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IZ ŽIVLJENJSKEGA PRIČEVANJA DUHOVNIKA
g. MILOŠA BRIŠKEGA
Druga svetovna vojna se je počasi bližala koncu in ruska vojska nas je vedno bolj
obstreljevala. Tudi bežati ni bilo prijetno. Zgodilo se je, da je bil ob meni od krogle
v trebuh zadet nek mladi sovojak. Brez moči je ležal na tleh in me spraševal, če bo
preživel. Tolažil sem ga, kolikor sem le vedel in znal, čeprav sem bil tudi sam mlad
in nebogljen ter potreben tolažbe, saj sem tiste dni trpel zaradi hudih ozeblin na nogah. Po dolgem času se je končno pripeljal avto Rdečega križa s prvo pomočjo. Oba
so odpeljali v najbližjo obvezovališnico, vendar je oni sovojak zaradi prehude rane
med potjo umrl. Mene pa so odpeljali na železniško postajo in me skupaj z drugimi
ranjenci odpeljali v bolnišnico. Vožnja z vlakom je bila dolga in mučna. Bolniško
osebje pa je bilo zelo uslužno, zato je bilo tudi najtežjim bolnikom in ranjencem
veliko lažje. Po dolgotrajni vožnji smo končno prispeli do Prage na Češkem. Toda
vse bolnišnice so bile že več kot napolnjene z ranjenimi in obolelimi vojaki. Po
dolgem iskanju smo le dobili nekaj prostora v bolnišnici na Hradčanih. Tu so mi
skoraj cel mesec zelo skrbno zdravili ozebline. Rdeči križ je bil zares kot pomoč
usmiljenega Samarijana. V tem času je bila moja vojaška edinica popolnoma uničena in razkropljena. Ko sem se vračal v enoto, sem zvedel, da so vsi moji prejšnji
sovojaki padli ali pa so prišli v ujetništvo. Spoznal sem, da sem bil kljub hudim
ozeblinam vendarle obvarovan najhujšega. Zopet sem imel dokaz, kako Bog varuje
in rešuje tistega, ki vanj zaupa. Kmalu za tem sem se moral vrniti v bolnišnico, ker
so se ozebline na nogah ponovile, vendar ni bilo tako hudo kot sprva. Takrat smo
imeli zelo dobrega in razumevajočega poveljnika in višjega oficirja. Bil je globoko
veren človek. Za vojake je tudi v verskem oziru vedno lepo skrbel. Kadar je videl,
da bo na fronti hudo, je vedno v veliki skrbi za nas rekel: „Moji vojaki morajo biti
v vseh ozirih dobro preskrbljeni. Tudi z Bogom morajo imeti vse urejeno.“ Vedno
je poskrbel, da smo bili lahko tudi pri sveti maši. (se nadaljuje)
„Nič ni večjega od presvete evharistije.“
(sv. Janez Vianej, zavetnik duhovnikov)

NAROČNINA ZA VERSKI TISK

V župnijski pisarni že lahko poravnate naročnino za verski tist v letu 2010 (Družina
75,40 €; Ognjišče 24 €). Prav tako lahko tudi že kupite Družinske pratike, Marijanske in namizne koledarje, božične vizitke in razglednice ter kadilo in oglje. Tudi
fotografije od praznovanja zakonskih jubilejev lahko dobite v župnijski pisarni.

SVETE MAŠE

S ponedeljkom, 23. novembra, bomo začeli s svetimi mašami med tednom v kapeli.
Z decembrom bomo začeli sprejemati mašne namene za mesec marec 2010.

DAROVI ZA BOGOSLOVNO SEMENIŠČE

Ob koncu meseca novembra bomo v župnišču zbirali ozimnico in ostale darove
za Bogoslovno semenišče. Tudi ob tej priložnosti izrazimo svojo skrb za bogoslovce
in nove duhovne poklice, predvsem pa v ta namen veliko molimo.

POVZETEK ZAPISNIKA ŽPS

- Molimo za rajne in z rajnimi
Z molitvijo, dobrimi deli, darovanjem trpljenja, odpovedmi in še posebej s svetimi
mašami, pomagamo dušam v vicah. Zavedati pa se moramo, da se dušam v vicah
lahko tudi priporočamo in tako njim in sebi izprosimo pomoč. Poleg molitve za rajne
je velikega pomena tudi bolniško maziljenje za zdravje duše in telesa. Velikokrat prav
po prejetem zakramentu bolniškega maziljenja zelo oslabeli bolniki dobro okrevajo.
Bolniško maziljenje torej ni namenjeno zgolj za zadnjo smrtno uro!
- Z Marijo se pripravljamo na Božič
Advent pomeni prihod, gre za čas ko premišljujemo: preteklost - prvi Jezusov
prihod, ko se je utelesil; sedanjost - Jezusova prisotnost med nami; prihodnost čakamo napovedan Jezusov prihod v slavi, ko bo sodil žive in mrtve. Še posebej naj
bo to čas, ko spremljamo in čutimo z Marijo. Ona je izrekla svoj Zgodi se za vse čase
in za vse ljudi. Češčenje adventne Marijanske pobožnosti je v naši župniji posebej
tradicionalno v Vogljah, na Prebačevem, na Lužah, na Visokem in na Miljah.
- Teden Karitas (od 22. do 29. novembra)
V tednu Karitas-a naprošamo župljane za hrano in ostale darove, ki jih bomo
potem razdelili potrebnim. Svoje darove boste lahko oddali:
na Olševku: v četrtek, 26. in petek, 27.11., od 17. do 18. ure pri Nagličevih
v Hrastju: v soboto, 28.11., od 9. do 13. ure v župnišču
v Vogljah: v petek 27.11., med 17. in 19. uro v župnišču
v Šenčurju: v četrtek, 26. in petek, 27.11., od 17. do 18. ure v kaplaniji
- Oratorijski dan bo v soboto, 28.11., od 9. do 12.30 ure. Po uvodni katehezi bomo
izdelovali adventne venčke, ki jih bomo v nedeljo pri sveti maši tudi blagoslovili.
- Adventno evharistično srečanje v okviru vse naše dekanije bo v Velesovem
in sicer na prvo adventno nedeljo, 29.11., ob 15- ih. Po nagovoru bodo pete litanije
Srca Jezusovega in blagoslov z Najsvetejšim.
- Srečanje starejših zakoncev, upokojencev, samskih in ovdovelih bo od 30.11.
do 3.12. na Ljubelju v domu duhovnosti Oaza miru. Prijave in informacije 04-59405-99, 041-60-20-20 ali Vlado Pečnik 041-730-576.
- Sveti Miklavž bo v soboto zvečer, 5.12., po domovih obiskal otroke, katerih
starši boste izrazili željo po obisku. Miklavževi spremljevalci sprejemajo prijave do
petka, 4.12., na telefonski številki 031 343 160 (Silvo) in 041 347 284 (Marinka).

- Trikraljevsko akcijo bodo tudi letos organizirali birmanci. Za Šenčur in zgornje
vasi fare bodo na voljo prijavnice, drugod pa bodo koledniki obiskali vse domove.
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GODOVI IN SVETE MAŠE
19.00 †Ivanka Černoga
†Franc Gašperlin, obl.
†Ivan Lanišek

18.00 †starši ter Franc in Albina Košnjek, obl. (SRED. VAS)
19.00 †Ivan Kunej, obl.
v zahvalo
19.00 †Cecilija in Andrej Repnik
†Ivan Lanišek
†Marija Petek, obl.
18.00 †Janez in Marija Frantar, obl. (VISOKO)
19.00 †Anica in Ivan Golorej, obl.
†Miroslav Bergelj
8.00 †starši Rozman (VOKLO)
18.00 †Marija Pintar, obl.
†Jera Štern

1. ADVENTNA 8.00 za farane
10.00 †Franc in Pavla Debeljak
NEDELJA
ANDREJ
apostol

19.00 †Angela Vidmar, obl.
†Anton Piber

NATALIJA
(BOŽENA)
spokornica

19.00 †župnik Franc Vavpetič, 40. obl.
†Karol Bricelj, obl.
za zdravje

BLANKA
spokornica

19.00 †starši in sorodniki Kristanc
†Vinko Pušavec, obl.
†dva Emila Arenšek

FRANČIŠEK
KSAVER
redovnik

19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
†oče Franc Rakovec
†Marija Sitar, obl.

18.00 †Mihaela Weisseisen (VISOKO)
JANEZ
DAMAŠČAN 19.00 †Frančišek Keršmanc, obl.
†Janez Hvasti, obl.
duh. in cerk. uč.
SAVO
opat

8.00 †Franc Müller, obl. (VOKLO)
18.00 †Vinko in starši Krajnik

8.00 za farane
2. ADVENTNA
10.00 †starši in brat Ivan Maselj
NEDELJA
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19.00 †iz družine Černoga
AMBROŽ
†Frančišek in Franci Svetelj
škof in
†Mana Logar (Pipanova 27)
cerkveni učitelj
8.00 †Foltanovi
BREZMADEŽ.
19.00 †starši Sitar in sestra Pavla Borak
SPOČETJE
†starši Anica in Miha Kern
DEVICE MARIJE
VALERIJA
mučenka
LORETSKA
MATI BOŽJA

19.00 †Alojz Rogelj, obl.
†Alojz Rozman
v zahvalo za rojstvo otroka
19.00 †Angela Gorenc, obl.
†starši, sestra Jelka in brat France Vreček
†Marija Mrak, obl.

DAMAZ I.
papež

19.00 †Jorg Benedičič, obl.
†Miha in Metka Škerjanc, obl.

AMALIJA
mučenka

18.00 †Aleš, obl. in vsi †Višnarjevi
†sorodniki Ajdovec

8.00 za farane
3. ADVENTNA
10.00 †Janez Cotman
NEDELJA
10.00 †starši Frančiška in Jože Sajevic (LUŽE)
JANEZ OD
19.00 †Marijan Zarnik, obl.
KRIŽA
†starši in dva brata Bobnar
duh. in cerk. uč.
KRISTINA
devica

19.00 †Ludvik Rozman, obl. in Miha Prestor, obl.
†starši Zgonc
†Zofija in Franc Erjavec

ALBINA
mučenka

19.00 †Cvijetin Sekulič
†Franc Korelc, obl.

LAZAR IZ
BETANIJE

19.00 †Alojz in Franc Rabič
†Janez Bobnar, obl.
†duše v vicah

GACIJAN
škof

19.00 †Lojze Čebašek
†Marjan Nastran, obl.
†Ivanka Kandiž

URBAN V.
papež

18.00 †Marija in Miha Šenk
†Štefan Šavs

4. ADVENTNA 8.00 za farane
10.00 †Milan Umnik
NEDELJA
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