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Po poti domov smo se nekajkrat ustavili tudi za dalj časa. Posebej so bili daljši 
postanki v Odesi, v Sighetu v Romuniji in v Szegedinu na Madžarskem, ki je bil že 
na meji z Jugoslavijo. V Sighetu so nam pod pretvezo, da nam bodo v obleki uničili 
uši, odvzeli vso obleko in nas popolnoma gole pustili stati na prostem v mrazu, dežju 
in snegu. Vse to je trajalo ves dan od jutra do večera in smo že mislili, da bomo 
zmrznili. Zgledalo je kot pravo izživljanje nad nemočnim človekom. Zatem so nas 
odpeljali skozi Debreczen v smeri Szegedin na Madžarskem. V Debreczenu so nas 
domačini zelo lepo sprejeli. Vedeli so, od kod prihajamo in kam smo namenjeni. 
Dobre gospodinje so nam prinesle svežega belega kruha. Vsak je dobil, kolikor je 
želel. Zraven pa še kaj drugega dobrega. Bili smo strašno lačni in sestradani. Zdaj pa 
je bilo pred nami toliko dobrega kruha, ki ga ves čas ujetništva niti videli nismo. Že 
z očmi smo ga jedli in se iskreno veselili tega Božjega daru. Začeli smo jesti s takim 
užitkom, da si dobri ljudje sploh niso mogli predstavljati. Še dobro, da je zraven prišel 
neki bolničar, ki nam je roteče in proseče priporočal, naj ne jemo preveč, saj bi bilo 
to lahko usodno za sestradane želodce. Pred odhodom smo se tem dobrim ljudem 
zahvalili za izkazano dobroto, skrb in razumevanje do sestradanega človega. 

Ko pa smo prispeli v Szegedin, smo bili že bolj prosti. K nam so prihajali ljudje, 
ki so govorili tudi slovensko. Nagovarjali so nas, naj ne gremo domov, kajti obstajala 
je nevarnost, da nas bodo doma vse pobili. Zopet nas je prevzela huda in mučna 
negotovost. Ob tem nimam pravih besed. Nisem vedel, kaj naj storim. Odločitev je 
bila zelo težka. Kam pa naj grem v ujetniški obleki? Kjerkoli drugod bi se pojavil, bi 
imel težave in nezaupanje. Odločil sem se za pot domov. Zato sem si dejal: „Grem 
domov, pa naj me stane, kar hoče!“ Samo še transport čez jugoslavansko mejo v 
Subotico... (se nadaljuje)

„Ljubi Bog ne zahteva od nas mučeništva, 
temveč samo to, da se upremo nekaj skušnjavam.“ 

(sv. Janez Vianej, zavetnik duhovnikov)

ŽIVLJENJSKO PRIČEVANJE g. MILOŠA BRIŠKEGA



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 rožnega venca.
PRAZNOVANJE SVETEGA FRANČIŠKA ASIŠKEGA

Frančiškova skupina nas v ponedeljek, 4. oktobra, ob godu svetega Frančiška 
Asiškega vabi k večerni sveti maši, ki jo bo vodil frančiškanski pater Filip Rupnik 
iz Nove Štifte pri Ribnici. 
SVETOPISEMSKA SKUPINA

V sredo, 6. oktobra, bomo po večerni sveti maši ponovno začeli z biblično ali 
svetopisemsko skupino. Srečanja bodo vsako prvo in tretjo sredo v mesecu. Lepo 
vabljeni h globljemu spoznavanju Božje besede in njenemu premišljevanju.
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!
MOLITVE ZA RAJNE

Z mesecem oktobrom bomo v župnijski pisarni začeli sprejemati molitvene namene 
za naše rajne, za katere bomo še posebej molili skozi ves mesec november. Preko 
svete maše in molitev ostanimo povezani z našimi rajnimi in se jim z zaupanjem 
tudi priporočajmo, saj so gotovo mnogi izmed njih že v večnosti in so lahko naši 
priprošnjiki pri Bogu.
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV

Na zahvalno nedeljo, 7. novembra, bomo pri sveti maši ob 10. uri praznovali 
zakonske jubileje. Vsi zakonski pari, ki ste ali pa še boste v tem letu praznovali 10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ali 65 let skupnega življenja, ste vabljeni, da se 
čimprej prijavite v župnišču, da bomo lažje pripravili omenjeno praznovanje.
SREČANJE STAREJŠIH

V nedeljo, 24. oktobra, popoldan bo srečanje vseh starejših iz naše župnije. Od 
14.30 naprej bo v župnijski cerkvi molitev rožnega venca in priložnost za sveto spo-
ved, ob 15- ih bo sv. maša, med katero boste lahko prejeli tudi zakrament bolniškega 
maziljenja. Po sv. maši bo v župnijski dvorani še pogostitev in družabno srečanje.



SREČANJA ZA STARŠE VEROUČENCEV
Med veroučenci in starši se večkrat pojavljajo določene nejasnosti in nerazume-

vanja glede veroučne kateheze, molitev, obiska sv. maš in splošnega sodelovanja pri 
samem verouku. Zaradi vseh teh vprašanj in tudi zaradi sodelovanja s kateheti, bomo 
v prihodnjih nedeljah po vsej župniji pripravili srečanja za starše. S kateheti smo se 
namenoma odločili za tovrstna srečanja prav ob nedeljah, da se bomo lažje najprej 
skupaj zbrali pri sv. maši in po njej nadaljevali s pogovorom. Ob tej priložnosti boste 
starši lahko tudi izrazili svoja mnenja z namenom, da bomo skupaj lažje  iskali boljše 
rešitve za čim bolj usklajeno versko vzgojo otrok in mladih. Kateheti vse starše lepo 
vabimo k našim skupnim srečanjem, k iskrenemu pogovoru in sodelovanju.  

Omenjena srečanja si bodo sledila po naslednjem vrstnem redu: v nedeljo, 
17. oktobra, s sv. mašo ob 10- ih v Vogljah za starše vseh veroučencev in v Šen-
čurju za starše veroučencev od 1. do 5. razreda, v nedeljo, 7. novembra, s sv. 
mašo ob 8.30 na Olševku za starše vseh veroučencev, v nedeljo, 14. novembra, s 
sv. mašo ob 10- ih v Hrastju za starše vseh veroučencev in v Šenčurju za starše 
veroučencev od 6. do 7. razreda. 
POVZETEK ZAPISNIKA SEJE ŽPS (sreda, 29. septembra 2010)

Na prvi seji ŽPS v tem pastoralnem letu smo se pogovarjali o naslednji vsebini:
1. V župnijskem in vsakem Cerkvenem občestvu morajo biti prisotne tri poglavitne 

službe kristjanov: oznanjevanje, ki pomeni, da v življenju pričujemo za Jezusa, bo-
goslužje, kar pomeni prisotnost in doživljanje srečanja z Jezusom pri sv. evharistiji in 
diakonija (solidarnost), ki pomeni v primarnem pomenu besede ‘služenje’, v praksi 
pa dobrodelnost, solidarnost, tudi darovanje za tiste, ki so pomoči potrebni.

V letu dobrodelnosti, ki smo ga začeli, bomo poudarili karitativne dejavnosti, ki 
jih moramo razumeti precej širše kot le dejavnosti organizacije Karitas. Darovanje 
je tudi ministriranje, vodenje ali sodelovanje v pevskih zborih, branje Božje besede, 
učenje verouka, opravljanje službe ključarja … in seveda vse dejavnosti povezane 
z dobrodelnostjo do ostarelih ali drugih, ki so pomoči potrebni. Pri tem ne smemo 
zanemariti tudi duhovne revščine, ki velikokrat materialno revščino še poglobi.

2. Dajte jim vi jesti 
Vprašanje o Jezusovih prijateljih in odgovor, da so to tisti, ki izpolnjujejo njegovo 

voljo, nas pripeljeta do opredelitve, da je življenje evangeliziranega  človeka ena 
sama evharistija. Ker vsak ‘dar’ prihaja od Boga in ga mi le sprejemamo, je naše 
poslanstvo razdeljevanje dobrin, razdeljevanje tistega, kar prejmemo od zgoraj. Ni 
vedno dovolj le kos kruha, tudi to je pomembno, od koga je, iz kako tople in čigave 
roke prihaja. Zato se moramo kot kristjani še bolj potruditi, da bomo opazili pomoči 
potrebne in jim tudi pomagali.

3. Vera brez del je mrtva
Karitativna dejavnost v naši župniji obsega predvsem obiskovanje in skrb za 

ostarele ter  zbiranje in razdeljevanje dobrin ob tednu Karitas-a. Dejstvo, da vsak 
človek želi biti priznan, viden in slišan, naš kliče k temu, da osamljene, zapuščene 
in pomoči potrebne ljudi tudi poiščemo. Težko jim je priti samim, dobro je, če jih 
razumemo in smo z njimi solidarni. V srce nam je dano, da smo dobri in da rastemo 
v svoji dobrodelnosti, da prepoznamo v sebi ‘usmiljenga Samarijana iz Jerihe.’ 
Prijatelji za Karitas smo Jezusovi prijatelji!



GODOVI IN SVETE MAŠE 
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OKTOBER

4
PONEDELJEK

FRANČIŠEK 
ASIŠKI

redovni 
ustanovitelj

 19.00  v čast svetemu Frančišku Asiškemu  
            †starši in Jože Sitar, obl.
            †Jože in Marija Selan, obl. 
            †Janez in Francka Rebernik

OKTOBER

5
TOREK

APOLINARIJ
škof

 18.00  †Jožef Osterman, obl. (LUŽE)
 19.00  †Ana in Alojzij Luskovec
            †Marija in Marjan Kosirnik, obl.

OKTOBER

6
SREDA

BRUNO
ustanovitelj 
kartuzijanov

 18.00  †Štefan Kurnik; †Angela Kuhar (SREDNJA VAS)
 19.00  †Marija Ajdovec, 7. dan
            †starši, bratje in svakinja Ostrelič

OKTOBER

7
ČETRTEK

ROŽNOVENSK.
MATI BOŽJA

 19.00  †Matija Okorn, 7. dan
            †Franc Rozman
            †Marija Zupan, obl.

OKTOBER

8
PETEK

BENEDIKTA
mučenka

 18.00  †Janez in Francka Rebernik
            †Pavla Karun, obl. (VISOKO)
 19.00  †Jože in Marjana Maček

OKTOBER

9
SOBOTA

DIONIZIJ
mučenec

   8.00  †Janez Gašpirc, obl. (VOKLO)
 19.00  †Aleš Dobnikar, obl.
            †Jurij Stanonik

OKTOBER

10
NEDELJA

28. NAVADNA  
NEDELJA -

FARNO
ŽEGNANJE

    7.00  za farane, v zahvalo, za zdravje
 10.00  †Drago Kisovec

OKTOBER

11
PONEDELJEK

FIRMIN
škof

 19.00  †Pavla Arnež, obl.
            †Franc Keršmanc
            †Marija Ajdovec

OKTOBER

12
TOREK

MAKSIMILJAN 
CELJSKI

mučenec

 18.00  †Frančiška Ogris (LUŽE)
 19.00  †Janez in Frančiška Golob, obl.
            †Franc Ropret

OKTOBER

13
SREDA

KOLOMAN
puščavnik

 18.00  †Angela Luskovec 
            †st. in dva brata Erjavec ter Marija Lavrič (SR. VAS)
 19.00  †Anica Pušavec, obl.

OKTOBER

14
ČETRTEK

KALIST I.
papež in 
mučenec

 19.00  †Marija Martinjak, obl.
            †brata in sestra Nastran
            †starši Mihaela in Franc Kolman

OKTOBER

15
PETEK

TEREZIJA 
AVILSKA

red. in cerk. uč.

 18.00  †st. Blažun, brat Franc in Aldo Lavrenčič (VISOKO)
 19.00  †Peter in Valentina Jerala
            za zdravje v čast Materi Božji 

OKTOBER

16
SOBOTA

HEDVIKA
kneginja

   8.00  †Anton Gašpirc, obl. (VOKLO)
 19.00  †Alojzija Kimovec, obl.
            †Miha, obl. in Miran Štremfelj

OKTOBER

17
NEDELJA

29. NAVADNA
NEDELJA

   7.00  za farane
   8.30  †Franc Jarc, obl. (SREDNJA VAS) 
 10.00  †starši in Jože Gašperšič
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