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IZ ŽIVLJENJSKEGA PRIČEVANJA DUHOVNIKA
g. MILOŠA BRIŠKEGA
Iz Francije smo se vrnili v Nemčijo v Horb ob Neckarju. Dodeljen sem bil za
delo v magazinu za vojaške obleke. Podoficirju sem pomagal pri delitvi oblek vojakom in pri urejanju skladišča. Oba sva bila kmalu premeščena na drugo mesto. Za
mene se je ponovno začelo življenje običajnega vojaka. Toda kmalu se me je lotila
težka bolezen tifus. Bolezen mi je povzročala visoko vročino, hud glavobol in vse,
kar je s tem združeno. Neko jutro sem se javil zdravniku, vendar me je komandant
čete zavrnil. Ni mi hotel verjeti. Najbrž zato, ker so bile tisti dan na seznamu težke
vojaške vaje in je očitno mislil, da se želim le zgovarjati in izmikati. Toda bolezen
mi ni dopuščala pravega sodelovanja. Z veliko težavo sem še vadil, kolikor sem
mogel. Ko sem obnemogel, me je komandant oficir začel zmerjati. Prosil sem ga,
naj mi vendarle dovoli obisk zdravnika, ker ne zmorem več. Žugal mi je in rekel:
„Dobro, pojdi k zdravniku! Ampak, če te zdravnik pošlje nazaj, se pripravi!“ Šel sem
k zdravniku, ki je takoj ugotovil, da imam tifus. „Zakaj nisi prišel že zjutraj,“ je dejal.
Povedal sem mu, da mi komandant ni dovolil in da me je celo zmerjal in poniževal.
Zdravnik je tega komandanta takoj poklical in mu predstavil moje zdravstveno stanje
ter mu naročil, naj me pride obiskat in se mi opravičit. Med njunim pogovorom so
mene že spravili v bolniško posteljo. Komandant me je resnično prišel obiskat in
popravit krivico, ki mi jo je storil. Odslej je bil popolnoma drug človek.
V času, ko sem ležal v bolnišnici, sem doživel težak letalski napad na mesto
Stuttgard. Na stotine ameriških letal je mesto zasulo z bombami in Stuttgard je bil
skoraj popolnoma porušen. Skozi okno bolnišnice sem z veliko grozo opazoval ta
napad. Ker je bilo to ponoči, je bil pogled še strašnejši. Takrat sem si ves prestrašen
želel, da tega ne bi nikoli več doživel. Ko sem okreval od bolezni, ki mi je pustila
posledice na srcu, sem dobil lažjo službo. Napovedoval se je nov napad in prišel je
ukaz, da tudi iz naše čete odide nekaj vojakov na vzhodno fronto. Postavili so nas v
vrsto in vsak tretji je bil izbran za odhod. Med temi tretjimi sem bil tudi jaz.

Dobili smo novo obleko in vse, kar je spadalo zraven obvezne opreme. Pred
odhodom pa smo se morali oglasiti še pri zdravniku, da je potrdil našo zdravstveno
sposobnost. Pregledoval nas je prav tisti zdravnik, ki me je zdravil zaradi tifusa.
Še danes se spominjam, kako me je pogledal, ko sem iz vrste stopil k njemu. „Ja,
kaj pa ti delaš tukaj,“ je vprašal. Povedal sem mu, da sem določen za fronto. Zelo
odločno je dejal: „Ne, ti ne boš šel nikamor, ostal boš tu!“ Takoj je zavrtel telefon in
vse uredil. Ni mi bilo treba iti v boj. Dejal mi je še: „Preveč si bolan, še potrebuješ
počitek. Če boš še kaj potreboval, mi takoj povej!“ Bil je resnično pravi zdravnik,
ki se je za bolnika resnično zavzel. Še danes sem mu hvaležen za vso prijaznost
in dobroto. V njem sem spoznal angela varuha... Pa mnogi ljudje danes tako malo
mislijo na Božjo pomoč po angelu varuhu. (se nadaljuje)
     
„Da pridemo v nebesa, sta potrebna milost in križ.“

PEVSKE VAJE

(sv. Janez Vianej, zavetnik duhovnikov)

Vaje otroškega pevskega zbora so vsako soboto dopoldan ob 10- ih, odraslega
pevskega zbora pa vsak torek zvečer ob 20- ih. Še vedno dobrodošli novi člani!

MINISTRANTSKA SREČANJA

Z ministrantskimi srečanji bomo začeli v soboto, 26. septembra. Lepo vabljeni vsi
fantje, da se pridružite skupini ministrantov. Starši pa tudi spodbudite svoje otroke
k dejavnemu sodelovanju, bodisi med ministranti ali pa v pevskem zboru.

SREČANJE MLADIH

Vseslovensko srečanje mladih v Stični bo v soboto, 19. septembra. Župnijsko
romanje mladih v Asissi bo od 2. do 4. oktobra. Prijave zbiramo v župnišču.

UČNA POMOČ

Z učno pomočjo otrok bomo začeli meseca oktobra. V sredo, 30. septembra, bo
zvečer ob 20- ih v župnijski dvorani predstavitev omenjene učne pomoči. Vsi, ki
vas zanima program pomoči, ste lepo vabljeni, da se ta dan udeležite predstavitve.
K skupini dosedanjih prostovoljcev vabimo še ostale študente in odrasle, ki ste pripravljeni sodelovati. Prijave otrok za učno pomoč bomo zbirali ob koncu septembra.
Za ostale informacije se obrnite na g. Stojana Kostanjevca (04/ 23 30 652).
SEJA ŽPS bo v četrtek, 1. oktobra zvečer ob 20- ih.

FARNO ŽEGNANJE

Zadnja dva meseca se ob žegnanjih po podružnicah izročamo v varstvo in priprošnjo njihovim zavetnikom. V nedeljo, 11. oktobra, ko bomo obhajali farno žegnanje,
pa bomo vso župnijsko skupnost priporočili našemu skupnemu zavetniku svetemu
Juriju. Po jutranji sveti maši bomo blagoslovili obnovljeno gospodarsko poslopje.
Ob tej priložnosti prosimo gospodinje za pecivo, s katerim bomo po končani slovesnosti pogostili vse navzoče.

FARNO ROMANJE

V soboto, 17. oktobra, pripravljamo enodnevno farno romanje v Oglej. Prijavite
se v župnišču. Več informacij bo oznanjenih naknadno na župnijski spletni strani
oziroma pri nedeljskih oznanilih.
MOLITVENE NAMENE ZA RAJNE bomo sprejemali meseca oktobra.
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NEDELJA

POVIŠANJE
SVETEGA
KRIŽA
ŽALOSTNA
MATI BOŽJA
KORNELIJ
mučenec in
mučenec

18.00 †starši in sestra Marinka ter Marija Knific in
Janez Čebašek (PREBAČEVO)
19.00 †oče Miha in sin Miran Štremfelj
†Lojze Čebašek
18.00 †Milka Zorman (VISOKO)
19.00 †Pavla Gorenec, 7. dan
†Ljudmila Gašperšič
18.00 †Matija, obl. in Ana Gašperšič (SREDNJA VAS)
19.00 †Ljudmila Svetelj
†Nace Murko

19.00 †Angela Alvian
ROBERT
†starši in Jože Sitar
škof in cerkveni
†Anton in Marija Rožman ter †iz družine Tičar
učitelj
JOŽEF
KUPERTINSKI
duhovnik
JANUARIJ
škof in
mučenec

18.00 †Emil Arzenšek, obl. (VISOKO)
19.00 †Vinko Vidmar, obl.
†Francka in Franci Štirn
8.00 †iz družine Vehovec in Štern - Voklo 23 (VOKLO)
19.00 †iz družine Sever in Hvasti

25. NAVADNA7.00 za farane
ANGELSKA
10.00 †Florjan Vreček
NEDELJA
MATEVŽ
(MATEJ)
apostol in ev.
FLORENCIJ
puščavnik
LIN
papež
A. MARTIN
SLOMŠEK
škof
SERGIJ
menih

19.00 †Frančiška Rakovec, obl.
†starši Alvijan
Mariji v zahvalo za zdravje
18.00 †starši in dva brata Potočnik (LUŽE)
19.00 †Lojze Čebašek
†Janez in Frančiška Štefe ter Franc in
Frančiška Svetina
18.00 †Štefan Kurnik
†starši Anica in Miha Kern (SREDNJA VAS)
19.00 †Cvijetin Sekulič, obl.
19.00 †Miro in starši Košnjek, obl.
†Janko in sorodniki Sekne
19.00 †Anton Jerše, obl.
†Radenko in Metka Prodanovič
†Cecilija Vreček, obl.

8.00 †Ana Šimnovec, obl. (VOKLO)
KOZMA IN
18.00 †oče Miha in vsi †iz družine Perič
DAMIJAN
†Stanislav Česen in †iz družine Andrejevih
mučenca
26. NAVADNA 7.00 za farane
- SLOMŠKOVA 8.30 za sosesko - žegnanje (OLŠEVEK)
10.00 †Andrej, obl. in Milka Potočnik
NEDELJA
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VENČESLAV
mučenec
MIHAEL,
GABRIJEL IN
RAFAEL
nadangeli
HIERONIM
duhovnik in
cerkveni učitelj

19.00 †Martin in Antonija Kadivec
†Valentin Delovec
18.00 †Jože Anžič (LUŽE)
19.00 †Mihael Sitar
18.00 †Antonija Delovec, obl. (SREDNJA VAS)
19.00 †Cecilija Vreček

19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
TEREZIJA
†Marjan Bučan
DETE. JEZUSA
†Marija Zupan, obl.
dev. in cerk. uč.
ANGELI
VARUHI

18.00 †Cecilija Vreček, obl. (VISOKO)
19.00 †Franc Keršmanc
†Marija in Janez Pipan

8.00 †Angela in Janez Tičar (VOKLO)
FRANČIŠEK
18.00 †Marija Osterman, obl.
BORGIA
v čast svetemu Frančišku Asiškemu
redovnik
27. NAVADNA7.00 za farane
ROŽNO8.00 za sosesko - žegnanje (VOGLJE)
VENSKA
10.00 †Marija in Marijan Kosirnik
NEDELJA
19.00 †starši, brat in dve sestri Jerala
APOLINARIJ
†Anica Pipan, obl.
škof
†Ana in Alojz Luskovec, obl.
BRUNO
ustanovitelj
kartuzijanov

18.00 †Frančiška Ogris (LUŽE)
19.00 †starši, bratje in svakinja Ostrelič
†Ivanka Černoga

ROŽNOVENSKA MATI
BOŽJA

18.00 †starši, brata in sestra Prestor (SREDNJA VAS)
19.00 †Franc Rozman
†Janez in Frančiška Golob, obl.

BENEDIKTA
mučenka

19.00 †Pavla Gorenec, 30. dan
†Ana in Janez Kristanc, obl.
†Franc Vreček

DIONIZIJ IN
TOVARIŠI
mučenci

18.00 †Frančiška Pikš (VISOKO)
19.00 †st. Jože, obl. in Marija ter brata Tone in Jože Mubi

FLORENCIJ
mučenec

8.00 †starši ter bratje in sestre Belehar (VOKLO)
18.00 †Pavla Arnež, obl.
†Aleš Dobnikar, obl.

28. NAVADNA
7.00 za farane
NEDELJA
za zdravje
- FARNO
10.00 †Anica Pušavec, obl.
ŽEGNANJE

Izdal: Župnijski urad Šenčur, odgovarja Urban Kokalj, župnik, tel.: 04/251-10-29, GSM: 051 689 683, e-pošta: urban.kokalj@rkc.si, spletna stran: www.sencur.net
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