GODOVI IN SVETE MAŠE
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PAVLIN
škof
EGIDIJ - TILEN
opat
ANTONIN
mučenec

19.00 †Valentin Delovec
†Lojze Čebašek
†Alojz in starši Rebernik
18.00 †Pavla Štempihar, obl. (LUŽE)
19.00 †Franc Keršmanc
†Pavla Bergant in Uršula Šparovec
18.00 †Valentin Delovec (SREDNJA VAS)
19.00 †Ivanka Černoga, 30. dan
†Marija Školc, obl.

GREGOR VELIKI 19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
za sina v čast sveti Moniki
papež in
†Ciril Stanonik, 30. dan
cerkveni učitelj
ROZALIJA
SICILSKA
spokornica

18.00 †iz družine Jerina
†Tone Zor, obl. (VISOKO)
19.00 †iz družine Juvan in Pogačnik

MATI TEREZIJA 8.00 †Lojze Čebašek (VOKLO)
18.00 †sin Franci Baligač in vsi †iz družine Bovha
redovna
†Pavla Mrkun in starši ter Janko Ulčar
ustanoviteljica
7.00 za farane
23. NAVADNA8.00 za sosesko - žegnanje (HRASTJE)
ANGELSKA
10.00 †Angela Zveršen
NEDELJA
10.00 za sosesko - žegnanje (HOTEMAŽE)
19.00 †Ivanka Rozman, obl.
REGINA
†Zdenko Anton Osana
mučenka
†oče Lojze in sin Lojze Prosen, obl.
7.00 Mariji v priprošnjo in zahvalo
MARIJINO
za srečno pot
ROJSTVO MALI ŠMAREN 19.00 †iz družine Nastran
18.00 †Jože in Kristina Debeljak (SREDNJA VAS)
PETER KLAVER
19.00 †Franc Vreček, 30. dan
redovnik
†Franc Štern, obl.
NIKOLAJ
TOLENTINSKI
spokornik
GVIDO
spokornik

19.00 †Franc Rakovec, obl.
†Viktor in Frančiška Sirc
18.00 †Milka Sajovic Hribar, 30. dan
†starši Šmajd, obl. (VISOKO)
19.00 †Peter Brinovec

8.00 †starši Žerovnik (VOKLO)
18.00 †Ivanka Pavlič, obl.
†Marija Osterman, obl.
7.00 za farane
24. NAVADNA
8.00 za sosesko - žegnanje (PREBAČEVO)
NEDELJA
10.00 †Mateja Kimovec, obl.
MARIJINO
IME
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IZ ŽIVLJENJSKEGA PRIČEVANJA DUHOVNIKA
g. MILOŠA BRIŠKEGA
Pestri trije meseci Arbeits diensta so hitro minili. 15. maja 1943 so nas poslali na
Bavarsko v mesto Lenggries. Za tja smo oblekli civilno obleko, kar pa ni pomenilo,
da gremo domov na dopust. Zlasti nas, Slovencev, niso pustili domov, ker so se bali,
da se ne bi več vrnili, ampak pobegnili kam drugam. Zato smo v Lenggriesu odložili
civilno obleko in oblekli uniformo nemšega Wehrmachta. Tako smo postali pravi
nemški vojaki. V tem mestu smo ostali le nekja tednov, potem pa so nas poslali v
Francijo v mesto Beaune južno od Dijona v Burgundiji. Tu smo imeli intenzivne
vojaške vaje in temeljito pripravo na vojaško življenje. Burgundija je sicer lepa dežela
z velikimi vinogradi in ravno tedaj je grozdje zorelo in kazalo svojo sladko lepoto...
Mi pa smo se morali ukvarjati z vojaškim urjenjem, ki je bilo združeno z dolgimi
pohodi. Včasih je bila pot dolga tudi po 20 km v eno stran, potem pa je ostala še
ista razdalja nazaj proti kasarni. Dolga pot je bila za marsikoga velika žrtev. Tudi
sam sem imel na nogah hude žulje. Nekoč sem bil tako močno ožuljen, da se me
je usmilil celo komandant, ki je bil sicer zelo strog in mi je posodil svojega konja.
Konj je kmalu začel dirjati v galop, jaz ga pa nisem znal ustaviti. In čeprav je bila
pot dolga, sva bila zelo hitro v kasarni. Komandant je bil zelo zaskrbljen, da se ni kaj
hudega zgodilo. Ves prestrašen je prišel k meni, ko sem bil že v postelji in bolniški
oskrbi. Postala sva velika prijatelja in me je tudi kasneje prišle večkrat obiskat. Tako
človek tudi v hudi stiski lahko spozna pravega prijatelja. To je sicer pregovor, ki
danes velikokrat ne zdrži, kajti današnji človek na žalost prevečkrat ne pozna prave
hvaležnosti. Zato pa so danes tako čudni časi... (se nadaljuje)
„Na poti odpovedi je težak samo prvi korak.
Ko enkrat shodiš, gre samo od sebe, in ko imaš to krepost, imaš vse.“
(sv. Janez Vianej, zavetnik duhovnikov)

„LEPO JE BITI KRISTJAN“ - spodbuda za novo pastoralno leto

September je barviti mesec in začetnik novega pastoralnega ter šolskega leta. To je
tudi priložnost, da se župljani še temeljiteje vključimo v razne župnijske dejavnosti
in skupine ter tako izpolnimo obljubo, ki smo jo dali ob prejemu sv. krsta in sv. birme. Tako utrjeni in napolnjeni s Svetim Duhom smo lahko, če le želimo, žive priče
Kristusovega evangelija v svetu. In ko bo iz nas sijala Jezusova dobrota, ljubezen
in odpuščanje, bomo mnoge nagovarjali in jih prepričevali, da je evangelij nekaj
živega, lepega, osrečujočega in velika vrednota za vsakdanje življenje. Vzgoja, mir
in krščanska zavest so temelj človeške in narodne skupnosti. Zato si prizadevajmo,
da se bomo v novem pastoralnem letu združevali v miru, da se bodo naše poti stekale
skupaj kakor mirna in dobra reka Kristusove žive vode.
Posebej se vsi skupaj zavedajmo odgovornosti do vzgoje mladega rodu. Pastoralno,
akademsko, šolsko in veroučno leto pomeni skupno življenje in delo duhovnikov in
laikov, staršev, učiteljev in učencev, vsem pa naj bo skupna domača modrost: »Kriva
vzgoja je slabih časov mati«.
Z UČNO POMOČJO OTROK bomo začeli meseca oktobra. K skupini
dosedanjih prostovoljcev vabimo še ostale študente in odrasle, ki ste pripravljeni za
tovrstno pomoč. Prijave otrok za učno pomoč bomo zbirali ob koncu septembra. Za
ostale informacije se obrnite na g. Stojana Kostanjevca (04/ 23 30 652).

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 bodo že v torek, 1. septembra.

BIBLIČNA SKUPINA

Z novim pastoralnim letom bomo začeli oblikovati Biblično skupino. Lepo vabljeni
vsi, ki se želite pobliže srečati s Svetim pismom. Srečanja bodo vsako drugo sredo v
mesecu po večerni sveti maši. Prvo srečanje bo v sredo, 9. septembra. Tudi ta srečanja
so lahko priložnost za lažje razumevanje Božje besede in življenja po njej.

SVETE MAŠE

S 1. septembrom bomo začeli sprejemati mašne namene za mesec december.
Odslej bodo svete maše v farni cerkvi vsak dan zvečer ob 19- ih, le ob sobotah že
ob 18- ih. Na podružnicah pa vsakič 18- ih. V zimskih mesecih (december, januar,
februar in marec) na podružnicah ne bo svetih maš, razen rednih zaobljubljenih ter
ob prvih petkih na Visokem in ob prvih sobotah v Voklem.

PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA - MALI ŠMAREN

Z rojstvom Device Marije se po dolgotrajnem čakanju na izpolnitev obljube
„dopolnijo časi in vzpostavi se nov red odrešenja, ko Božji Sin iz nje privzame
človeško naravo, da bi s skrivnostmi svojega življenja na zemlji osvobodil človeka
od greha“(C 55). Teh skrivnosti se veselimo na praznik Marijinega rojstva, 8. septembra. S hvaležnostjo za naše odrešenje, ki prihaja k nam po Devici Mariji, se ta
dan radi udeležimo svete maše. Ob tej priložnosti se Bogu in Mariji zahvalimo tudi
za dar lastnega življenja, starši pa še posebej za rojstvo svojih otrok. Molimo tudi
za blagoslov in varstvo vseh nosečih žena in njihovih še nerojenih otrok.

MED NAS PRIHAJA BOGOSLOVEC JANKO PIRC

Z mesecem septembrom bo bogoslovec Janko Pirc v naši župniji pričel s pastoralno
prakso. Naše kraje dokaj dobro pozna, saj je doma iz sosednjega Brega ob Savi. Sicer
pa je v Rimu že zaključil študij teologije in bo v naslednjem letu posvečen v diakona.
V tem letu bo v naši župniji odgovoren za nekaj ur verouka, skupaj z g. kaplanom
bo vodil mladinska in ministrantska srečanja, sodeloval bo pri drugih skupinah in
seveda pri svetem bogoslužju. Tudi njega sprejmimo z veseljem in podporo, da bo
rad med nami in se bo s pridobljenimi izkušnjami še bolj zavzeto, odgovorno in
navdušeno pripravljal na duhovništvo.

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE

V soboto, 12. septembra, smo vsi lepo vabljeni na Brezje k molitvi za duhovnike
in nove duhovne poklice. Ob 9.30 se bo začela molitvena ura, ob 10.30 pa sveta
maša. Kdor potrebuje prevoz, naj se javi v župnišču.

BLAGOSLOV ŠOLSKIH POTREBŠČIN

V nedeljo, 13. septembra, bomo pri sveti maši ob 10- ih blagoslovili šolske torbe
in potrebščine in prosili še za blagoslov veroučnega ter vsega pastoralnega leta. Tudi
med letom ne pozabimo na molitev za uspeh v šoli in veroučni katehezi.

URNIK VEROUKA ZA PASTORALNO LETO 2009/10
ŠENČUR
1. r.: ponedeljek ob 16.30 in 17.30
2. r.: torek ob 16.30 in 17.30
3. r.: četrtek ob 14.00 in 15.00
4. r.: sreda ob 16.00 - F in ob 17.00 - D
5. r.: sreda ob 16.00 - F in ob 17.00 - D
6. r.: petek ob 14.00 - F in ob 15.00 - D
7. r.: četrtek ob 15.00 - F in ob 16.00 - D
8. r.: torek ob 14.00 - F in ob 15.00 - D
9. r.: torek ob 16.00 - F in ob 17.00 - D

OLŠEVEK
1. r.: sreda ob 16.00
2. r.: sreda ob 17.00
3. r.: četrtek ob 13.45
4. r.: ponedeljek ob 16.00
5. r.: torek ob 16.00
6. r.: torek ob 16.45
7. r.: torek ob 17.30
8. r.: četrtek ob 15.00
9. r.: četrtek ob 16.00

VOGLJE
1. r.: sreda ob 15.30
2. r.: torek ob 15.30
3. r.: ponedeljek ob 15.30
4. r.: sreda ob 16.30
5. r.: sreda ob 17.30
6. r.: ponedeljek ob 16.30
7. r.: ponedeljek ob 17.30
8. r.: četrtek ob 15.30
9. r.: petek ob 16.00

HRASTJE
1. r.: četrtek ob 16.30
2. r.: četrtek ob 17.15
3. r.: četrtek ob 15.00
4. r.: ponedeljek ob 15.00
5. r.: ponedeljek ob 16.00
6. r.: torek ob 15.00
7. r.: torek ob 16.00
8. r.: petek ob 14.00
9. r.: petek ob 15.00

Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 14. septembra. Vpis otrok v prvi razred
bo od torka, 1. do petka, 4. septembra, vsakič od 15. do 18. ure v župnijski pisarni.
S seboj prinesite družinske knjižice.

