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POSVETITEV
LATERANSKE
BAZILIKE

19.00 †starši Drolc in Vinko Vidmar
†Janez Perič, obl.
†Valentin Okorn, obl.

LEON VELIKI 18.00 †Jože, 30. dan in Marija Osterman (LUŽE)
19.00 †Milan Umnik
papež in
†Stane in Tina Vidmar
cerkveni učitelj
MARTIN
škof
JOZAFAT
škof in
mučenec
STANISLAV
KOSTKA
redovnik
NIKOLAJ
TAVELIĆ
mučenec
33. NAVADNA
NEDELJA

18.00 †Florijan Vreček, obl. (SREDNJA VAS)
18.00 †iz družine Prestor (VOKLO)
19.00 †Martin in Alojzija Porovne
19.00 †Ivan Mrak, obl.
†Lojze in starši Kuhar
†Štefan in Cecilija Ajdovec
18.00 †Vrtačnikovi (VISOKO)
19.00 †Jožef Pintar, obl.
†Andrej Štrajhar, obl.
8.00 †Janez Golorej in †iz družine Zupanc (VOKLO)
18.00 †Janez Kirn, obl.
†oče Ivan Lang, obl.
8.00 za farane
8.30 v čast svetemu Martinu za zdravje pri živini (VOKLO)
10.00 †starši in brat Rakovec

MARJETA
ŠKOTSKA
kraljica

19.00 †Albin Svetelj, obl.
†Janez Svetelj
Mariji v zahvalo

ELIZABETA
OGRSKA
redovnica

18.00 †Dora Ogris in Andrej Repnik (LUŽE)
19.00 †Tine Delovec
†Cvijetin Sekulič

POSVETITEV 18.00 †Štefan Kurnik (SREDNJA VAS)
19.00 †Marija Ovnik, obl.
BAZILIK SV.
†Valentin Potočnik, obl.
PETRAIN PAVLA
MATILDA
redovnica

19.00 †Miroslav Bergelj
†Jože in Franc Žvan, obl.
†Janko Pušavec, obl.

EDMUND
kralj

18.00 †Cecilija Vreček (VISOKO)
19.00 †Miha Sitar, obl.
†Vinko Gašperlin, obl.

DAROVANJE
DEVICE
MARIJE
KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA

8.00 †Angela in Jurij ter strici Čebašek (VOKLO)
18.00 †iz družine Černoga
†starši Janez in Marija ter Franc Pilar, obl.
8.00 za farane
10.00 †Milka Pilar in Cilka Kern, obl.
10.00 †starši Franc in Ivana ter brat Štefan Šavs

(SREDNJA VAS)
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IZ ŽIVLJENJSKEGA PRIČEVANJA DUHOVNIKA
g. MILOŠA BRIŠKEGA
Dobro se spominjam, kako smo v silvesterski noči leta 1944 bili vso noč na pohodu. Bil je zelo hud mraz. V pokrajini, katere imena se ne spomnim, smo prečkali
nek zamrznjen potok, ki je bil precej širok in globok. Na sredi tega potoka se mi je
vdrl led. V trenutku sem se znašel v ledeno mrzli vodi. Ker je bilo to na fronti, ni
bilo nobene možnosti, da bi se moker do kože, lahko preoblekel. Tako sem do pasu
moker taval po poti naprej. Prišli smo do nekega bunkerja, da bi tam prenočili. Mokra
obleka se je sušila kar na meni. Posledica tega pa je bil hud prehlad. Poleg tega pa
sem dobil še hujše ozebline na nogah. Pravega počitka ni bilo. Ruska vojska nas je
strahotno obstreljevala in preganjala, da smo kar naprej samo bežali. V tistih dneh
smo šli tudi skozi neko veliko vas, kjer so bili domačini popolnoma obupani. Hiše
so bile vse lesene, neke vrste preproste brunarice. Bila je že trda noč, da se skoraj nič
ni videlo, kje hodimo. V zraku pa je nekaj strašno zašumelo. Šumenje ni prenehalo,
ampak se nam je vedno bolj približevalo. Čakali smo, kaj se bo zgodilo. Bile so tako
imenovane Stalinove orgle. Prvič sem doživel in občutil najhujše. V trenutku je bila
vsa vas v ognju. Hiše so bile en sam velik plamen ognja. Bili smo sredi vasi in skupaj
z domačini smo begali sem ter tja in iskali zavetišče. Šele zjutraj, ko se je zdanilo,
smo videli, kaj so povzročile Stalinove orgle. Vse hiše so zgorele. Samo cerkev in
šola, ki sta bili zidani, sta ostali. Vsepovsod okrog so ležali ranjeni in pobiti vojaki
ter ubogi domačini, ki so ostali brez vsega. Začelo se je tisto težko delo, ki smo se
ga vsi bali. Vojaki smo pomagali najprej ranjenim. Poskrbeli smo tudi za tiste, ki so
padli, da so bili dostojno pokopani. Takrat ni bilo nobenega človeka, ki bi ne rekel:
„Naj se kaj takšnega ne zgodi nikoli več.“Močno sem začutil, kakšen nesmisel je
vojna in vse tisto, kar človeka naredi tako strašno nesrečnega, ko naenkrat vse izgubi
in tako hudo trpi. Začutil pa sem tudi, da mora biti človek Bogu hvaležen za varstvo,
ki ga po angelih varuhih deli tistim, ki Vanj zaupajo. (se nadaljuje)
„Hudič napravi vse, da te spravi v obup.“
(sv. Janez Vianej, zavetnik duhovnikov)

PRAZNIK VSEH SVETNIKOV

Na zapovedani praznik vseh svetnikov bodo v farni cerkvi svete maše ob 8., 10.
in 14. uri. Dopoldan se bomo priporočali vsem našim dragim rajnim, ki že uživajo
večnost pri Bogu. Popoldne pa bomo molili za vse tiste pokojne, ki v vicah trpijo
očiščevanje in si želijo Božjega usmiljenja in naših molitev. Prva dva dela rožnega
venca (veseli in svetli del) bomo začeli moliti ob 13.15, nato bo sveta maša, po njej
pa molitve na pokopališču in blagoslov obnovljenega osrednjega križa na našem
pokopališču. Bog povrni vsem, ki ste se v zelo velikem številu odzvali in s svojimi
darovi podprli njegovo obnovo. Lepo bi bilo, če bi ob vsakem pogrebu svojci umrlega
pri tem križu prižgali kakšno svečo zanj, večkrat pa tudi za pokojne duhovnike, ki
počivajo ob tem križu in so bili naši dušni pastirji.
Druga dva dela rožnega venca (žalostni in častitljivi del) bomo molili ob 17. uri.
Tedaj bomo molili tudi litanije vseh svetnikov in prav njih prosili naj pri Bogu posredujejo za vse duše v vicah. Zvečer ob 19. uri bo še krajše bogoslužje naše mladine
na pokopališču pri križu na duhovniških grobovih.
Priložnost za sv. spoved bo od 26.10. do 1.11. eno uro pred sveto mašo.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

2. novembra se vsako leto spominjamo vseh rajnih, ki še potrebujejo Božjega
usmiljenja in naših molitev. Ta dan torej vsa vesoljna Cerkev moli za duše v vicah,
ki trpijo očiščevanje svojih grehov in tako zorijo za nebesa. Svete maše v farni cerkvi
bodo ob 8- ih, 10- ih in ob 19- ih.

SVETE MAŠE

Od prvega novembra do velike noči bodo jutranje svete maše ob nedeljah in
praznikih v farni cerkvi ob osmi uri. Z mesecem novembrom bomo začeli sprejemati
mašne namene za januar in februar 2010.

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV

Na zahvalno nedeljo, 8. novembra, bomo pri sveti maši ob 10. uri praznovali
zakonske jubileje. Vsi zakonski pari, ki v tem letu praznujete 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55, 60 ali 65 let skupnega življenja, se čimprej prijavite v župnišču, da
bomo lažje pripravili omenjeno praznovanje.

BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA ZNAMENJA V VOKLEM

Na Martinovo nedeljo, 15. novembra, bo ob 8.30 v Voklem sveta maša in nato
blagoslov obnovljenega znamenja ob cesti iz Šenčurja proti Voklem.

SREČANJE STAREJŠIH

V nedeljo, 15. novembra, popoldan bomo imeli srečanje vseh starejših iz naše
župnije. Ob 14.30 bo v cerkvi molitev rožnega venca in priložnost za sveto spoved.
Sledila bo sveta maša, med katero boste lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja. Po sveti maši bo v župnijski dvorani še pogostitev in družabno srečanje.
SEJA ŽPS bo v sredo, 18. novembra ob 20- ih.

SVETA CECILIJA - ZAVETNICA CERKVENE GLASBE

Na nedeljo Kristusa kralja vesoljstva goduje tudi sveta Cecilija, ki je zavetnica
cerkvene glasbe. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem zborovodjem,
organistom in pevcem, ki skrbite za tovrstno sodelovanje pri svetem bogoslužju. Za
ves trud naj Vam po priprošnji svete Cecilije Bog povrne s svojimi darovi.
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LUCIJAN
mučenec

19.00 †Cecilija Vreček
†Franc Vreček

SABINA
AVILSKA
mučenka

19.00 †Ivan Mali
†Silvo Zorman, obl.

SIMON IN
JUDA TADEJ
apostola
NARCIS
škof

18.00 †Stanislav in sorodniki Zupin, obl. (VISOKO)
19.00 †Marija Logar, obl.
†Elizabeta Žagar

VOLBENK
škof

8.00 †Janez in Anton Gašpirc ter brat in st. Šter (VOKLO)
18.00 †starši Jože, obl. in Ana Kepic
†Alojz Zupan, obl.

VSI SVETI

8.00 za farane
10.00 †Jože Žagar, obl.
14.00 sveta maša za rajne po molitvenih namenih
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19.00 †Lojze Čebašek
†Ivanka Černoga
†iz rodbine Majer in Burger

MARCEL
mučenec

NOVEMBER

1

18.00 †Ivanka in Franc Kosem (SREDNJA VAS)
19.00 †Tončka Ajdovec, obl.
v čast svetemu Tadeju za Božji blagoslov

8.00 †duše v vicah
SPOMIN
VSEH VERNIH 10.00 po namenu svetega očeta
19.00 †duše v vicah
RAJNIH
VIKTORIN
PTUJSKI
škof in muč.

18.00 †Franc Štempihar, obl. (LUŽE)
19.00 †Alojz in Franc Rabič, 30. dan
†Anton in Marija Rožman

KAREL
BOROMEJSKI
škof

18.00 †Avgust Vrhar, obl. (SREDNJA VAS)
19.00 †iz družine Pajer in Urbanc
v zahvalo za rojstvo otroka

ZAHARIJA IN 19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†iz rodbine Gašpirc in Molj
ELIZABETA
†Franc in Frančiška Golob
st. Janeza Krst.
LENART
opat

18.00 †Ana in Anton Sajevic (VISOKO)
19.00 †starši Franc in Marija Vidic
†Franc Bobnar

8.00 †Lojze Čebašek (VOKLO)
18.00 †Martin in Antonija Kadivec
†Ana Turk, obl.
32. NAVADNA- 8.00 za farane
ZAHVALNA 10.00 za svetost duhovnikov in bogoslovcev
10.00 v čast Materi Božji za zdravje (VISOKO)
NEDELJA
ERNEST
opat

