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IZ ŽIVLJENJSKEGA PRIČEVANJA DUHOVNIKA
g. MILOŠA BRIŠKEGA
Iz Horba ob Neckarju sem bil premeščen v lažjo službo v Baden Oos pri Baden
Badnu. To je bilo 1. decembra 1943. Prav kmalu so me zopet premestili na Poljsko
blizu Krakowa, kjer sem bil približno en mesec. Od tu sem šel v Ukrajino v Lwow in
nato v Stanislawow. Tu sem spoznal neko slovensko družino. V prostem času sem se z
njimi lahko srečeval in tako vsaj občasno spregovoril slovensko besedo. V tujini se to
še na poseben način občuti. Košček domačega sem torej le našel, čeprav sem bil tako
daleč od doma. Vendar je bilo to le nekajkrat, saj so nas venomer pošiljali v različne
kraje imenovane Stützpunkte. Čas pa je tekel naprej. Prišel sem v kraj Niebelow pri
Drohobyču, v Rypne in v druge bližnje kraje, katerih imen se ne spominjam več. Iz
teh krajev so nas prepeljali čez prelaz Dukla na Slovaškem, od tu pa na Madžarsko
(Košice, Munkačevo, Užhorod...). Z Madžarske smo se vrnili na Slovaško (Prešov,
Bardejov, Poprad pod Tatrami, Spisška nova vas...). V Popradu sem doživel razpad
samostojne Slovaške države, ki jo je vodil predsednik dr. Tizso. V mesecu avgustu
smo prišli na prvo frontno črto. Vedno smo morali biti pripravljeni za pot naprej ali
pa nazaj. Ruska premoč je postajala vedno močnejša. Nemška vojska je že morala
doživljati težke poti umikanja pred močnejšo rusko armado. Tisto leto je bila zima
zelo huda. Velikokrat smo morali prenočevati v snegu in to v najhujšem mrazu. Če
se ne motim, je bilo to v vzhodnih Krpatih. Snega je bilo toliko, da smo gazili po
celem ne le do pasu, ampak celo do vratu. To je bila strašno težka in naporna pot.
Nekega poznega večera smo prišli do zapuščene hiše, kjer smo zakurili in se nekoliko
pogreli. Toda komaj smo sezuli premočene čevlje in se za nekaj trenutkov ulegli
na slamo, smo že zaslišali streljanje ruske vojske. Tudi topovi so peli svojo strašno
pesem. Takoj smo vstali in bežali naprej. Puške smo dali na rame, čevlje pa v roke.
Med potjo se je komu posrečilo, da si je obul čevlje, večina pa smo bežali bosi in
gazili sneg, ki je segal do vratu. (se nadaljuje)
„Bolečine se med dobro molitvijo topijo kakor sneg na soncu.“
(sv. Janez Vianej, zavetnik duhovnikov)

OB FARNEM ŽEGNANJU

Ob prazniku farnega žegnanja se iskreno zahvaljujem vsem duhovnikom in faranom, ki na kakršen koli način prispevate svoj delež k življenju naše župnije, bodisi
pri vseh podružnicah ali pri sami farni cerkvi oziroma župnišču. Gospodarska plat
je le del našega skupnega prizadevanja, je pa nedvomno neki zunaji izraz notranjega
duhovnega in pastoralnega utripa župnijske skupnosti, je izraz vere ter ljubezni in
spoštovanja do Cerkve in duhovnikov. Zato je vse to drugo tisto, za kar se najprej
vsem iskreno zahvaljujem. Posebno zahvalo namenjam bolnim in ostarelim ter vsem,
ki vsakodnevno molite in darujete svoje preizkušnje za blagoslov župnije in nas
duhovnikov ter novih duhovnih poklicev. Dokler bomo imeli v svoji sredi še vedno
toliko zavzetih pričevalcev za Cerkev in vero, nam bo nedvomno tudi v prihodnje
vse drugo navrženo. Preko mašnih daritev in molitev ohranimo povezanost še z
vsemi našimi pokojnimi farani.
Naj praznovanje farnega žegnanja vsakemu posamezniku in vsemu farnemu
občestvu svetega Jurija poglobi vero ter zavest pripadnosti do Cerkve in domače
Urban Kokalj, župnik
župnijske skupnosti.					

MOLITVENE NAMENE ZA RAJNE sprejemamo ves mesec oktober.
KRIŽ NA POKOPALIŠČU

V soboto, 3. oktobra, smo na pokopališču pri duhovniških grobovih odmaknili
glavni križ z Jezusovim razpelom. Pripravili bomo nov križ, sam korpus – Jezusovo
telo pa restavrirali. Bog daj, da bomo za praznik vseh svetih, 1. novembra, že lahko
blagoslovili novo oziroma obnovljeno znamenje križa. Ker ta križ ni namenjen le
duhovniškim grobovom, pač je glavni križ na našem pokopališču, vabimo vse, ki
ste pripravljeni prispevati svoj dar k njegovi obnovi, da se zglasite v župnišču, kjer
bomo dar hvaležno sprejeli in zabeležili.
Naj bo Križani Gospod, ne le našim dragim rajnim, pač tudi nam, ki pokopališče še obiskujemo, zares največje znamenje Božje ljubezni in odrešenja za
večnost.

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 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. Naj bo
zahvalna nedelja zares lepa priložnost, da skupaj Bogu in Mariji izrazimo hvaležnost
za blagoslov in varstvo zakonskih in družinskih jubilejev.

SREČANJE STAREJŠIH

V nedeljo, 15. novembra, popoldan bomo imeli srečanje vseh starejših iz naše
župnije. Od 14.30 naprej bo priložnost za sveto spoved, ob 15- ih bo sveta maša,
med katero boste lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja. Po sveti maši
bo v župnijski dvorani še pogostitev in družabno srečanje.

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE ŽPS, ki je bila v četrtek, 1. oktobra

Po uvodni molitvi rožnega venca pred Najsvetejšim v cerkvi smo začeli s sejo.
1. Molitev otrok pred Najsvetejšim
Otroci niso v nasprotju z Najsvetejšim, z njim so povezani. Kot kristjani verujemo
v prisotnost Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Z Njim se lahko pogovarjamo v
živo, se mu zahvaljujemo, se mu izročamo, in skušamo vzpostaviti vez z Njegovo
daritvijo na križu pa tudi z vstajenjem. Pomenljivo je otroke navaditi na spoštljiv
odnos do Jezusa; da ga pozdravijo pri vstopu v cerkev – pokleknejo, da lahko pridejo
molit v cerkev, tudi če ni sv. maše, spodbujati jih k molitvi.
2. Evharistični kongres, ki bo 13. junija 2010
Bolj kot kongres, je pomembna priprava in vse podporne dejavnosti, ki sovpadajo
tudi z letom duhovnikov. Priprave v tem letu so še posebej zaželene tudi z namenom
za nove duhovne poklice. Glavni namen je poglobiti vero v živo navzočega Boga.
Vključiti je potrebno tudi otroke, najprej pa jim dajati dober vzgled. Lahko se vprašamo, kaj jaz kot posameznik lahko naredim za to, da bo kongres dosegel namen. Da
bi vzpodbudili k duhovni prenovi res vse farane, bomo v Farni list pripisali konkretne
smernice kot ‘Duhovni šopek za evharistično prenovo’, ki bi naj ga imel vsak kot
opomnik za dobra dela. Omenjene smernice so torej priloga tega zapisnika.
3. Lepota molitve rožnega venca
V molitvi Rožni venec premišljujemo Marijino življenje, stopamo skozi temo v
svetlost in lepoto. Ta molitev nam pomaga na poti k svetosti. Zavedati se moramo, da
z molitvijo rožnega venca Marija za nas izprosi milosti in usmiljenje pri Gospodu.
Molitev mora biti doživetje, kar posameznik včasih začuti šele v zrelejših letih.
4. Učna pomoč
Učna pomoč je že stekla. Trenutno je 13 otrok in 7 prostovoljcev. Prostovoljci so
še zelo dobrodošli, saj se bo verjetno število otrok še povečalo. Imeli so že sestanek
s starši in učna pomoč je bila z njihove strani zelo lepo sprejeta. Otroci delajo po
načrtu, držijo se dogovorjenega reda in prihajajo z veseljem.
5. Oratorij
Poletni oratorij je bil uspešno končan, sodelovalo je 142 otrok in 42 animatorjev
ter arhitektov. Ni bilo nobenih težav, le peščica nerazumevajočih staršev. Glavna
animatorja Franci in Monika sta odlično vodila vsa dogajanja, že veliko prej priprave
in potem še sam oratorij. Sodelujeta in vodita oratorij že 13 let, sedaj bosta predala
vodenje mlajšim. Ines Golob in David Šmajc bosta prevzela nadaljnje tovrstne
projekte.
Priloga: DUHOVNI ŠOPEK ZA EVHARISTIČNO PRENOVO
Molitev rožnega venca		
Molitev križevega pota		
Obisk delavniške svete maše
Obisk molitvene ure			
Čaščenje Najsvetejšega		

Branje svetega pisma
Darovanje enega dne trpljenja
Dobro delo doma ali drugod
Obisk bolnika ali ostarelega človeka
Enodnevni post in pokora

Če želiš lahko za samodisciplino označiš posamezne spodbude,
ki ti jih je uspelo opraviti kot osebni prispevek k evharistični prenovi!

GODOVI IN SVETE MAŠE
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MAKSIMILJAN 19.00 †Rozalija Kristanc
†Tončka Ciglič, obl.
CELJSKI
za zdravje
mučenec
KOLOMAN
mučenec

18.00 †Jože Osterman, 7. dan (LUŽE)
19.00 †Viljem Klepac, obl.
†sin Marko Jerič in stric Jurij Zupan

18.00 †Jože Vreček, obl. (SREDNJA VAS)
KALIST I.
19.00 †starši Janez in Frančiška Golob, obl.
papež in
†Ivan Lanišek
mučenec
TEREZIJA
19.00 †Alojz in Franc Rabič, 7. dan
AVILSKA
†Miha, obl. in Miran Štremfelj
redovnica in
†Marija Martinjak, obl.
cerkvena učit.
18.00 †starši Dolhar, obl. (VISOKO)
HEDVIKA
19.00 †iz družine Maček in Bajec
redovnica
†iz družine Lang
IGNACIJ
8.00 †Ivana Prestor, obl. (VOKLO)
ANTIOHIJSKI
18.00 †Lojze Čebašek
škof in mučen.
29. NAVADNA7.00 za farane
MISIJONSKA
10.00 †brat Valentin Delovec
NEDELJA
PAVEL OD
KRIŽA
duhovnik

19.00 †Luka Svetelj
†Ana Zorman
†Mana Prosen, obl.

IRENA
mučenka

18.00 †Janez Pipan (LUŽE)
19.00 †Franc Gašperlin, obl.
Bogu v zahvalo

URŠULA
devica in
mučenka

18.00 †Franc Jarc, obl. (SREDNJA VAS)
19.00 †Alojzij Kimovec, obl.
v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje

19.00 †Ana, Andrej in Damjan Benedičič
MARIJA
†starši in sorodniki Žugec
SALOMA
za zdravje
svetopis. žena
JANEZ
KAPISTRAN
duhovnik

18.00 †Jože Pikš, obl. (VISOKO)
19.00 †Janez in Uršula Bobnar

8.00 †Anton Gašpirc, obl. (VOKLO)
ANTON
18.00 †Ivan Lanišek, 30. dan
KLARET
†Marija Rozman
škof
30. NAVADNA7.00 za farane
ŽEGNANJSKA
10.00 †Julka in Franc Kralj
NEDELJA
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