
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 21. OKTOBRA DO 4. NOVEMBRA 2018 

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Danes je misijonska nedelja. Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje bo letos v novomeški škofiji, 

v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem. Na ta dan tako kakor prvi kristjani slovenski kato-
ličani poleg molitve prispevamo svoj konkretni dar za naše apostole v misijonih, za njihovo oznanjevanje 
evangelija v krajih, kjer Cerkev še ni navzoča ali še ni samostojna. Na misijonsko nedeljo je zato po sloven-
skih župnijah tradicionalna misijonska nabirka. 

1. november se hitro približuje, zato pohitite s prijavo namenov za molitve očenašev. Molitev za rajne 
je zelo pomembna, kajti samo mi jim lahko pomagamo, če imajo pred Bogom še kakšen dolg in ga še ne 
gledajo iz obličja v obličje. Hkrati pa se moramo zavedati, da so rajni, ki smo jih poznali in s katerimi smo 
skupaj živeli, sedaj naši priprošnjiki pri Bogu. Ob prijavi molitvenih namenov pobiramo tudi prispevek za 
ogrevanje.

V četrtek, 1. novembra je praznik vseh svetih. Popoldne ob 13.45 bodo v cerkvi molitve očenašev za 
umrle sorodnike in župljane, ob 14.00 bo slovesna sveta maša, ob 15.00 pa bodo na pokopališču molitve za 
pokojne. Zvečer ob 18.00 bodo v cerkvi molitve rožnih vencev. Vabljeni.

V petek, 2. novembra je Spomin vseh vernih rajnih. Ta dan imamo lahko duhovniki tri svete maše. V 
Goričah bosta dve sveti maši ob 7.30, nato pa krajša molitev na pokopališču in blagoslov grobov.

V nedeljo, 4. novembra je zahvalna nedelja. Pri sveti maši se ne bomo zahvaljevali le za letošnje pridelke, 
ampak za različne darove, ki smo jih bili deležni v tem letu v župniji, naših družinah, v šoli in službi. Povsod 
moramo odkrivati, kako nas Bog spremlja in kako njegova ljubezen ne pozna meja. 

Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Ljubezni si ne pridobimo enkrat za zmeraj. Zato si je treba 
ustvariti vrsto skupnih vsakdanjih obredov. Dan je vedno treba začeti s poljubom in vsak večer blagosloviti 
drug drugega, čakati na drugega in ga sprejeti, ko pride domov, včasih iti skupaj ven in skupaj opravljati 
hišne naloge. Hkrati pa je tudi prav, da prekinemo vsakdanjo rutino s kakim praznovanjem, da ne bi izgubili 
zmožnosti praznovanja v družini, se veseliti prazničnega obhajanja lepih doživetij. Skupaj se morata čuditi 
Božjim darovom in skupaj gojiti navdušenje nad življenjem. Če znamo praznovati, ta sposobnost obnavlja 
energijo ljubezni, jo osvobaja enoličnosti in vsakdanje navade napolnjuje z barvo in upanjem. (226)

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

OBVESTILA
yy NEDELJA, 21. OKTOBER: 29. nedelja med letom, misijonska nedelja. Nabirka je namenjena za slo-

venske misijonarje.
yy ČETRTEK, 1. NOVEMBER: Vsi sveti. Ob 13.45 molitve očenašev za pokojne župljane, ob 14.00 sveta 

maša, ob 15.00 molitve na pokopališču.
yy PETEK, 2. NOVEMBER: Spomin vseh vernih rajni. Dve maši bosta ob 7.30, nato molitve na pokopa-

lišču in blagoslov grobov.
yy NEDELJA, 4. NOVEMBER: 31. nedelja med letom, zahvalna nedelja.
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NAMENI SVETIH MAŠ: 21. OKTOBER – 4. NOVEMBER 2018
NEDELJA, 21. OKTOBER
29. nedelja med letom
Misijonska nedelja
Uršula

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

PONEDELJEK, 22. OKTOBER
Janez Pavel II.

19.30: ni mašnega namena

TOREK, 23. OKTOBER
Janez Kapistran

19.30: ni mašnega namena

SREDA, 24. OKTOBER
Anton Marija Claret

19.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 25. OKTOBER
Tadej (Dejan)

19.30: ZA + ANTONA JAKOPINA

PETEK, 26. OKTOBER
Demetrij

19.30: ZA + JANKOTA, JANEZA IN FRANČIŠKO BIDOVEC

SOBOTA, 27. OKTOBER
Sabina Avilska

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + JOŽETA IN MARIJO SUŠNIK

NEDELJA, 28. OKTOBER
30. nedelja med letom
Žegnanjska nedelja
Simon in Juda Tadej

10.00: ZA + MARIJO LOGAR (obl.)

PONEDELJEK, 29. OKTOBER
Mihael Rua

18.30: ni mašnega namena

TOREK, 30. OKTOBER
Marcel

18.30: ni mašnega namena

SREDA, 31. OKTOBER
Bolfenk (Volfgang)

18.30: ZA + FRANCA VEHOVCA, VSE ++ VEHOVČEVE, 
GAJSKE IN PIŠČEVE

ČETRTEK, 1. NOVEMBER
Vsi sveti

14.00: ZA ZDRAVJE

PETEK, 2. NOVEMBER
Spomin vernih rajnih

7.30: ZA + KRISTINO IN IGNACIJA VALTER

SOBOTA, 3. NOVEMBER
Viktorin Ptujski

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA ZDRAVJE (Kranj)

NEDELJA, 4. NOVEMBER
31. nedelja med letom
Zahvalna nedelja
Karel (Drago)

10.00: ZA + FRANCA HLEBČARJA (obl.)


