10 + Ivan in Marija, obl. ter  

++ iz družine Petkovšek 

VG  830 + Marija Slana, obl. 

+ Jožefa Celar, obl. 

+ Rok Mustar, 9. obl. 

+ Marjan Zajec 

+ Slavko Pernuš 

+ Ludvik Modic 

+ Marija Židanek 

BR  10 + Janez Plevnik 

+ Marija Novak 

+ Bernarda Kmetec, 1. obl. in  

+ Jože Kmetec 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 25. 8., ob 8h:  Pod gradom. 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici za september in oktober 
 

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

sobota, 8. 9.      – Na pobočju 

sobota, 15. 9.    – Ljubljanska ulica 

sobota, 22. 9.    – Laze Dragomer 

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

sobota, 6. 10.    – Dragomerška od Čudnovih do konca 

sobota, 13. 10.  – Ob gozdu, Pot na Polane 

sobota, 20. 10.  – Kotna ulica, Kratka pot 

sobota, 27. 10.  – Mirna pot, Prečna pot 

sobota, 3. 11.    – Rožna, Vrtna, Lepa pot, Ob Snežaku 

sobota, 10. 11.  – Pot za Stan 

sobota, 17. 11.  – Na vasi, Pod Lovrencemsobota, 24. 11.  – Stara cesta 



 

 
 

 
 
 
 
 

          Dragomer                                       Log                                      Vnanje Gorice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V juliju je prejela sveti krst 
 

☼  Hana   
 

Letos je bilo v naši župniji krščenih dvajset otrok. V lanskem letu v tem 

času pa sedemnajst otrok. 
 

 
 

 

Od nas odšli v večnost 
 

†  Marija Novak (86), Vnanje Gorice 47, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 
 
 

Letos je bilo v naši župniji cerkveno pokopanih devetindvajset naših 

župljanov. Nekateri so pokopani tudi drugod. Preteklo leto je bilo v 

tem času pokopano tudi devetindvajset 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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