
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 7. DO 21. OKTOBRA 2018 

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Danes je praznik Rožnovenske Matere Božje. Sredi 16. stoletja je krščanski Evropi grozila muslimanska 

nevarnost. Leta 1571 so Turki zbrali močno ladjevje v Sredozemlju. Tedanji papež Pij V. si je zelo prizadeval, da bi 
krščanski vladarji tedanje Evrope združili svoje sile in se Turkom postavili po robu. Vse verne ljudi pa je pozval 
naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč Matere Božje. Prošnja je bila uslišana! Ko je 7. oktobra 1571 prišlo 
do pomorske bitke pri Lepantu, je bilo turško ladjevje povsem uničeno. Zmago so od samega začetka pripisovali 
molitvi rožnega venca. Ker je ta molitev čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom, je prav, da v 
oktobru vsak večer zmolimo vsaj kakšno desetko rožnega venca. 

V petek, 12. oktobra bo roditeljski sestanek za starše letošnjih birmancev. Srečanje bomo imeli ob 20.00 v 
učilnici.

Naslednjo nedeljo, 14. oktobra bo v naši župniji nedelja zakonskih jubilantov. Vsi, ki letos praznujete 10, 
15, 20, 25 in več let skupnega življenja in vas imamo vpisane v poročni knjigi župnije Goriče, ste prejeli pismo s 
povabilom k zahvalni sveti maši. Med vami je gotovo še nekaj parov letošnjih jubilantov, ki ste se poročili drugje in 
ste ravno tako vabljeni k tej slovesnosti. Prosim vas, če mi vsi lahko sporočite svojo udeležbo do petka, 12. oktobra, 
da bomo lažje pripravili slovesnost. Po sveti maši bo tudi krajše druženje pred cerkvijo, zato bodo dobrodošle 
različne slaščice in pijača, da bomo lahko jubilantom nazdravili.

Za romanje v Švico sta še prosti dve mesti. Če se kdo želi udeležiti tega zelo bogatega potovanja, naj se hitro 
prijavi. Do konca tedna je plačilo 2. akontacije romanja.

1. november se hitro približuje, zato že zbiramo namene za molitve očenašev in prispevke za letošnje ogrevanje.
Apostolska spodbuda Radost ljubezni: V skladu z osebnim in človeško vsestranskim značajem zakonske 

ljubezni je prava pot za načrtovanje družine pot sporazumnega dialoga med zakoncema, upoštevanja časov in 
spoštovanja dostojanstva sozakonca. Kolikor bolj zakonca poskušata v svoji vesti poslušati Boga in njegove zapovedi 
(prim. Rim 2,15) in sprejemata duhovno spremljanje, toliko bolj postaja njuna odločitev notranje prosta vsake 
samovolje in prilagajanja načina obnašanja v okolju. Ker so prva leta zakonskega življenja vitalno in občutljivo 
obdobje, je pastoralno spremljanje zelo pomembno. Župnija je zato tisti prostor, kjer so izkušeni pari na voljo 
mlajšim, po možnosti s pomočjo združenj, cerkvenih gibanj in novih občestev. Mladoporočence je treba spodbujati 
k bistveni nalogi, da sprejemajo otroke kot velik dar. Bogoslužje, molitveno življenje in evharistija za družine so 
zato pomembni dogodki pri evangelizaciji družin. (222 – 223)

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

OBVESTILA
yy NEDELJA, 7. OKTOBER: 27. nedelja med letom, rožnovenska nedelja. 
yy PETEK, 12. OKTOBER: Srečanje za starše birmancev. Ob 20.00 v učilnici.
yy NEDELJA, 14. OKTOBER: 28. nedelja med letom, nedelja zakonskih jubilantov. Po maši družabno srečanje 

pred cerkvijo.
yy NEDELJA, 21. OKTOBER: 29. nedelja med letom, namenska nabirka za novo ogrevanje v župnijski cerkvi. 
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NAMENI SVETIH MAŠ: 7. DO 21. OKTOBER 2018
NEDELJA, 7. OKTOBER
27. nedelja med letom
Rožnovenska nedelja
Justina

10.00: ZA + BRANKA (obl.) IN OČETA LOJZETA ZAPLOTNIKA

PONEDELJEK, 8. OKTOBER
Tajda

19.30: ni mašnega namena

TOREK, 9. OKTOBER
Sara

19.30: ni mašnega namena

SREDA, 10. OKTOBER
Danilo (Danijel)

19.30: na priprošnjo blaženega škofa Antona Martina Slomška 
ZA ZDRAVJE IN BLAGOSLOV V DRUŽINI

ČETRTEK, 11. OKTOBER
Janez XXIII., papež

19.30: ZA + MARIJO ŠTURM (obl.)

PETEK, 12. OKTOBER
Maksimilijan Celjski

19.30: ZA + MARIJO ZAPLOTNIK IN VSE ++ KLEMENČEVE

SOBOTA, 13. OKTOBER
Koloman

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + FRANČIŠKO IN CILKO ERZAR TER MILKO

NEDELJA, 14. OKTOBER
28. nedelja med letom
Kalist

10.00: ZA + JOŽETA GRAŠIČA (obl.)

PONEDELJEK, 15. OKTOBER
Terezija Velika

19.30: ni mašnega namena

TOREK, 16. OKTOBER
Marjeta Marija Alakok

19.30: ZA + MARIJO VEVAR (obl.)

SREDA, 17. OKTOBER
Ignacij Antiohijski

19.30: ZA + FRANCA IN IVANKO TAUČAR IN VSE 
KLEMENČEVE

ČETRTEK, 18. OKTOBER
Luka, evangelist

19.30: ni mašnega namena

PETEK, 19. OKTOBER
Pavel od Križa

19.30: ni mašnega namena

SOBOTA, 20. OKTOBER
Irena

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA ŽUPLJANE

NEDELJA, 21. OKTOBER
29. nedelja med letom
Uršula

10.00: ZA + JANKOTA (obl.) TER STARŠE JANEZA IN PAVLO 
KERN


