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Ob 150. obletnici smrti arškega župnika svetega Janeza Vianeja, zavetnika 
duhovnikov, še posebej vseh župnikov, je na praznik Srca Jezusovega, 19. junija, 
papež Benedikt za vso vesoljno Cerkev razglasil Leto duhovništva. S tem želi sveti 
oče nameniti posebno pozornost duhovnikom, hkrati pa tudi vse ljudi spodbuditi k 
temu, da ponovno ovrednotimo duhovništvo in duhovnikovo poslanstvo v Cerkvi in 
svetu. Živimo v času, ki mnogokrat ni najbolj naklonjen krščanskim vrednotam in 
z njimi v zvezi tudi duhovniku, ki te vrednote prvi živi in oznanja. Sodobni človek 
si želi vse življenjske rešitve in odgovore najti takoj v prvem trenutku, išče cilje na 
kratek rok, če je le možno brez posebnih naporov in odpovedi. Krščanstvo pa ima 
svoj najglobji pomen prav v tem, da tudi v križu, trpljenju in smrti človek lahko najde 
smisel in celo odrešenje. S takšno življenjsko vsebino zmore človek potrpežljivo 
trpeti in vztrajati, da končno vendarle doseže cilj, ki ga je spoznal kot Božji načrt in 
si ga želi doseči. Prav o takšni izkušnji nam bo v Letu duhovništva v Farnem listu 
pričeval duhovnik g. Miloš Briški, ki že 25 let vrši duhovniško poslanstvo v naši 
župniji, pretežno v Hrastju in na Prebačevem.

Gospod Briški se je rodil 5.6.1925 v Šentvidu nad Ljubljano, mašniško posvečenje 
pa je prejel 17.10.1954. Duhovniško poslanstvo je opravljal na naslednjih župnijah: 
Mala Nedelja (Mb), Radenci (Mb), Ljubljana Moste, Mokronog, Ajdovec, od leta 
1984 pa je duhovni pomočnik v župniji Šenčur z bivanjem v Hrastju. Še preden je 
postal duhovnik, je svojo osebno vero in duhovni poklic utrjeval v bridkih preizkuš-
njah druge svetovne vojne. O tem sam takole piše in pripoveduje:

„Leto 1941 je bilo tisto nesrečno, ki je prineslo težke čase in trpljenje tudi naši do-
movini. Na pomlad v mesecu aprilu jo je doletela nemška okupacija. Bil sem še dijak 
v Škofovih zavodih. Nekaj mesecev mi je manjkalo, da sem dopolnil 16. leto starosti. 
Brezskrbna mladost je šla kar mimo mene. Takoj sem moral začeti spoznavati, da 
časi postajajo zelo resni. Na cvetno nedeljo tistega leta je težki čas že marsikomu 
pognal strah v kosti. Nemška Štukova letala so prvič preletela ljubljansjko radijsko 
postajo in odvrgla nekaj bomb. To je bilo znamenje za začetek najhujšega.    

DUHOVNIKOVO ŽIVLJENJSKO PRIČEVANJE



Na življenje smo morali začeti gledati z vso resnostjo. Globoko sem začutil vso 
težo, ki jo je prinesla nemška okupacija. Bilo je zelo hudo. Vedno težje pa je posta-
jalo takrat, ko so nas začeli seznanjati s tem, da bo potrebno stopiti na pot prisilne 
mobilizacije v nemško vojsko. S tem so se začele porajati misli polne tesnobe. Težka 
vprašanja so mi začela rojiti po glavi. Ali bom še kdaj prišel domov? Ali bom še 
kdaj videl svoje domače, prijatelje in druge znance? Ali bom sploh prživel? Ali bom 
padel daleč od doma na tujem in se me nihče ne bo več spominjal? 

Vera v dobrega Boga in pa krščanska vzgoja v domači družini sta mi pomagali, 
da sem vse hudo lažje premagoval. Biti vojak - to mi je bilo vedno težko in tuje. Pa 
tudi to je bilo potrebno sprejeti in nastopiti vso težo križevega pota. Treba je bilo 
stopiti na to pot, obleči vojaško suknjo in od blizu doživljati strahote krute vojne. Po 
vrhu vsega pa še nastopiti trnjevo pot v ruskem ujetništvu. Samo veliko zaupanje v 
Božjo pomoč je bilo potrebno. Bogu hvala za veliki dar vere.

Vojaška pot se je za mene začela 11. februarja 1943, prav na praznik Lurške 
Matere Božje. Misel na Božjo Mater Marijo me je spremljala vse življenje, tedaj 
pa še posebej. Tako sem se na ta praznik z lesenim kovčkom odpravil od doma v 
Kranj, od tu pa so me z ostalimi sotrpini s transportom odpeljali preko Podrožice v 
Innsbruck. Od tam pa čez nekaj ur naprej v Alberschwende v Vorarlberg. V tem kraju 
se je začela služba v Reichsarbeitsdienstu. Tam sem služil do 15. maja 1943. Tega 
dne pa so nas poslali v Lenggries na Bavarskem. Tam so nas preoblekli v vojaške 
uniforme Wehrmachta. Nemci so lahko šli za nekaj časa domov na dopust, Slovenci 
pa smo morali ostati tam. 

Še nekaj besed o tem, kako je bilo pri Arbeitsdienstu. Bilo nas je skupaj precej 
Slovencev. Med seboj smo se zelo lepo razumeli, lahko smo se tudi slovensko po-
govarjali, tega nam nihče ni branil. Potrebno pa se je bilo naučiti tudi nemšekega 
jezika, zato smo imeli pomoč tolmača. Hitro smo se naučili tujega jezika in se tako 
tudi z drugimi lažje razumeli. Oficir, ki je bil Nemec, je nas Slovence imel zelo rad. 
Rad je poslušal našo slovensko pesem, ki smo jo zapeli med vsakim odmorom. Po-
čutili smo se kar dobro, vendar brez težav tudi ni šlo. Tako se je zgodilo na veliko 
noč. Slovenci smo imeli lepo navado, da smo ob praznikih šli k sveti maši. Za nas 
ne bi bilo prave velike noči, če bi ostali brez svete maše. Obrniti smo se morali na 
višjo komando. Privolili so in nam naročili naj na veliko noč pridemo na zborni 
prostor. Vsi v praznični obleki in z očiščenimi čevlji smo se zbrali kot je bilo naro-
čeno. Zagledali smo višjega oficirja, vsega rdečega od jeze. Takoj smo vedeli, da 
bo huda ura. Vsakega je natančno pregledal, če je primerno urejen. Čakali smo le še 
na dovoljenje, da lahko gremo. Oficir pa je kar na enkrat zavpil: „Hinlegen!“ In vsi 
smo se morali vreči na tla naravnost v blatno mlakužo. V trenutku smo bili umazani 
od nog do glave. Potem pa ukaz: „Zdaj pa izginite in pripravite obleko za parado!“ 
Praznovanje velike noči se je v trenutku spremenilo v navaden delovni dan. V nas 
se je vse podrlo. Morali smo to sprejeti in odditi na delo. Vera v srcu marsikatere-
ga pa je storila, da je Luč Kristusovega vstajenja v duši postala še svetlejša. Kdor 
more razumeti naj razume. Tako je pač življenje ubogega zemljana. Včasih je polno 
svetlobe, včasih pa polno teme.“ (Se nadaljuje)

„Kadar nimamo križev, smo nerodovitni!„ (sv. Janez Vianej, zavetnik duhovnikov)



GODOVI IN SVETE MAŠE 

AVGUST

10
PONEDELJEK

LOVRENC
diakon in 
mučenec

   7.00  †Ivanka Černoga, 7. dan
            †Jakob Verbič, obl.
            †Lojze Čebašek

AVGUST

11
TOREK

KLARA
devica

   7.00  †Ciril Stanonik, 7. dan
            †Franc in Marija Kejžar
 20.00  †Mlačevi (LUŽE)

AVGUST

12
SREDA

IVANA 
ŠANTALSKA
redovnica

   7.00  †mama Ivanka Kandiž
 20.00  †Angela Luskovec, obl.
            †Štefan Kurnik (SREDNJA VAS)   

AVGUST

13
ČETRTEK

PONCIJAN
papež in 
mučenec

 19.00  †Helena Hafner, 30, dan
            †Jerca in dva brata Dolenc, obl.
            †Andrej in Milka Potočnik

AVGUST

14
PETEK

MAKSIMILJAN 
KOLBE

duhovnik in
mučenec

 18.00  †Žbičarjevi in Egartovi (VISOKO)
 19.00  †Franc Gašperlin, obl.
 20.00  v čast Materi Božji (VOGLJE)

AVGUST

15
SOBOTA

MARIJINO 
VNEBOVZETJE - 
VELIKI ŠMAREN

   7.00  za farane 
   8.00  †Marija, obl. in starši Golorej (VOKLO) - Voklo 91

 10.00  †starši in brat Franc Rakovec
 19.00  †Ivan, obl. in starši Žerovnik

AVGUST

16
NEDELJA

20. NAVADNA 
NEDELJA

   7.00  za farane
   8.00  za zdravje v čast svetemu Roku (HOTEMAŽE)
 10.00  †Jože Gašperšič
 10.00  za sosesko - žegnanje (VISOKO)

PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA
V soboto, 15. avgusta, bomo obhajali zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja 

ali Veliki šmaren. S praznovanjem bomo začeli že na prevečer, v petek ob 20- ih, 
s slovesno sveto mašo v cerkvi svetega Simona in Juda Tadeja v Vogljah. Po sveti 
maši bo procesija do Marijinega znamenja na vasi. Med procesijo bomo peli litanije 
Matere Božje. Sveta maša na Visokem bo ta dan izjemoma že ob 18- ih.
USTANAVLJAMO NOV ODRASLI MEŠANI PEVSKI ZBOR

Z novim pastoralnim letom bomo začeli oblikovati nov odrasel mešani pevski 
zbor, ki ga bo vodil David Jagodic iz Šenturške gore, glavna organistka pa bo Mateja 
Golorej iz Voklega. K novemu pevskemu zboru vabimo vse, ki imate pevske talente 
in darove ter bi radi s petjem sodelovali pri svetem bogoslužju. Pevske vaje bodo ob 
torkih zvečer ob 20- ih. Prve vaje podo že v torek, 1. septembra.
SVETE MAŠE

Ker smo s prvim avgustom, po dveh letih, ponovno v župniji prejeli kaplana, bomo 
ob nedeljah eno sveto mašo prevzeli tudi v Hrastju in tako pomagali g. Briškemu, 
ki je imel doslej vsako nedeljo po dve sveti maši, kar je za njegova leta in zdravje 
prevelika obremenitev.

S 1. avgustom smo začeli sprejemati mašne namene za mesec november. 
Hvala vsem, ki ob pogrebih namesto sveč in cvetja na grob darujete za svete maše 

in namenske darove za potrebe Cerkve.



GODOVI IN SVETE MAŠE 

Izd
al:

 Žu
pn

ijs
ki 

ur
ad

 Še
nč

ur,
 od

go
va

rja
 U

rb
an

 Ko
ka

lj, 
žu

pn
ik,

 te
l.: 

04
/2

51
-1

0-
29

, G
SM

: 0
51

 68
9  

68
3, 

e-
m

ail
: u

rb
an

.ko
ka

lj@
rkc

.si
, in

te
rn

et
na

 st
ra

n:
 w

ww
.se

nc
ur.

ne
t

AVGUST

17
PONEDELJEK

EVZEBIJ
papež

   7.00  †Marija Müller
            †Alojz in Ivana Presek

AVGUST

18
TOREK

HELENA 
(ALENKA)
cesarica

   7.00  †stari starši in Lojze Kuhar
            †bratje Luskovec
 20.00  †Janez Pipan in Miha Štern (LUŽE)

AVGUST

19
SREDA

JANEZ EUDES
duhovnik

   7.00  †Frančiška Sušnik
 20.00  †Jože Gašperšič (SREDNJA VAS) 

AVGUST

20
ČETRTEK

BERNARD
opat in 

cerkveni učitelj

 19.00  †Rozalija Kristanc, 30. dan
            †Alojz Pajer, obl.
            †Ivana Bricelj, obl.

AVGUST

21
PETEK

PIJ X.
papež

 19.00  †Alojz Teran
            †starši Marija in Franc Bergant
 20.00  †Antonija Vrhovnik, obl. (VISOKO)

AVGUST

22
SOBOTA

DEVICA 
MARIJA 

KRALJICA

   8.00  †Franc in Pavel Prestor, obl. (VOKLO)
 19.00  †Jože in Marija Zupanc, obl.

AVGUST

23
NEDELJA

21. NAVADNA 
NEDELJA

    7.00  za farane
   8.00  za sosesko - žegnanje (VOKLO)
 10.00  †Ana Ušlakar, obl.
 10.00  †Ludvik Ahčin (VOKLO)

AVGUST

24
PONEDELJEK

NATANAEL -
JERNEJ
apostol

   7.00  †Jernej Pilar
            †Franc Kejžar
 20.00  †mož Ciril, obl. ter Anica in st. Globočnik (VOKLO)

AVGUST

25
TOREK

LUDVIK IX.
francoski kralj

   7.00  †Ivana Vidmar, obl.
            †Valentin Delovec

AVGUST

26
SREDA

ZEFERIN
papež

   7.00  †Štefan Murko
 20.00  †Angela, obl. in Alojz Luskovec (SREDNJA VAS)     

AVGUST

27
ČETRTEK

MONIKA
mati svetega 

Avguština

 19.00  †Anica Rabič, 30. dan
            †Ludvik Rozman
            †Jože in Jerca Sajevic

AVGUST

28
PETEK

AVGUŠTIN
škof in 

cerkveni učitelj

 19.00  †Ana in Franc Okorn, obl.
            †Valentin Remic, obl.
 20.00  †st. Ivanka in Leopold, brat in sestra Šter (VISOKO)

AVGUST

29
SOBOTA

MUČENIŠTVO 
JANEZA 

KRSTNIKA

   8.00  †Alojzij Likosar, 30. dan (VOKLO)
   8.00   za zdravje (LUŽE)
 11.00   pokojni in živi člani Drštva upokojencev (VOKLO)
 19.00  †Angela in Ludvik Jereb

AVGUST

30
NEDELJA

22. NAVADNA 
NEDELJA

   7.00  za farane
 10.00  †Milan in mama Ana Umnik
 10.00  za sosesko - žegnanje (LUŽE)
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