Župnija svetega Andreja Goriče
OD 12. DO 26. AVGUSTA 2018
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
V sredo je Veliki šmaren, praznik Marijinega vnebovzetja in dela prost dan. To je največji in tudi najstarejši
Marijin praznik. Marijino vnebovzetje („veliki šmaren“, „velika maša“) je najstarejši Marijin praznik. V Jeruzalemu
so že v 5. stoletju obhajali 15. avgusta spomin dneva, ko je Marija zaspala. Marija je umrla, kakor umirajo vsi ljudje,
a njeno telo ni strohnelo v grobu, ne čaka več vstajenja. Takoj po smrti jo je Jezus obudil in Marija je zaživela
novo, lepše življenje po duši in telesu, ki traja vso večnost pri njenem Sinu v nebesih. Slovesna sveta maša bo po
nedeljskem razporedu, ob 10.00.
V petek, 17. 8., bo pri večerni sveti maši potekal blagoslov animatorjev in oratorijskih majic. Po sveti maši se
bo začelo celonočno bdenje pred Najsvetejšim, ki ga bodo vodili animatorji, lepo vabljen pa tudi kdo, ki je morda
zamudil kakšnega od prejšnjih češčenj, in bi se rad pridružil pri molitvi za uspešen potek oratorija.
V nedeljo, 19. 8., bo sledil uvod v letošnji oratorij. Pri sveti maši bodo animatorji zaigrali začetek letošnje
oratorijske igre ter zapeli letošnjo oratorijsko himno. Po maši bo sledil krajši sestanek za starše udeležencev oratorija.
Nekaj napotkov je navedenih že na prijavnici, a se je lanska izkušnja s sestankom, kjer lahko starši tudi razrešijo
dvome in dileme, izkazala za zelo dobrodošlo. Za kakršnakoli vprašanja pa je voditelj Domen Kos dosegljiv na
telefonski številki 051 715 613.
Med 20. in 24. avgustom bo na sporedu 12. oratorij v Župniji Goriče z naslovom »Eno je potrebno«. Prve štiri
dneve bo oratorijski dan potekal med 9. in 16. uro, v petek pa oratorijanci odhajamo na izlet v Baragove rodne kraje,
s katerim se bo oratorij tradicionalno sklenil. Takrat bodo udeleženci prejeli tudi glasilo Oratorijski utrip. Ta bo v
dneh po koncu na voljo tudi vsem župljanom, na oglasni deski v cerkvi.
Animatorji bomo zelo veseli kakršnekoli pomoči s strani župnije. Zelo prav nam bo prišlo zlasti pecivo za
odmore med dejavnostmi. Hvaležni smo tudi kuharski ekipi, ki nas bo letos znova spremljala s pripravo kosil.
Letošnji lik, škof in misijonar med ameriškimi Indijanci Friderik Baraga, pa nas vse nagovarja, da še posebej
vztrajno molimo ne samo za uspešen potek oratorija, temveč tudi Baragovo skorajšnjo beatifikacijo.
V avgustu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

OBVESTILA

yy NEDELJA, 12. AVGUST: 19. nedelja med letom.
yy SREDA, 15. AVGUST: Praznik Marijinega vnebovzetja – veliki šmaren, dela prost dan. Maša kot ob nedeljah,
ob 10.00.
yy PETEK, 17. AVGUST: blagoslov animatorjev in celonočno češčenje.
yy NEDELJA, 19. AVGUST: 20. nedelja med letom, namenska nabirka za novo ogrevanje in začetek letošnjega
oratorija.
yy NEDELJA, 26. AVGUST: 21. nedelja med letom.

NAMEN SVETIH MAŠ: 12. – 26. AVGUST 2018
NEDELJA, 12. AVGUST
19. nedelja med letom
Ivana Šantalska
PONEDELJEK, 13. AVGUST
Radegunda
TOREK, 14. AVGUST
Maksimilijan Kolbe
SREDA, 15. AVGUST
VELIKI ŠMAREN
Tarzicij
ČETRTEK, 16. AVGUST
Rok
PETEK, 17. AVGUST
Evzebij
SOBOTA, 18. AVGUST
Helena (Alenka)
NEDELJA, 19. AVGUST
20. nedelja med letom
Janez Eudes
PONEDELJEK, 20. AVGUST
Bernard
TOREK, 21. AVGUST
Viktorija
SREDA, 22. AVGUST
Tomaž Percy
ČETRTEK, 23. AVGUST
Roza iz Lime
PETEK, 24. AVGUST
Natanael (Jernej), apostol
SOBOTA, 25. AVGUST
Ludvik IX. kralj
NEDELJA, 26. AVGUST
21. nedelja med letom
Ivana Bichler

10.00: ZA + ALOJZA LOGARJA (obl.)
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
10.00: ZA + MARJANA KOKALJA
19.30: ZA VERNE DUŠE V VICAH
19.30: ni mašnega namena
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + VALENTINO IN KRISTINO KOKALJ (obl.)
10.00: ZA + ANICO MUBI (obl.)
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
19.30: ZA + MATICA JEGLIČA
19.30: ZA + FRANJOTA NOVAKA
19.30: ni mašnega namena
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + ANGELO VEVAR, dar sosedov
10.00: ZA + FRANCKO KERN, dar vaščanov z Letenic
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