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†Cirila Gabrijelčič, Hum 46
p. n. d.

Briški ter

Marija, Božja Mati
Novo leto – dan miru

Božični koncert
†Antonija in Anton Fatur
†Jožef Kumar, G. Cerovo 61/a
Za župnijo

SKUPNA OZNANILA
 Marija, Božja Mati: Na prvi dan leta v bogoslužju obhajamo Marijo, Devico
iz Nazareta, ki je rodila Jezusa, Zveličarja. Jezus, kakor pojejo angeli v
Betlehemu, je »veselje za ves svet«, je slava Bogu in mir ljudem. Zato je prvi
dan v letu posvečen miru, je dan miru, dan molitve, zavedanja in odgovornosti
do miru. Mir je pot upanja, pot, na kateri se napreduje preko dialoga, sprave
in spreobrnjenja.
(papež Frančišek)
 BOŽIČNI KONCERT – na Vrhovljah pri Kojskem, v soboto, 7. januarja ob
18. uri v cerkvi Device Marije. Nastopajo: Vinika iz Goriških Brd in Dornberški
fantje. Lepo vabljeni.
 BOŽIČNI KONCERT Gorenjskega okteta – Biljana, v nedeljo, 8. januarja 2023
ob 17.uri v cerkvi sv. Mihaela v Biljani. Lepo vabljeni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBDOBJE COVID-19 IN MIR
Ko smo neposredno spoznali krhkost,
ki zaznamuje človeško resničnost in naše
osebno bivanje, lahko rečemo, da je največji
nauk, ki nam ga zapušča v dediščino covid19, zavedanje, da vsi potrebujemo drug
drugega, da je naš največji, čeprav tudi najbolj krhek zaklad
človeško bratstvo, utemeljeno na našem skupnem božjem
otroštvu, in da se nihče ne more rešiti sam.
Zato je torej nujno, da skupaj iščemo in spodbujamo
univerzalne vrednote, ki označujejo pot tega človeškega bratstva.
Naučili smo se tudi, da zaupanje, ki smo ga polagali v napredek, v
tehnologijo in v učinke globalizacije, ni bilo samo pretirano,
ampak se je spremenilo v individualistično in malikovalsko
zastrupljanje, ki ogroža pravičnost, slogo in mir.
(papež Frančišek v poslanici za mir 2023)

LUČ NOVOLETNEGA DNE
Vstopili smo v novo leto, ki je pred nami
kot nepopisan list, a hkrati kot dar, ki nam je
podarjen po Božji previdnosti in ljubezni. Vse pa
je odvisno in odločilno od tega, kaj je v našem
srcu, katero smer bomo izbrali.
Živimo v družbi, ki jo označujejo nešteta
protislovja. Živimo v razkošnih hišah in
stanovanjih, a z vedno manj topline doma in družine. Polni smo
ambicioznih projektov, a z malo časa drug za drugega. Veliko denarja
in časa vlagamo v zabave, a v srcih doživljamo vedno večjo praznino
in naveličanost. Mediji in socialna omrežja so nas omrežila, nič več
kritično ne razmišljamo, izgubili smo vrednostni in moralni kompas
ter kot zasvojenci tavamo sem ter tja.
Ta svet nam ponuja na prvi pogled veliko užitkov, pa tako malo
ljubezni; veliko svobode, pa tako malo samostojnosti in odgovornosti.
Vedno več je med nami ljudi, ki so osamljeni, spet drugi se zapirajo
vase in namesto Boga, častijo sodobne malike: moč in oblast, denar
in imetje.
Povabimo na našo življenjsko pot v novem letu Njega, ki je
»Luč od Luči«, da bomo mogli vedno znova prepoznati, kako se
sklanja k vsakemu izmed nas in nam podarja upanje in veselje.
Okrepljeni z Božjim dotikom Kneza miru, ki prihaja med nas, vstopimo
v to novo leto kot sinovi luči in ne kot sinovi teme (prim. Ef 5,8).
(Povzeto po: msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof)
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 Novoletno voščilo: Naj bo v novem letu, v katerega smo vstopili, veliko
nežnosti v naših mislih, besedah in dejanjih. Bodimo kulturni in sočutni, ne
dovolimo, da bi v tem svetu vladali prostaki, nasilneži, krivičniki, prevaranti in
lažnivci. Naj po nas prihajajo v ta svet ljubezen, mir in dobrota. Bodimo pravični
in pošteni, resnicoljubni in dobrohotni. Blagoslovljeno in srečno novo leto 2023
ter obilo zdravja, poštenega dela, lepih družinskih odnosov in veselja med
dobromislečimi ljudmi, vam voščimo briški duhovniki.

P 2. 1.

 V četrtek, 5. januarja ne pozabimo doma v družini na 3. sveti večer. Še
zadnjič pokropimo/pokadimo svoj dom/stanovanje in na podboj vhodnih vrat
napišemo s kredo 20+G+M+B+23, kar pomeni blagoslov svetih treh kraljev
(Gašper, Miha, Boltežar in leto 2023). Na sam praznik, 6. januarja lepo
vabljeni, da se kot družina udeležite praznične maše.

P 6. 1.

 Otroci naj svoje hranilnike iz Adventnega koledarja prinesejo v petek na
praznik sv. Treh kraljev (6. januar) ali v nedeljo na praznik Jezusovega krsta
(8. januar) v domačo cerkev in jih položijo k jaslicam.
 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.
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Ponedeljek
Bazilij in Gregor
Torek
Genovefa
Sreda
Angela
Četrtek
3. sveti večer
Prvi Petek
Gospodovo razglašenje

S 7. 1.

Sobota
Lucijan

N 8. 1.

Nedelja
Jezusovega krsta

Krasno

17.30 †Vinko Medvešček, Krasno 2 – 30. dan

Šlovrenc

17.30 †Radoslav Mavrič

Neblo

17.30 †Marija in Ciril Mišigoj, Neblo 25

Fojana

17.30 †Viljem Mavrič, Fojana 12

Šlovrenc

17.30 †Doro Mavrič, Šlovrenc 9

nedeljska maša
Kožbana 18.00 †† starše Lapanja, Nozno 11
Šlovrenc 9.30 Za župnijo
Gradno 11.00 †Marija Sitar, Belo

● Blagoslov domov: ponedeljek dopoldne Kozarno, popoldne in zvečer
Šlovrenc; torek dopoldne Brdice, popoldne Neblo – križada; sreda popoldne
Neblo – Malin, Borg; četrtek dopoldne Neblo.
● Na prvi petek dopoldne bom na domu obhajal bolnike in ostarele.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------www.biljana.si Župnija Biljana: tel 304-50-14, 040/ 794-210; Župnija Kojsko: tel. 304-15-57; Župnija Šlovrenc: tel. 30452-08; 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

T 3. 1.
S 4. 1.
Č 5 1.

S 7. 1.
N 8. 1.

Ponedeljek
Medana 17.30 † Cvetka, Ida in Karlo Bužinel, Plešivo
Bazilij in Gregor
Vipolže
18.00 †Jolanda Kristančič, Vipolže 99, 8. dan
Torek
Vipolže
18.00 †Alda Reja, Vipolže 27, 8. dan
Genovefa
Sreda
Medana 17.30 †Franc Kristančič, Medana 1
Angela
Šmartno 18.00 †Anna Peršolja, Gonjače 6/a, 30. dan
Četrtek
Kozana
18.00 †Afra Prinčič, Kozana 11/a
3. sveti večer
Prvi Petek
Medana 17.30 †Branko Srebrnič, Plešivo 9, 30. dan
Gospodovo razglašenje Biljana
8.00 celodnevno češčenje S. R. T.
sveti Trije kralji
18.00 †Vida Golob, Grajska 26/a
Sobota
nedeljska maša
Lucijan
Medana 18.00 †Božica Sirk, Medana 18, 8. dan
Vedrijan 8.30 za vse žive in †† župljane
Nedelja
Medana
9.45 †Silvana in Toni Rusjan, Ceglo 5
Jezusovega krsta
Šmartno 9.45 †Sandi in †† Peršolja, Šmartno 79/a
Biljana
11.00 †Marija in †† Obljubek, Drnovk 11, oblet.

● Zahvala: Zahvaljujem se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri gradnji župnijske
in domače oltarne skupnosti v preteklem letu tako na duhovnem kot na
materialnem področju.. Hvala vsem dobrotnikom za darove, ki ste jih darovali za
domačo cerkev in za vse druge nabirke ter za duhovnika ob blagoslovu doma.
Iskrena hvala in Novorojeni – Luč, ki sveti z nepremagljivo lučjo – naj vam
povrne z mirom in upanjem!
● Obhajilo bolnih in ostarelih na domu bo v petek dopoldan. Če bi še kdo
želel, da ga obiščem in prinesem sv. obhajilo, naj mi sporoči.
● Prvi petek v januarju nas vabi k celodnevnemu češčenju Najsvetejšega za
Božji blagoslov v novem letu (vpišite se na seznam, ki je v cerkvi).
● Koledovanje ali trikraljevska akcija bo v Biljani v ponedeljek, 2. januarja,
v Kozani in v Šmartnem v soboto, 7. januarja. Radi jih sprejmimo in bodimo
radodarni.
● Zbrano število zahtevkov za namenitev 1% dohodnine za domačo cerkev v
letu 2023: Biljana 22; Kozana 19; Šmartno 9, Vedrijan 5 in Vipolže 6. Hvala
za vašo skrb in pomoč pri vzdrževanju domače cerkve. Bog povrni!
● Nabirke in darovi na prvo nedeljo/soboto v mesecu DECEMBRU:
BILJANA – nedelja (4. 12.): 420,00€; osebno:110,00€; na TRR:60,00€;
KOZANA – nedelja (11. 12): 103,10€; na TRR račun: 1.520,00€;
ŠMARTNO–sobota(10. 12): 160,00€; osebno: 400,00€; na TRR račun: 200,00€
Do sedaj smo zbrali v Biljani: 2.974,70€; v Kozani: 3.320,00€; v Šmartnem:
3.059,33€.
● Na prihodnjo nedeljo, 8. januarja, vabljeni k mesečnemu darovanju za
domačo cerkev. Hvala vsem, ki prispevate, za vzdrževanje domače cerkve,
in nujna popravila. Bog povrni!

