
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 2. DO 16. DECEMBRA 2018 

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Danes, 2. decembra je v naši župniji smenj, zunanja slovesnost ob godu našega zavetnika svetega Andreja. Ofer 

bo namenjen za poravnavo stroškov novega ogrevanja. Že sedaj se vam iskreno zahvaljujem za vsak vaš dar. Po maši 
bo miklavževanje v prostorih KS.

S 1. adventno nedeljo začenjamo štiritedensko pripravo na božič. Pomembno je, da se v življenju ustavimo, da 
razmislimo o svojem duhovnem življenju in svojem odnosu do Boga in bližnjega. Adventi čas ima trojni namen: 
spominjati se preteklosti – praznovati in premišljevati o Jezusovem rojstvu v Betlehemu; živeti sedanjost – vsak 
dan doživljati Jezusovo navzočnost v sebi; priprava na prihodnost – čakanje na Jezusov ponovni prihod v veličastju 
njegove slave. V adventnem času je v cerkvi vijolična barva, ki je barva upanja. Ob tej priložnosti se iskreno 
zahvaljujem sponzorjema za nove prte na obeh oltarjih. 

Novo ogrevanje v župnijski cerkvi je postavljeno, danes smo ga blagoslovili in predali svojemu namenu. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujem Blažu Šternu, Janezu Rakovcu, ekipi, ki jo je vodil Jure Valter in ekipi Zdravka Urbanca, 
ki so žrtvovali veliko časa pri postavljanju novega ogrevanja in odstranitvi stare, dotrajane peči. Mislim, da je bila 
odločitev za takšen ogrevalni sistem in način postavitve pametna in se bomo zato v naši cerkvi tudi pozimi dobro 
počutili. Hvala tudi vsem, ki ste ta naš projekt podprli s prostovoljnimi prispevki.

Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal pred večerno sveto mašo.
V soboto, 8. decembra je praznik Brezmadežne. Tega Marijinega praznika se bomo spomnili pri večerni maši, 

ki bo že nedeljska.
V nedeljo, 16. decembra je začetek božične devetdnevnice. Ta dan bo šla na pot po župniji Marija romarica. 

Vzemite si Marijine kipce, ki vam bodo pomagali pri bolj poglobljeni večerni molitvi in pripravi na božič.
Na polici za tisk lahko dobite nov program za romanje v Belgijo, Nizozemsko in Luksemburg, ki bo za 

prvomajske počitnice, takoj po birmi. Prosta so še 4 mesta.
Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Župnije, gibanja, šole in druge cerkvene ustanove lahko opravljajo 

razne vrste pomoči za zdravljenje in poživljanje družin. Na primer s pomočjo zbiranja zakonskih parov iz soseščine 
ali po prijateljstvih, kratkih duhovnih obnov, s predavanji strokovnjakov o čisto konkretnih težavah družinskega 
življenja. Tudi zakonske skupine predstavljajo pastoralno oporo, tako s pomočjo v času misijona, z molitvijo, 
izobraževanjem ali vzajemno pomočjo. (229) 

V decembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
V zakristiji lahko dobite Marijanski koledar za leto 2019. Cena je 2,5 €.

OBVESTILA
yy NEDELJA, 2. DECEMBER: smenj, slovesna sveta maša v čast sv. Andreju, zavetniku naše župnije. Po maši 

miklavževanje v prostorih Krajevne skupnosti.
yy PETEK, 7. DECEMBER: god sv. Ambroža, zavetnika čebelarjev in prvi petek. Bolnike bom obiskal pred 

večerno sveto mašo.
yy SOBOTA, 8. DECEMBER: praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, večerna sveta maša bo že nedeljska.
yy NEDELJA, 9. DECEMBER: 2. adventna nedelja.
yy NEDELJA, 16. DECEMBER: 3. adventna nedelja in začetek božične devetdnevnice. Na pot po župniji bodo 

šli kipci Marije romarice.
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NAMENI SVETIH MAŠ: 2. – 16. DECEMBER 2018
NEDELJA, 2. DECEMBER
1. adventna nedelja
Vivijana

10.00: ZA + MAMO ANO MARKIČ (obl.)

PONEDELJEK, 3. DECEMBER
Frančišek Ksaver

18.30: ZA + ANO KAVC

TOREK, 4. DECEMBER
Barbara

18.30: ZA + TEREZIJO, JOŽETA IN ANGELO URBANC

SREDA, 5. DECEMBER
Filip Rinaldi

18.30: ZA ZDRAVJE

ČETRTEK, 6. DECEMBER
Miklavž

18.30: ZA + JOŽETA VEVAR (obl.)

PETEK, 7. DECEMBER
Ambrož

18.30: ZA + IVANO KOKALJ IN VSE ++ TIŠLARJEVE

SOBOTA, 8. DECEMBER
Brezmadežna

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA ZDRAVJE IN BLAGOSLOV V ZAKONU

NEDELJA, 9. DECEMBER
2. adventna nedelja
Valerija

10.00: ZA + MARIJO (obl.) IN ANTONA MALI TER STARŠE 
DOVŽAN

PONEDELJEK, 10. DECEMBER
Gregor III., papež

18.30: ZA + OČETA IVANA PAGON

TOREK, 11. DECEMBER
Sabin

18.30: ni mašnega namena

SREDA, 12. DECEMBER
Finian

18.30: ZA + FRANCKO KERN, dar družine Bolka

ČETRTEK, 13. DECEMBER
Lucija

18.30: V ČAST SV. KRIŠTOFU

PETEK, 14. DECEMBER
Janez od Križa

18.30: ZA DUŠE V VICAH

SOBOTA, 15. DECEMBER
Marija di Rossa

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + JOŽETA KOKALJ (obl.)

NEDELJA, 16. DECEMBER
3. adventna nedelja
Adela, kraljica

10.00: ZA + JANEZA JAGODICA


