
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 9. DO 23. SEPTEMBRA 2018 

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Jutri začnemo z rednim veroukom v novem šolskem letu. Na dekanijski konferenci smo se duhovniki 

dogovorili, da boste letos izpolnili vpisni list starši vseh veroukarjev, ker to zahtevajo novi predpisi glede varovanja 
osebnih podatkov. Zato si vzemite vpisne liste, ki jih najdete na policah za tisk. Otroci naj jih prinesejo izpolnjene 
in podpisane k prvi uri verouka. Prav tako si vzemite liste z razporedom verouka.

Z rednim veroukom je povezan tudi bolj reden obisk nedeljske maše. Na policah za tisk si vzemite zgibanko z 
naslovom: Deset najboljših razlogov za obisk svete maše.

V torek, 4. septembra se je sestal župnijski gospodarski svet. Skupaj z nekaterimi strokovnjaki s področja 
ogrevanja in elektroinštalacij smo se pogovarjali o novem ogrevanju župnijske cerkve. Odločili smo se za električno 
ogrevanje z IR paneli. Preračunali smo, da je to za našo cerkve, ki jo je treba ogrevati eno uro v soboto in nedeljo ter 
še za kakšen praznik, najcenejša varianta. Računamo, da bo novo ogrevanje pripravljeno za letošnjo zimsko sezono. 
Kot smo napovedali že spomladi, so nabirke tretje nedelje v mesecu v ta namen. 

V nedeljo, 16. septembra je smenj v Zalogu, ko se bomo spomnili zavetnika naše podružnice, sv. Lampreta. 
Sveta maša bo ob 10.00, zato to nedeljo ne bo redne svete maše v župnijski cerkvi. 

V nedeljo, 16. septembra bomo imeli predstavitev našega romanja po Grčiji. Srečanje bo ob 15.00 v dvorani 
Krajevne skupnosti Trstenik. Vabljeni tudi tisti, ki niste bili na romanju in vas ta naša potovanja zanimajo.

V petek, 14. septembra je praznik Povišanja sv. Križa. Maša bo ob 19.30. Vabljeni.
Na željo naših romarjev bomo v ponedeljek, 15. oktobra organizirali petdnevno potovanje v Švico. Obiskali 

bomo tudi zelo znano Marijino romarsko svetišče Einsideln. Na policah za tisk so programi potovanja. Vzemite jih 
in se čim prej prijavite, ker je avtobus po navadi zelo hitro poln. 

Izšel je CD violinsko orgelskega koncerta, ki smo ga imeli v cerkvi na Trsteniku. Cena je 10 €. S prodajo CD-jev 
bomo pokrivali stroške koncerta.

Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Pot zorenja v zakonski skupnosti je povezana z različnimi obdobji, ki vabijo, da 
se velikodušno razdajamo. Od prvega vtisa, za katerega je značilna močna čustvena privlačnost, pridemo do tega, da drugega 
potrebujemo in to občutimo kot del svojega življenja. Od tod pride človek do zavedanja, da mu medsebojna pripadnost ugaja, 
potem do razumevanja celotnega življenja kot načrta, ki ga imata oba, do zmožnosti, da postavimo srečo drugega nad lastne 
potrebe, in k veselju nad tem, da vidimo lastni zakon kot nekaj dobrega za širšo družbeno skupnost. (220)

V septembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
OBVESTILA

yy NEDELJA, 9. SEPTEMBER: 23. nedelja med letom.
yy PETEK, 14. SEPTEMBER: Povišanja sv. Križa. Maša ob 19.30. Vabljeni.
yy NEDELJA, 16. SEPTEMBER: 24. nedelja med letom, v Zalogu smenj. Maša bo ob 10.00. Popoldne ob 15.00 

bo v dvorani KS Trstenik predstavitev romanja v Grčijo. Vabljeni.
yy NEDELJA, 23. SEPTEMBER: 25. nedelja med letom, Slomškova nedelja in ekumenski dan. V župniji Goriče 

bo smenj.



List izdaja: Župnija Goriče, Goriče 50, 4204 GOLNIK
Tel. 041 760 352 (župnik Branko Balažic), http://www.salve.si/gorice/

Transakcijski račun Župnije Goriče: SI56 0433 1000 2960 846

NAMEN SVETIH MAŠ: 9. DO 23. SEPTEMBER 2018
NEDELJA, 9. SEPTEMBER
23. nedelja med letom
Peter Klaver

10.00: ZA + FRANCKO KERN, dar Letenic 

PONEDELJEK, 10. SEPTEMBER
Nikolaj Tolentinski

19.30: ZA + JANEZA KRNIČARJA ob rojstnem dnevu in ZA 
ZDRAVJE

TOREK, 11. SEPTEMBER
Bernard

19.30: ZA + FRANCA BIDOVEC, MAMO PAVLO IN BRATA 
PETRA

SREDA, 12. SEPTEMBER
Gvido

19.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 13. SEPTEMBER
Janez Zlatousti

19.30: ZA + ANDREJA VEVARJA (obl.)

PETEK, 14. SEPTEMBER
POVIŠANJE SV. KRIŽA
Albert Jeruzalemski

19.30: ZA + ANO SLAPNIK

SOBOTA, 15. SEPTEMBER
Žalostna Mati Božja

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + BRATA IVANA PEČJAKA

NEDELJA, 16. SEPTEMBER
24. nedelja med letom
Ljudmila (Milka)

Zalog - 10.00: ZA ŽUPLJANE

PONEDELJEK, 17. SEPTEMBER
Robert Bellarmino

19.30: ni mašnega namena

TOREK, 18. SEPTEMBER
Riharda

19.30: ni mašnega namena

SREDA, 19. SEPTEMBER
Teodor Angleški

19.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 20. SEPTEMBER
Andrej Kim

19.30: ni mašnega namena

PETEK, 21. SEPTEMBER
Matej, apostol

19.30: ZA + ANGELO FENDE (obl.)

SOBOTA, 22. SEPTEMBER
Mavricij

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + ANGELO VEVAR, dar Dominika

NEDELJA, 23. SEPTEMBER
25. nedelja med letom
Slomškova nedelja
Pij iz Pietrelcine

10.00: ZA + JANEZA NOVAKA (obl.) IN MATICA JEGLIČA


