
 

KOJSKO 
 

22. 5. 
Ponedeljek 

Marjeta, redovnica 

  

  D. Cerovo     20.00 

     

      p. n. d.   

 

23. 5. 
Torek 

Socerb, mučenec 

    

      Kojsko           20.00 

     

       V čast M. B. za zdravje, Hum 21 

 

24. 5. 
Sreda 

Marija, Pomočnica kristjanov 

  

  Kojsko           20.00 
    

   †Ivo Vendramin, Brestje 21  

 

25. 5. 
Četrtek 

Gregor VII., papež 
  Podsabotin – Dom 
                        10.00 

    

      p. n. d. 

 

26. 5. 
Petek 

Filip Neri, duhovnik 

   

    G. Cerovo      20.00 
    

 p. n. d. 

 

27. 5. 
Sobota 

Alojzij Grozde`, mučenec 
                nedeljska 

   Vrhovlje       20.00 
  maša 

   †Natalija in Franc Gabrijelčič, Vrhovlje 11 
 
 

28. 5. 
 

Binkoštna nedelja 
  Podsabotin    8.00 
  D. Cerovo      9.30        
  Kojsko         11.00 

   †Karlo Turk, dar pevci 

   Za župnijo 

   †Margerita Kumar 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Prijavnica na oratorij 2023 

Oratorij bo letos potekal med 3. in 7. julijem v Biljani.  

Okvirna cena za enega otroka je 40€, za dva otroka (iz istega gospodinjstva) 

70€, za tri 90€. Denar bomo pobirali prvi dan oratorija ob prihodu otrok. 

Letos bomo na Oratorij sprejeli tudi omejeno število predšolskih otrok, to so 

otroci, ki bodo septembra 2023 vstopili v prvi razred osnovne šole. 

Kako prijaviti otroka? 

Prijave bodo potekale preko elektronske pošte oratorij.biljana@gmail.com ali 

preko telefona (041 967 754-Ivana ali 030 291 656-Taja). 

V prijavi navedite naslednje podatke: 

1) IME IN PRIIMEK OTROKA 

2) KRAJ BIVANJA  

3) ŽUPNIJO, POD KATERO SPADATE 

4) KONČANI RAZRED OSNOVNE ŠOLE (predšolski oz. 1. do 7. razred) 

5) TELEFONSKO ŠTEVILKO ENEGA IZMED STARŠEV (če prijavljate preko 

telefona ni potrebno) 

6) ELEKTRONSKO POŠTO (če prijavljate preko maila ni potrebno) 

7) Razne ALERGIJE ali posebnosti glede otrokovega zdravja 

8) Dovoljenje za OBJAVO SLIK otrok na spletno stran in Facebook 

 

 
 

 

KO SE ŽIVLJENJE MERI V EVRIH III. 
 

Pobudniki evtanazije sploh ne 
skrivajo, da njihov predlog uzakonitve 
samomora s pomočjo sloni tudi na 
matematični kalkulaciji kaj se zdravstveni 
blagajni bolj splača: »Evtanazija je cenejša 
od stroškov za umirajoče v bolnišnicah« - 
pomembno je torej zdravstvu prihraniti denar 

in ne umirajočim bolečine. Vendar človeško življenje nima cene, saj 
vsaka taka kalkulacija izniči vsakršen pomislek o svetosti/nedotakljivosti 
človeškega življenja. 
 

Glavna namen zakona o evtanaziji je pravzaprav v počasnem 
spreminjanju človekovega vrednostnega sistema in s tem celotne 
družbene mentalitete, da je človeško življenje odvisno zgolj in samo od 
koristnosti, uporabnosti, denarja…. Gre namreč za to, da danes ne 
prenesemo več misli na trpljenje in smrt. Oboje smo izrinili iz našega 
življenja. V ospredju našega sveta so podobe mladosti, zdravja, moči in 
neskončnega uživanja, vedno bolj se bojimo trpljenja, bolezni in 
umiranja.  

 

Vprašanje evtanazije je tako zgolj vprašanje našega zahodnega 
sveta, ki je prežet z individualizmom, sebičnostjo in nihilizmom. Skrbeti 
za nekoga, ki je na smrt bolan, nam je kot družbi zato odveč. Toda 
premalo se zavedamo, da drobna razpoka prej ali slej podre še tako 
mogočen jez.   
 

Rešitvi sta samo dve: ali bomo – kot predlaga večina zdravnikov – 
spodbujali razvoj paliativne oskrbe; ali pa se bomo podali na cinično pot 
presojanja človeškega življenja v evrih. Srednje poti ni.  
 

SKUPNA OZNANILA  

                         št.: 21 

     21. maj 2023                                            

 7. Velikonočna  

nedelja 

   

Glasilo briških župnij 

Briški ter                 

mailto:oratorij.biljana@gmail.com


 

 Vabilo na dobrodelni koncert: danes bo ob 18. uri  v cerkvi sv. Jurija v 
Desklah. Zbrani darovi bodo namenjeni za obnovo orgel. Lepo vabljeni. 
 

 Ritem srca 2023: vabljeni na festival sodobne krščanske glasbe, v četrtek, 
25. maja, ob 19.30 v Šentvidu v Ljubljani. Festival bo na prostem. Otroci do 
vključno 10. leta imajo prost vstop. Dogajanje se začne že ob 17.30, ko se 
boste lahko sprehodili med stojnicami, prisluhnili, kaj se dogaja na Malem odru 
ali poskusili, kaj bo skuhal MasterChef Luka Novak. Vstopnice v predprodaji 
po 8 €, na dan festivala 10 €, lahko mladi kupijo v spletni trgovini Katoliške 
mladine Lepo vabljeni! 

 
 

 

  Molitev za sinodo: Na povabilo papeža Frančiška bomo zadnji dan 
meseca maja molili za sinodo.  Verni iz župnij našega goriškega pastoralnega 
območja se bomo tako zbrali 31. maja, ob 10. uri na Sveti Gori, kjer bo najprej 
maša in po njej še pete litanije Matere Božje. Lepo vabljeni k molitvi. 
 

 Vabilo na koncert STIČNA BEND v četrtek, 15. junija ob 20. uri v Škofijski 
gimnaziji Vipava. Vstop je prost. Še posebej vabljeni mladi. 
 

 55. romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje bo v soboto, 24. 
junija. Maša ob 10. uri. Romanje vodi dr. Andrej Saje, novomeški škof in 
predsednik Slovenske škofovske konference. 
 

 Briško romanje bo v soboto, 1. julija v Strunjan. Cena romanja: 15 € 
prevoz; kosilo 22 €; panoramska vožnja z ladjo in malica 32 €. Skupaj  69 €. 
Prijavite se čimprej domačemu duhovniku. Ob prijavi se obenem poravna tudi 
stroške romanja.                 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

● Vpis k verouku 2023/24 za predšolske otroke (4-5 let): Starši vabljeni, da 
prijavite  otroke do konca meseca maja. Vpis k predšolskemu verouku je pogoj 
za leto 2024/25 v 1. razred! 

 

● Pri mašah pojemo do Binkošti velikonočne pesmi (uvodna pesem), saj 
šmarnična pobožnost ne sme »povoziti« - zbrisati velikonočnega časa! 

 

● Vabljeni k šmarnicam v Snežeče vsako nedeljo v maju ob 14.30. 
 

● Srečanje animatorjev v pripravi na letošnji oratorij vsak petek ob 20. uri v 
Biljani.  

 

● Darovi v mesecu APRILU: 
BILJANA – osebno:10,00€; na TRR račun::60,00€; 
KOZANA – osebno: 100,00€; na TRR račun: 1.070,00€;                 
ŠMARTNO– osebno: 20,00€; na TRR račun: 200,00€ 
Do sedaj smo zbrali v Biljani: 4.714,70€; v Kozani: 8.586,62€; v Šmartnem: 
4.115,23€.  Hvala vsem darovalcem in Bog povrni! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sveti Duh, nauči nas, kaj naj storimo, pokaži nam, kaj naj mislimo, 
pokaži nam, kaj moramo narediti. 
Nevednost naj nas ne ovira, odobravanje naj nas ne zavede, napačni 
obziri naj nas ne zmedejo. 
Naj bomo v tebi in se v ničemer ne oddaljimo od resnice. Amen. 

                                                       (molitev koncilskih očetov 1962) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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;  BOLNIŠNICA ŠEMPETER: bolnišnični kaplan – g. Peter Fon 
064 137 577; g. Boris Kretič 069/985 790  Z naročilom mašnega namena soglašate z objavo v »Briškem 
teru« in na spletu.  

SKUPNA OZNANILA  

NAPOVEDNIK 

ŠLOVRENC  
 

 22. 5. 
Ponedeljek 

Marjeta, redovnica 
   Vrhovlje/Kožbana 

                     15.00 

   

    †Humbert Zelinšček – pogrebna maša  

 

 23. 5. 
Torek 

Socerb, mučenec 

 

Krasno       19.30 

    

    †Ivan in Valerija Marinič, Krasno 3/e  

 

 24. 5. 
Sreda 

Marija, Pomočnica kristjanov 

 

Kožbana     19.30 
    

    †Janko Luis, Kožbana 7 

 

 25. 5. 
Četrtek 

Gregor VII., papež 

 

Šlovrenc     19.30 
    

    †Nives in Ladko Kocijančič, Šlovrenc 3 

 

 26. 5. 
Petek 

Filip Neri, duhovnik 

 

Fojana        19.30   
    

    †Zorka Mavrič, Fojana 12 

 

 27. 5. 
Sobota 

Alojzij Grozde`, mučenec 
          nedeljska        

Kožbana    19.30         
 maša    

        †† Goljevšček, Brdice 3 
 

 28. 5. 
 

Binkoštna nedelja 
Šlovrenc     9.30 
Gradno      11.00 

    Za župnijo 

    †Dušan Erzetič, Pristavo 2  

BILJANA  
 

 22. 5. 
Ponedeljek 

Marjeta, redovnica 
Medana      19.00 
Šmartno     19.00 

  V dober namen, Medana, Ivica 

   †Silvana Marinič, Gonjače 29/a, 8. dan 
 

 23. 5. 
Torek 

Socerb, mučenec 
Medana      19.00 
Biljana        19.00 

   †Marica Kristančič, dar Simčič, Goriška 26  

   †Natalija Mikulin, Goriška 8, 1. oblet. 
 

 24. 5. 
Sreda 

Marija, Pomočnica kristjanov 

 

Medana      19.00 
   † Olga Kren, Plešivo 15, 8. dan     

      † Magda in Ivan Krmelj, Medana 27/a  
 

 25. 5. 
Četrtek 

Gregor VII., papež 
Medana      19.00 
Biljana        19.00 

 †Konrad Sirk, dar Plešivo 27 

 †Milan Sirk, Goriška 13, oblet. 
 
 
 

 26. 5. 

 
 

Petek 
Filip Neri, duhovnik 

Medana      19.00 
 
Biljana        18.30  
                   19.00 

   †Anton Pregelj ter Anica in Ivan Ščurek,  

    dar Matjaž Kek, Maribor 

 spoved za starše prvoobhajancev 

 †Franc Simčič, Gregorčičeva 2 
 
 

 27. 5. 

 

Sobota 
Alojzij Grozde`, mučenec 

Medana      19.00            
          nedeljska 
Kozana      19.00 

      V dober namen, M.L. 

  maša     

     †Valentin Prinčič, Kozana 25, 8. dan  
 
 

 

 28. 5. 

 
 

Binkoštna nedelja 

Vedrijan      8.00 
Medana       9.15 
Šmartno        9.15 
Biljana       10.30 

 †Franc Marinič in Jože Vendramin, Vedrijan 8 

   †Salko Simčič, Medana 53, oblet. 

 za vse žive in †† župljane 

 za prvoobhajance in njihove družine  

https://trgovina.katoliskamladina.si/izdelek/vstopnica-ritem-srca-ro
https://trgovina.katoliskamladina.si/izdelek/vstopnica-ritem-srca-ro
http://www.biljana.si/

