
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 30. DECEMBRA 2018 DO 13. JANUARJA 2019

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Pred nami sta še dva božična večera – na silvestrovo in za Tri kralje. Tudi vas stisne pri srcu, ko pomislite na 

»romantično zgodbo« mladega dekleta, ki je rodila v mrzlem, temnem in zapuščenem hlevu, ob njej pa nemočen 
mož, ki si očita, da ni prav poskrbel za ženo in otroka? Pa vendar se je Bog sam hotel roditi v hlevu, kot ubogi otrok, 
da bi se ga ne bali. Tudi naša življenja in naši odnosi so večkrat podobni hlevu. Božje dete prihaja, da bi v te naše 
hlevčke prineslo luč miru in brezpogojne ljubezni. Želi si, da bi mi ljubezen in Božjo nežnost čutili in izkušali, ne 
le v svetlih božičnih dneh, pač pa skozi vse leto, ki je pred nami. Povabimo Božje dete v naša srca in mu dovolimo, 
da jih ogreje. Ponesimo milino in ljubezen vsem, ki jih bomo srečali, da bo naš slovenski narod v letu 2019 srečen 
in zadovoljen.

V nedeljo, 6. januarja, ko je praznik Gospodovega razglašenja ali Sveti trije kralji, otroci prinesejo adventne 
šparovčke s svojimi prihranki za lačne otroke v misijonih. Prav je, da otroke učimo solidarnosti, da bodo potem kot 
odrasli dovolj velikodušni do ljudi v različnih stiskah, tako gmotnih kot tudi duhovnih.

Od 7. januarja naprej bo verouk spet po ustaljenem urniku.
V petek, 11. januarja bomo imeli sejo ŽPS. Preverili bomo, kaj je bilo v preteklem letu narejeno in naredili 

pastoralni program do konca veroučnega leta. Srečanje bomo začeli ob 20.00 v učilnici.
Januarja plačujemo naročnino za verski tisk – Družino in Ognjišče. Celoletna naročnina Družine stane 104 €, 

Ognjišče pa 33,50 €. Te cene veljajo, če naročnino plačamo do konca januarja.
Apostolska spodbuda Radost ljubezni: V družinskih zgodbah se pojavljajo vse vrste kriz, ki so tudi del njene 

dramatične lepote. Treba je krizo odkriti, da premagana kriza ne bi oslabila odnosa, ampak vodila k temu, da vino 
povezave postane bolj kakovostno, se ustali in dozori. Ne živimo skupaj zato, da bi bili vedno manj srečni, temveč 
zato, da bi se naučili biti srečni na drugačen način; začeti je treba z možnostmi, ki jih odpira vsako novo obdobje. 
Vsaka kriza pomeni čas učenja, ki daje možnost, da poglobimo moč skupnega življenja ali vsaj najdemo nov smisel 
v zakonu. Vsaka kriza v sebi skriva dobro novico; kako jo slišati, se naučimo tako, da bolj natančno nastavimo sluh 
srca. (232)

V januarju 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
• NEDELJA, 30. DECEMBER: Nedelja svete družine in blagoslov otrok. 
• TOREK, 1. JANUAR: praznik Marije, Božje Matere, Novo leto in dan miru. Sveta maša z novoletnimi voščili 

ob 10.00.
• NEDELJA, 6. JANUAR: Praznik Gospodovega razglašenja – Sveti trije kralji. Otroci prinesejo adventne 

šparovčke za lačne otroke v misijonih.
• PETEK, 11. JANUAR: seja ŽPS. Srečanje bo ob 20.00 v učilnici.
• NEDELJA, 13. JANUAR: Nedelja Jezusovega krsta in spomin našega krsta.



List izdaja: Župnija Goriče, Goriče 50, 4204 GOLNIK
Tel. 041 760 352 (župnik Branko Balažic), http://www.salve.si/gorice/
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NAMENI SVETIH MAŠ: 30. DECEMBER 2018 – 13. JANUAR 2019
NEDELJA, 30. DECEMBER
Sveta družina
Feliks I., papež

10.00: ZA + MAMO ANGELO IN OČETA JANEZA VEVARJA 
(obl.)

PONEDELJEK, 31. DECEMBER
Silvester (Silvo)

18.30: ZA + MATICA HITI, 7. dan po pogrebu

TOREK, 1. JANUAR
Novo leto
Marija, Božja Mati

10.00: ZA + FRANCA VEHOVCA (obl.)

SREDA, 2. JANUAR
Bazilij in Gregor

18.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 3. JANUAR
Genovefa Pariška

18.30: ZA + mamo JOŽEFO (obl.) in očeta PETRA VALTERJA

PETEK, 4. JANUAR
Angela

18.30: ni mašnega namena

SOBOTA, 5. JANUAR
Milena (Emilijana)

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + MATICA HITI, 30. dan po pogrebu

NEDELJA, 6. JANUAR
Gospodovo razglašenje
Gašper, Miha, Boltežar

10.00: ZA + JANKOTA BIDOVCA (obl.)

PONEDELJEK, 7. JANUAR
Rajmund

18.30: ZA + mamo FRANČIŠKO (obl.) in očeta LOVRENCA 
DEBELJAKA

TOREK, 8. JANUAR
Jurij iz Hozibe

18.30: V ZAHVALO ZA ŽIVLJENJE

SREDA, 9. JANUAR
Pij IX. papež

18.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 10. JANUAR
Gregor Niški

18.30: ni mašnega namena

 PETEK, 11. JANUAR
Pavlin Oglejski

18.30: ni mašnega namena

SOBOTA, 12. JANUAR
Tatjana (Tanja)

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA VERNE DUŠE V VICAH IN V DOBER NAMEN

NEDELJA, 13. JANUAR
Jezusov krst
Veronika Milanska

10.00: ZA + JANEZA KOKALJA (obl.)


