KOJSKO
P 9. 1.
T 10. 1.
S 11. 1.
Č 12. 1.
P 13. 1.

Ponedeljek
Julijan
Torek
Gregor iz Nise
Sreda
Pavlin Oglejski
Četrtek
Tatjana (Tanja)
Petek
Hilarij
Sobota
Feliks

18.00 p. n. d.

Kojsko

18.00 V čast Materi Božji v zahvalo, Hum 38

Kojsko

18.00 †Marija Simčič, Imenje

Podsabotin – Dom
Za žive in †† župljane
10.00
G. Cerovo

18.00 †Andrej Ambrožič, G. Cerovo 43, 30. dan

nedeljska
Vrhovlje
18.00
Podsabotin 8.00
N 15. 1. 2. nedelja med letom G. Cerovo 9.30
Kojsko 11.00
S 14. 1.

Glasilo briških župnij

D. Cerovo

maša
Za žive in †† župljane
†† Žorž in Pelicon
Za župnijo
†Ervin Sosič, Kojsko 34

GLAVNI IZZIVI PAPEŽEVANJA BENEDIKTA XVI.
Ničelna toleranca do zlorabe otrok – »Kdor je potrjeno kriv
pedofilije, ne more biti duhovnik.« Kot prvi papež se je srečal z žrtvami
in jih prosil za odpuščanje. Poudarjal je, da gre tudi za duhovni boj
proti zlu, ki se bije znotraj Cerkve in znotraj vsakega posameznika.
Dediščina koncila – Bil je eden od mladih teoloških ekspertov,
ki so pomagali začrtati smer 2. vatikanskega koncila. Poudaril, da
moramo koncil razumeti kot »prenovo v kontinuiteti« Cerkve, v luči
celotne tradicije.
Ekumenizem in medverski dialog – Z vsemi močmi si je
prizadeval za ekumenski dialog. Večkrat se je srečal s carigrajskim
patriarhom Bartolomejem in poudarjal teološko bližino s Pravoslavno
cerkvijo. Leta 2011 se je udeležil molitvenega medverskega srečanja s
predstavniki različnih verstev v Assisiju.
Bog je ljubezen – V tej svoji prvi okrožnici je razčlenil različne
dimenzije ljubezni, s katero človek izstopa iz sebe, se daruje in odkriva
Boga.
Začetki finančne reforme – Ustanovil je Finančno informacijsko
službo, ki ji je zaupal nadzor nad vatikanskimi financami, ter povabil
zunanjo revizijo organizacije Moneyval (nadzorni organ Sveta Evrope za
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma).
Zeleni papež – Ta naziv je dobil zaradi svojih ekoloških
poudarkov. Za svetovni dan miru leta 2010 si je izbral temo »Če želimo
gojiti mir, zaščitimo stvarstvo«.
Vera in razum – Osrednja tema njegove misli je bila skladnost
vere in razuma. Na eni strani je opozarjal na stranpoti religije, če je ne
spremlja razum ter po drugi strani na fanatizem razuma, ki vodi v
razčlovečenje in prevlado tehnike nad življenjem.
(Vir: Družina št.: 1/23)

št.: 2
8. januar 2023

Briški ter

nedelja
Jezusovega krsta

papež BENEDIKT XVI.
31. decembra 2022 je Bog poklical
zaslužnega papeža Benedikta XVI. k sebi.
Bogu smo hvaležni za dar njegovega
življenja. Pred nami bo še naprej svetil
njegov zgled misleca in teologa, ki je
gledal v daljavo in globino ter ponižnega
papeža, ki je ostajal blizu Kristusovemu
križu v služenju Bogu in Cerkvi.
V svoji duhovni oporoki se papež Benedikt XVI. zahvaljuje
Bogu za življenje in stalno vodstvo ter staršem, sestri in bratu, pa tudi
prijateljem, sodelavcem in svoji lepi domovini in njenim prebivalcem
ter prosi odpuščanja vse, ki jim je kakorkoli storil krivico.
Vsem, ki so mu bili zaupani v času služenja Cerkvi, pa je jasno
poudaril: »Stojte trdno v veri! Ne dajte se zmesti!«. Spomnil je na
razne teorije in ideologije 20. stoletja: »Videl sem in vidim, kako je iz
zmede hipotez vedno znova prihajala in prihaja na dan razumnost
vere. Jezus Kristus je resnično pot, resnica in življenje – Cerkev pa je
v vseh svojih pomanjkljivostih resnično Njegovo Telo.«
Ob koncu svoje duhovne oporoke nas prosi naj molimo zanj,
da bi ga Gospod kljub grehom in pomanjkljivostim sprejel v večna
bivališča.
Papež Benedikt XVI. naj počiva v miru in naj bo deležen tiste
luči, v kateri žari Božje obličje ljubezni.
(Povzeto po: www.radio.ognjisce.si)

BILJANA

SKUPNA OZNANILA
 BOŽIČNI KONCERT Gorenjskega okteta – Biljana, danes ob 17.uri v
cerkvi sv. Mihaela v Biljani. Lepo vabljeni

 Srečanje tajnikov in tajnic ŽPS (župnijskih pastoralnih svetov) v soboto,
14. januarja ob 9. uri v prostorih Škofijske gimnazije v Vipavi.
 Hranilnik iz Adventnega koledarja: Kdor ga še ni oddal, naj ga prinese k
verouku.
 Verski tisk: Vabimo vas, da obnovite naročnine za verske časopise in
revije: Družina, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj, Mohorjeve knjige,…
Poskrbimo za dobro duhovno branje in poglabljanje.

NAPOVEDNIK
 Srečanje katehetov in katehistinj v soboto, 28. januarja ob 9. uri v
prostorih Škofijske gimnazije v Vipavi.
 Srečanje izrednih delivcev obhajila v soboto, 4. februarja ob 9. uri v
prostorih Škofijske gimnazije v Vipavi.

ŠLOVRENC
P 9. 1.
T 10. 1.
S 11. 1.
Č 12. 1.
P 13. 1.

Ponedeljek
Julijan
Torek
Gregor iz Nise
Sreda
Pavlin Oglejski
Četrtek
Tatjana (Tanja)
Petek
Hilarij

Šlovrenc
Šlovrenc
Kožbana
Fojana
Šlovrenc

†Zora Toroš, dar. družina Kocijančič,
Šlovrenc 13
†Livija Beč, dar. družina Mavrič,
17.30
Šlovrenc 14a
†Simon Mišigoj, dar. družina Miklavčič,
17.30
Brdice 1
†Marija Gašparin, dar. družina Gašparin –
17.30
Mugerli, Šmartno 56
17.30

17.30 †† Erzetič, Brdice pri Neblem 3c

S 14. 1.

Sobota
Feliks

nedeljska maša
Gradno 18.00 †Zorka Podveršič, dar. Biljana 15

N 15. 1.

2. nedelja med letom

Šlovrenc 9.30 Za župnijo
Kožbana 11.00 †Janko Luis, dar. družina Winkler,
Vitovlje

● Blagoslov domov: ponedeljek Hruševlje; torek Fojana; sreda dopoldne
Fojana, popoldne Barbana; četrtek dopoldne Hlevnik; petek dopoldne Slavče –
Pristavo; sobota dopoldne Belo – Nozno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------www.biljana.si Župnija Biljana: tel 304-50-14, 040/ 794-210; Župnija Kojsko: tel. 304-15-57;
Župnija Šlovrenc: tel. 304-52-08; 031/ 308-723; Obvestila in predloge za Briški ter pošljete na
e-mail: alojz.suban@rkc.si. BOLNIŠNICA ŠEMPETER: g. Peter Fon 064 137 577; g. Boris
Kretič 069/985 790

P 9. 1.
T 10. 1.
S 11. 1.
Č 12. 1.
P 13. 1.
S 14. 1.
N 15. 1.

Ponedeljek
Julijan
Torek
Gregor iz Nise
Sreda
Pavlin Oglejski
Četrtek
Tatjana (Tanja)
Petek
Hilarij
Sobota
Feliks
2. nedelja med letom

Medana
Vipolže

17.30 V dober namen
18.00 †Amalija Kristančič, Vipolže 2/a, oblet.

Šmartno

18.00 †Loredana Jakin, Šmartno 80/d

Medana
Biljana

17.30 †Branko Srebrnič, Plešivo 9
18.00 †Zmago Simčič, Goriška 26, oblet.

Kozana

18.00 †Oskar in Zofija Jakončič, Kozana 5

Medana 17.30 †Šviligoj, Medana 16 (Ivica)
Biljana
18.00 p. n. d., Biljana 32/a
nedeljska maša
Kozana 18.00 †Tadej Simčič in v zahvalo, Kozana 106/a
Vedrijan 8.30 za vse žive in †† župljane
Medana
9.45 1. †Malči in Salk Simčič, Medana 53
2. V čast Sv. Duhu, Vipolže 27
Biljana
11.00 †Dora, Franc in †† Hren, Zali breg 7

● Blagoslov doma in družin v tem tednu: Medana v ponedeljek, torek in sredo;
Ceglo v četrtek in petek. Od 8.30 dalje bom obiskal tiste, ki ste doma dopoldan,
ostale pa popoldan. Prosim, da obvestite o obisku tudi vaše sosede. Če je križ
že na steni, ga ni potrebno še posebej postaviti na mizo, ampak samo svečo in
blagoslovljeno vodo.
● Plačilo najemnin za leto 2022: Vse najemnike, ki imajo v najemu cerkveno
zemljo prosim, da čimprej poravnate najemnino na TRR župnije Biljana (SI56 0475
0000 0834 542). Na položnico v sklicu NAMEN obvezno vpišite ime župnije oziroma
podružne cerkve katere zemljo imate v najemu..
● Darovi ostalih cerkva v mesecu DECEMBRU:
MEDANA: nedelja (4.12.): 109,82€; VEDRIJAN: nedelja (4.12.):156,00€; osebno
(od knjig): 60,00€ VIPOLŽE: sobota (3.12): 62,41€; osebno: 50,00€
Hvala vsem darovalcem in Bog povrni!

● Danes vabljeni k mesečnemu darovanju za domačo cerkev. Hvala vsem,
ki prispevate neka več, za vzdrževanje domače cerkve, in nujna popravila.
Bog povrni!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------O CERKVI

»Iz današnje krize bo izšla Cerkev prihodnosti – Cerkev, ki je
veliko izgubila. Postala bo majhna in bo bolj ali manj vse morala
začeti od začetka. Vendar naposled bo Cerkev vere obstala. Najbrž ne
bo več prevladujoča družbena sila v takšni meri, kot je bila
donedavnega; toda dočakala bo nov razcvet in postala bo človekov
dom, dom, v katerem bo človek našel življenje in upanje onkraj
smrti.«
(Benedikt XVI.)

