
 

KOJSKO 
 

   15. 5. 
Ponedeljek 

Pahomij, opat 

  

  D. Cerovo     20.00 

     

      p. n. d.   

 

   16. 5. 
Torek 

Janez Nepomuk, muč 

    

      Kojsko           20.00 

     

       p. n. d.  

 

   17. 5. 
Sreda 

Jošt, puščavnik 

  

  Kojsko           20.00 
    

   †Dragica in Vladimir Mačus, Brestje 4  

 

   18. 5. 
Četrtek 

Gospodov vnebohod 

   

    Podsabotin    20.00 
    

      †Karlo Turk, župljani  

 

   19. 5. 
Petek 

Krišpin, redovnik 

   

    G. Cerovo      20.00 
    

 p. n. d. 

 

   20. 5. 
Sobota 

Bernardin Sienski 
                nedeljska 

   Vrhovlje       20.00 
  maša 

   p. n. d.  
 
 

   21. 5. 
 

7. Velikonočna Nedelja 
  Podsabotin    8.00 
  G. Cerovo      9.30        
  Sveti Križ     16.00 

   Za župnijo  

   †Ciril Koršič, G. Cerovo 46 

   †Neva Kumar, Kojsko 65 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

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 

 

 
 

 

ZDRAVNIK – VARUH ALI RABELJ? II. 

 

Na nedavni okrogli mizi v Dolskem je 
član komisije za medicinsko etiko, profesor in 
zdravnik dr. Pavle Poredoš  opozoril, da je 
zdravnikovo poslanstvo spoštovanje in 
ohranjanje življenja od spočetja do naravne 
smrti, kar je že 2000 let zapisano v 
Hipokratovimi prisegi. V primeru evtanazije ali 

pomoči pri samomoru pa zdravnik postane bolnikov rabelj. 
 

Kljub zatrjevanju pobudnikov podobnih zakonov po svetu, da se 
zlorabe ne bodo dogajale, se na primer v Belgiji kar 30 odstotkov 
evtanazij izvede brez bolnikove privolitve. Število evtanazij se poveča 
pred dopusti. »Kar pomeni, da se svojci želijo znebiti starih, ki jih 
obremenjujejo, da lahko potem svobodno dopustujejo. Problematično je 
tudi, da se evtanazira psihiatrične, dementne bolnike, ki niso sposobni 
sami odločati o svojem koncu življenja.« 

 

V Belgiji se starši lahko odločijo za evtanazijo otrok s prirojenimi 
hibami, v Kanadi pa evtanazijo tudi tiste, ki so se naveličali življenja. V 
družbah, kjer se evtanazija izvaja, se pogosto sprašujejo, do kdaj so 
ostareli še upravičeni do pokojnine, poudarja dr. Poredoš: »Kot govorijo, 
gre za cenejšo varianto, ki je bolj rentabilna od paliativne oskrbe. 
Življenje so zreducirali na ekonomsko kategorijo, kar je absolutno 
nedopustno.« 
 

O vrednosti iztekajočega se življenja pričuje s. Emanuela Žerdin, 
ki je ob smrti spremljala več kot 200 ljudi. Povedala je, da je najlepša 
smrt takrat, ko se uredijo odnosi s samim seboj in z drugimi. »In tega te 
naučijo umirajoči: ne morejo umreti, dokler se ti odnosi ne končajo. To je 
neke vrste najboljša evtanazija – urediti svoje življenje.« 

 (Vir: Radio Ognjišče) 

SKUPNA OZNANILA  

                         št.: 20 

     14. maj 2023                                            

 6. Velikonočna  

nedelja 

   

Glasilo briških župnij 

Briški ter                 

mailto:oratorij.biljana@gmail.com


 

 Vabilo na koncert: danes bo ob 18. uri  v cerkvi Marije Tolažnice v Logu pri 
Vipavi izvedba oratorija – Blaženi Anton Martin Slomšek, skladatelja duhovnika 
Jožeta Trošta. Lepo vabljeni. 
 

 Prošnji dnevi: Tri dni pred praznikom Gospodovega Vnebohoda obhajamo 
prošnje dneve, ko prosimo za blagoslov rodovitnosti zemlje in vsakega 
človeškega dela, za varstvo pred naravnimi ujmami, za primerno vreme, za 
dobro letino … 
 

 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.                 

 

 Ritem srca 2023: vabljeni na festival sodobne krščanske glasbe, v četrtek, 
25. maja, ob 19.30 v Šentvidu v Ljubljani.  

 

  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. 
 

 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. 
 
 

 

 

● V nedeljo se bomo v Hruševlju  pri župnijski sveti maši ob 9.30 spomnili in 
molili tudi za žrtve pri Peternelu. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

● 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.  

 

● Danes vabljeni, da darujete nekaj več za vzdrževanje in nujna popravila za 
domačo cerkev. Bog povrni! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GOSPODOV VNEBOHOD 
 

  Gospodov vnebohod je dopolnitev njegovega vstajenja. To 

je slovesni vhod v nebeško slavo, ki jo je vstali Zveličar naznanil že na 
Veliko noč, ko je rekel Magdaleni: »Grem k svojemu Očetu in vašemu 
Očetu, svojemu Bogu in vašemu Bogu.« 
  Vsi kristjani smo poklicani, da bi imeli delež pri celotni 
Kristusovi skrivnosti, torej tudi pri njegovem poveličanju. Pri 
bogoslužju zato prosimo za trdno upanje, da smo tudi mi poklicani k 
tisti slavi, v katero je šel pred nami Jezus Kristus.  

Po: Molitve za otroke 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  
 

 15. 5. 
Ponedeljek 

Pahomij, opat 

    

      Golo Brdo   19.00 

   

    †† Breg 3 

 

 16. 5. 
Torek 

Janez Nepomuk, muč 

 

Neblo         19.30 

    

    †† družina Simoniti, Neblo 12 

 

 17. 5. 
Sreda 

Jošt, puščavnik 

 

Krasno        19.30 
    

    †Ivo in Jože Drnovšček, Krasno 20 

 

 18. 5. 
Četrtek 

Gospodov vnebohod 

 

Šlovrenc     19.00 
    

    †Zora Toroš, dar Ceglo 4 

 

 19. 5. 
Petek 

Krišpin, redovnik 

 

Fojana        19.30   
    

    V čast sv. Janezu Pavlu II. 

 

 20. 5. 
Sobota 

Bernardin Sienski 
          nedeljska        

Gradno       19.30         
 maša    

        †† Zorzut, Višnjevik 38  
 

 21. 5. 
 

7. Velikonočna Nedelja 
Hruševlje     9.30 
Kožbana    11.00 

    Za župnijo 

    †† Blažič, Nozno 11 

BILJANA  
 

 15. 5. 
Ponedeljek 

Pahomij, opat 
Medana      19.00 
 

  V dober namen, Medana, DŠ. 

   † Radovan Prinčič, Kozana 81/a 
 

 16. 5. 
Torek 

Janez Nepomuk, muč 
Medana      19.00 
 

   †Marica Kristančič, Ceglo 18, 8. dan  

   †Vladimir Simčič, dar Mikulin, Biljana 30 
 

 17. 5. 
Sreda 

Jošt, puščavnik 
Medana      19.00 
 

   †Konrad Sirk, dar Plešivo 27 

     †Marčeda Reya, dar Prinčič, Kozana 81/a  
 

 18. 5. 
Četrtek 

Gospodov vnebohod 
Medana     19.00 
 

 V čast Svetemu Duhu, dar Mrl. 

 †Milan Zorzut, dar Sosolič, Biljana 35 
 

 19. 5. 
Petek 

Krišpin, redovnik 
Medana      19.00 
Kozana       19.00 

   V dober namen 

 †Mirjam Dovečar, Kozana 12, 30. dan 
 

 20. 5. 
Sobota 

Bernardin Sienski 
Medana      19.00            
          nedeljska 
Šmartno     19.00 

     †Mirko Kristančič, Ceglo 18, oblet. 

  maša     

     †Ksenija Velušček, Šmartno 84   
 
 

 

 21. 5. 

 
 

7. Velikonočna Nedelja 

Vedrijan      8.00 
Medana       9.15 
Vipolže        9.15 
Biljana       10.30 

   †Ida in Stanko Marinič, Vedrijan 9, oblet. 

   †Frančiška in Dragica Bužinel, Plešivo 27 

 za vse žive in †† župljane 

 †Andrej Božič, Zali breg 13, oblet.  

http://www.biljana.si/

