Župnija svetega Andreja Goriče
OD 23. SEPTEMBRA DO 7. OKTOBRA 2018
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Danes je Slomškova nedelja. Papež sveti Janez Pavel II. je v Mariboru ponovil Slomškove besede o prihodnosti
Evrope: »Svet se je postaral, človeški rod je izgubljen, Evropi se bliža konec. Da, ako prepustimo človeštvo njegovemu
naravnemu hodu, njegovi pogubni smeri, ne, ako se moč od zgoraj, ki se hrani v Jezusovem evangeliju, v njegovi
Cerkvi, spet razlije v vse razrede človeškega rodu in jih poživi.« Tej napovedi se je tudi danes marsikdo prepustil. Vsi,
ki verjamemo v priprošnjo božje Matere pa vemo, da je ona sposobna izprositi čudeže spreobrnjenja, le če ji zaupamo.
V Goričah je danes smenj, ko se spominjamo obletnice posvetitve cerkve. Naši predniki so se zelo potrudili
pri njeni gradnji, mi pa jo vzdržujemo, da je lepa in vsem v ponos. Ofer današnje nedelje je namenjen za postavitev
novega ogrevanja v župnijski cerkvi.
Začeli smo z veroukom, uskladili urnik in na dnevni red uvrstili tudi redno pevsko vajo za otroški zbor. Velika
škoda bi bila, če ne bi dali otrokom priložnost za tak način sodelovanja pri mašah. Zadnja nedelja v septembru bo
katehetska. Otroke 1. triade vabimo, da k tej maši prinesejo šolske torbe, da jih blagoslovimo.
Določen je datum za birmo in prvo obhajilo: birma bo na Belo nedeljo, 28. aprila 2019, birmovalec pa bo
ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Prvo obhajilo pa bo 19. maja 2019. Z veroukom je povezan tudi obisk
sobotne večerne ali nedeljske svete maše. To še prav posebej velja za prvoobhajance in birmance.
V petek, 28. septembra bo srečanje ŽPS. Narediti moramo urnik pastoralnega programa do januarja in se
pogovoriti o postavitvi novega ogrevanja. Srečanje bo ob 20.00 v učilnici.
Mesec oktober je posvečen Rožnovenski Materi Božji. Prav je, da doma pri večerni molitvi zmolimo vsaj
kakšno desetko rožnega venca in se priporočimo Mariji za varstvo naših družin.
Za romanje v Švico je še nekaj prostih mest. Do konca septembra je skrajni rok za prijave, zato se tisti, ki o tem
romanju razmišljate, prijavite čim prej.
Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Eden od vzrokov, ki vodijo k polomu v zakonu, so pretirano visoko
pričakovanje od zakonskega življenja. Ko kdo odkrije stvarnost, ki je bolj nepopolna in zahtevna kot tisto, o čemer je
sanjal, rešitev ni v tem, da hitro in neodgovorno pomisli na ločitev, ampak v tem, da sprejme zakon kot pot zorenja,
na kateri je vsak od partnerjev Božje orodje za to, da drugemu pomaga rasti. Morda je največja naloga moškega
in ženske v ljubezni, da drug drugemu omogočita, da on postane bolj moški, ona bolj ženska. Pustiti rasti pomeni
drugemu pomagati, da se oblikuje v svoji lastni istosti. Zato je ljubezen neke vrste rokodelstvo. Ljubezen deluje tako,
da eden čaka na drugega in to dela s potrpežljivostjo, ki je lastna rokodelcu in smo jo podedovali od Boga. (221)
V oktobru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

OBVESTILA

yy NEDELJA, 23. SEPTEMBER: 25. nedelja med letom, Slomškova nedelja in ekumenski dan. V župniji Goriče smenj.
yy PETEK, 28. SEPTEMBER: Srečanje ŽPS. Ob 20.00 v učilnici.
yy NEDELJA, 30. SEPTEMBER: 26. nedelja med letom, katehetska nedelja. Otroci 1. triade naj prinesejo s seboj
šolske torbe.
yy NEDELJA, 7. OKTOBER: 27. nedelja med letom, rožnovenska nedelja.

NAMENI SVETIH MAŠ: 23. SEPTEMBER DO 7. OKTOBER 2018
NEDELJA, 23. SEPTEMBER
25. nedelja med letom
Slomškova nedelja
Pij iz Pietrelcine
PONEDELJEK, 24. SEPTEMBER
Anton Martin Slomšek
TOREK, 25. SEPTEMBER
Nikolaj iz Flüe
SREDA, 26. SEPTEMBER
Kozma in Damijan
ČETRTEK, 27. SEPTEMBER
Vincencij Pavelski
PETEK, 28. SEPTEMBER
Venčeslav
SOBOTA, 29. SEPTEMBER
Mihael, Gabrijel, Rafael
NEDELJA, 30. SEPTEMBER
26. nedelja med letom
Hieronim
PONEDELJEK, 1. OKTOBER
Terezija Deteta Jezusa
TOREK, 2. OKTOBER
Angeli varuhi
SREDA, 3. OKTOBER
Gerard
ČETRTEK, 4. OKTOBER
Frančišek Asiški
PETEK, 5. OKTOBER
Marija Favstina
SOBOTA, 6. OKTOBER
Bruno
NEDELJA, 7. OKTOBER
27. nedelja med letom
Rožnovenska nedelja
Justina

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

19.30: ZA VSE ++ SITARJEVE
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
19.30: ZA + IVANKO (obl.) IN FRANCA TAUČARJA
19.30: ni mašnega namena
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + JOŽETA GROSA (obl.)
10.00: 1. ZA + ZVONKO VALTER
2. ZA + MARKA IN STARŠE KOVAČIČ
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
19.30: ZA + FRANCA IN MINKO KONC
19.30: ZA + FRANCKO KERN, dar Janezovih prijateljev
19.30: ni mašnega namena
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + JOŽETA KRNIČARJA (obl.), LIDIJO ALJANČIČ
IN VSE ++ BOHINČEVE
10.00: ZA + BRANKA (obl.) IN OČETA LOJZETA
ZAPLOTNIKA
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