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   Že kot mlad fant sem dobro poznal Marijine praznike, kar je zasluga pokojnega 
profesorja Jerneja Pavlina, ki nas je v škofovih zavodih pri verouku seznanil z vsem, 
kar se je nanašalo na češčenje Božje Matere Marije. Naučil nas je tako temeljito, da še 
danes nisem pozabil njegovih čudovitih naukov in sem mu za to zelo hvaležen. Bil je 
mesec september, približno okrog 24. septembra, ko smo praznovali praznik Marije 
rešiteljice jetnikov. Ta dan sem se ji kot ujetnik priporočil za rešitev iz tega strašnega 
taborišča, kjer se je delalo po naukih krutega Stalina. Prava resnica o rešitvi je bila 
takrat še zelo daleč, čeprav je bila istočasno že zelo blizu. Večkrat smo se spraševali 
kaj bo, če nas ob vračanju domov obrnejo in napotijo v drugo smer? Tudi Sibirija 
nam je bila grozeče pred očmi. Velikokrat so nam namreč govorili tako in tako, potem 
pa so storili čisto drugače. Dobro smo se zavedali, da smo v rokah krutega Stalina, 
ki lahko v trenutku vse spremeni. Tako je bila vožnja z vlakom proti domovini zelo 
dolga in mučna. Kot se spominjam, smo bili na poti več kot pol meseca. Med potjo 
smo doživljali veliko hudega. Večkrat smo bili lačni in žejni. Železniški vagoni so 
bili vse kaj drugega kot udobje. Bili so v zelo slabem stanju. Nekaj časa smo imeli 
vsaj streho nad glavo, potem pa so nas naložili na odprte vagone, na katerih so vozili 
pesek in podobni gradbeni material. To je bilo že na začetku meseca novembra, ko je 
pogosto padal dež in večkrat tudi sneg. Tako smo bili več dni do kože mokri. Mokra 
obleka se je sušila na nas samih, zato smo bili vsi močno premraženi in prehlajeni. 
Še danes se čudim, da smo vse skupaj tako mirno in potrpežljivo prenašali. Ruski 
vojaki pa so bili vso pot v toplih vagonih, kjer so popivali in bili več časa pijani kot 
pa trezni. Opazili smo veliko praznih zabojev, na katerih je pisalo, da je to pomoč 
Rdečega križa v hrani. Iz njih je bilo vse raztreseno in večinoma prazno. Na nekaterih 
zabojih smo opazili celo napis Pomoč Vatikanskega Rdečega križa. Vendar ujetniki 
vse te hrane nismo nikoli pokusili....  (se nadaljuje)

„Razumeti, da smo mi Božje delo, je lahko;
da je križanje Boga in trpinčenje ljudi naše delo, pa je nerazumljivo.“ 

(sv. Janez Vianej, zavetnik duhovnikov)

ŽIVLJENJSKO PRIČEVANJE g. MILOŠA BRIŠKEGA



NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO    
S šolskim poukom ste otroci in srednješolci že pogumno začeli. Z veroukom 

pa bomo pričeli v ponedeljek, 13. septembra. V nedeljo, 12. septembra, bomo pri 
sveti maši ob 10- ih blagoslovili šolske torbe in potrebščine ter prosili še za Božji 
blagoslov šolskega, veroučnega in vsega pastoralnega leta.
MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE

V soboto, 11. septembra, bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice. Ob 
8.30 bo molitvena ura, ob 10.30 pa sv. maša. Kdor potrebuje prevoz, naj se javi v 
župnišču. Lepo vabljeni k tej skupni, pa tudi osebni molitvi za duhovne poklice.
SLOVESNOST ZLATE MAŠE KARDINALA FRANCA RODETA

Kardinal dr. Franc Rode, nekdanji ljubljanski nadškof in metropolit, bo z Božjim 
ljudstvom ljubljanske nadškofije praznoval svoj zlatomašni jubilej v soboto, 11. 
septembra, ob 16. uri v ljubljanski stolnici. Lepo vabljeni!
SREČANJE MLADIH V STIČNI

V soboto, 18. septembra bo v Stični srečanje mladih. Iz Šenčurja bo peljal posebni 
avtobus. Odhod izpred župnišča bo ob 8.15. Prijavite se v župnišču.
KULTURNI VEČER V SREDNJI VASI

V nedeljo, 19. septembra, bo zvečer ob 19- ih sv. maša v Srednji vasi v cerkvi sv. 
Katarine. Po sv. maši nam gospa Vida Šušteršič pripravlja koncert oziroma pred-
stavitev ljudskih pesmi. Prostovoljni darovi, ki jih boste ob tej priložnosti darovali, 
bodo namenjeni za obnovo glavnega oltarja v cerkvi sv. Radegunde.
SEJA ŽPS bo v sredo, 29. septembra, ob 20. uri.
ROŽNOVENSKA POBOŽNOST V MESECU OKTOBRU

Mesec oktober nas še posebej vabi k zaupanju v Marijino pomoč in zato tudi k 
molitvi rožnega venca. Vsako nedeljo tega meseca bomo v farni cerkvi imeli zve-
čer ob 19- ih molitev rožnega venca in litanije Matere Božje pred izpostavljenim 
Najsvetejšim. Lepo vabljeni k tej skupni molitvi. Potrudimo pa se tudi za osebno 
in družinsko molitev.
ZAHVALNO ROMANJE K MARIJI POMAGAJ NA BREZJE

Letošnji evharistični kongres je v marsikom prebudil navdušenje za pristnejše 
življenje iz vere. V neposredni pripravi je sodelovala tudi Marija Pomagaj iz Brezij 
in nas s postankom v naši župniji vabila tja v Celje na slavje evharistije. Ob zahvali 
evharističnega kongresa nas prav Marija zopet vabi v Njen dom na Brezje, kjer bo v 
soboto, 9. oktobra, ob 10.30 zahvalna sv. maša, ki jo bo vodil celjski škof dr. Stanislav 
Lipovšek. Pred sv. mašo bodo pričevanja iz vseh župnij, ki jih je Marija po poti v 
Celje obiskala. Tudi ta dan lepo vabljeni na Brezje k Mariji. Iz Šenčurja bo peljal 
posebni avtobus. Odhod izpred župnišča bo ob 8.30. Prijavite se v župnišču. 
FARNO ŽEGNANJE

V nedeljo, 10. oktobra, bomo praznovali farno žegnanje. Med jutranjo sv. mašo 
ob 7- ih bo blagoslov obnovljene zakristije. Ob koncu sv. maše bo ofer ali darovanje 
za opravljena dela. Ob izhodu si boste obnovljeno zakristijo z novo opremo lahko 
tudi ogledali. SVETI JURIJ - PROSI ZA VSO NAŠO ŽUPNIJO!
SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že lahko naročite mašne namene za mesec december.



GODOVI IN SVETE MAŠE 
SEPTEMBER

6
PONEDELJEK

ZAHARIJA
prerok

 19.00  †Ivanka Rozman, obl.  
            †Milan Frantar
            †Franc Šter 

SEPTEMBER

7
TOREK

REGINA
mučenka

 18.00  †Anton in Marija Rožman (LUŽE)
 19.00  †Miha Sitar
            †Alojz in Ivana Presek, obl.

SEPTEMBER

8
SREDA

ROJSTVO 
DEVICE MARIJE

- M. ŠMAREN

   7.00  †Julka Kralj
 18.00  †Angela Kuhar, 30. dan; †Angela Zveršen (SR. VAS)
 19.00  †starši in brat Franc Rakovec

SEPTEMBER

9
ČETRTEK

PETER KLAVER
redovnik

 19.00  †Valentin Remic, obl.
            †oče in sin Lojze Prosen
            †Pavla Gorenec

SEPTEMBER

10
PETEK

NIKOLAJ 
TOLENTINSKI

spokornik

 18.00  †Anton in Vida Zor (VISOKO)
 19.00  †Franc Rakovec, obl.
            †Franc in starši Štern

SEPTEMBER

11
SOBOTA

PROT IN 
HIJACINT
mučenca

   8.00  †Angela Žerovnik (VOKLO)
 19.00  †Mateja Kimovec, obl.

SEPTEMBER

12
NEDELJA

24. NAVADNA
NEDELJA

    7.00  za farane
   8.00  za sosesko - žegnanje (PREBAČEVO)
 10.00  †iz družine Kadivec in Hafner

SEPTEMBER

13
PONEDELJEK

JANEZ 
ZLATOUSTI

škof in cerk. uč.

 19.00  †Antonija Oseli
            †Marija in Peter Jerala

SEPTEMBER

14
TOREK

POVIŠANJE 
SVETEGA KRIŽA

 18.00  za Božji blagoslov (LUŽE)
 18.00  †sorodniki Knific, Oblak in Čebašek (PREBAČEVO)
 19.00  †Ljudmila Gašperšič

SEPTEMBER

15
SREDA

ŽALOSTNA 
MATI BOŽJA

 18.00  †Matija, obl. in Ana Gašperšič (SREDNJA VAS)
 18.00  †Ljudmila Zorman (VISOKO)
 19.00  †Ljudmila Svetelj

SEPTEMBER

16
ČETRTEK

KORNELIJ IN 
CIPRIJAN
mučenca

 19.00  †Ljudmila Globočnik
            †Roman Kokalj

SEPTEMBER

17
PETEK

ROBERT 
BELLARMINO 

škof in cerk. uč.

 18.00  †starši in Lojze Kuhar (VISOKO)
 19.00  †Ivanka Pavlič, obl.
            †Milka in Jernej Pilar

SEPTEMBER

18
SOBOTA

JOŽEF 
KUPERTINSKI

duhovnik

   8.00  †starši Žerovnik (VOKLO)
 19.00  †sin Franci Baligač
            Mariji v zahvalo za blagoslov v zakonu in družini

SEPTEMBER

19
NEDELJA

25. NAVADNA 
NEDELJA

   7.00  za farane
 10.00  †dva Mihaela Kosirnik
 19.00  †Jože Vreček (SREDNJA VAS)
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SEPTEMBER

20
PONEDELJEK

ANDREJ KIM in 
drugi korejski 

mučenci

 19.00  †Vinko Vidmar, obl.
            †starši Alvijan
            †starši Franc in Marjana Nastran

SEPTEMBER

21
TOREK

MATEJ
apostol in 
evangelist

 18.00  †Frančiška Pipan (LUŽE)
 19.00  †Frančiška Rakovec, obl.
            za zdravje 

SEPTEMBER

22
SREDA

FLORENCIJ
duhovnik

 18.00  †Marija Svetelj (SREDNJA VAS)
 19.00  †bratje in Angela Luskovec
            †Janko in Ana Gašperlin

SEPTEMBER

23
ČETRTEK

PIJ
duhovnik

 19.00  †sin Miran in oče Miha Štremfelj
            †Ivan Lanišek, obl.
            v čast Svetemu Duhu za zdravo pamet

SEPTEMBER

24
PETEK

A. MARTIN 
SLOMŠEK

škof

 18.00  †starši Šmajd (VISOKO)
 19.00  †Cvijetan Sekulič, obl.
            †Anton Jakše, obl. ter st. Antonija in Franc Jagodic

SEPTEMBER

25
SOBOTA

SERGIJ
menih

   8.00  †iz družine Gregorič in Vehovec (VOKLO)
 19.00  †Miro in starši Košnjek, obl.
            †Janko in vsi rajni iz družine Sekne

SEPTEMBER

26
NEDELJA

26. NAVADNA  
- SLOMŠKOVA

NEDELJA

    7.00  za farane
   8.30  za sosesko - žegnanje (OLŠEVEK)
 10.00  †Cecilija Vreček, obl.

SEPTEMBER

27
PONEDELJEK

VINCENCIJ 
PAVELSKI

ust. lazaristov

 19.00  †Janez, Martin in Antonija Kadivec
            †Jerica Jelenc

SEPTEMBER

28
TOREK

VENČESLAV 
mučenec

 18.00  †Marija Stare (LUŽE)
 19.00  †iz družine Hvasti in Sever
            †Alojz in Franc Rabič, obl.

SEPTEMBER

29
SREDA

MIHAEL, 
GABRIJEL IN 

RAFAEL
nadangeli

 18.00  †Antonija, obl. in vsi rajni iz družine Delovec
            †starši Anica in Miha ter Tine Kern (SREDNJA VAS)
 19.00  †Miha Sitar

SEPTEMBER

30
ČETRTEK

HIERONIM
duhovnik in 

cerkveni učitelj

 19.00  za duhovnike in nove duhovne poklice
            †Terezija in Franc Kopač
            †Marjan Bučan

OKTOBER

1
PETEK

TEREZIJA DE-
TETA JEZUSA

dev. in cerk. uč.

 18.00  †starši Angela in Franc Dolhar, obl. (VISOKO)
 19.00  †Janez in Marija Pipan
            †Franci in Francka Štirn

OKTOBER

2
SOBOTA

ANGELI 
VARUHI

   8.00  †Franc Vidmar (VOKLO)
 19.00  †Marija Osterman, obl.
            Mariji v zahvalo 

OKTOBER

3
NEDELJA

27. NAVADNA
- ROŽNOVEN.

NEDELJA

   7.00  za farane
   8.00  za sosesko - žegnanje (VOGLJE)
 10.00  †Milan Umnik
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