
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 13. DO 27. JANUARJA 2019

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Danes je nedelja Jezusovega krsta. S krstom je Jezus začel delo našega odrešenja. S tem zakramentom tudi 

mi postanemo deležni tega njegovega odrešenja. Tudi za nas je krst sam po sebi le začetek in izhodišče našega 
poslanstva, kakor je bil za Jezusa njegov krst. Zato se trudimo, da bi bilo pravo orodje, s katerim Jezus danes 
odrešuje svet.

V petek smo imeli sejo ŽPS. Naredili smo pregled različnih dejavnosti zadnje polovice prejšnjega leta in z 
veseljem ugotovili lep napredek na pastoralnem področju: nedeljske in praznične maše so v zadnjem obdobju 
lepo obiskane, priprava birmancev in prvoobhajancev lepo napreduje, prav tako je lep napredek pri otroškem 
zborčku in različnih odraslih skupinah. Veseli smo tudi, da nam je uspelo urediti ogrevanje v župnijski cerkvi. Za 
vse to Bogu hvala in tudi vsem vam, ki podpirate pastoralno delo z molitvijo, prostovoljnim delom in finančno 
podporo. Na seji smo naredili tudi program do velike noči, o čemer boste sproti obveščeni v oznanilih.

V četrtek, 17. januarja goduje sveti Anton. Ob tej priložnosti radi poromamo k naši podružnici v Zalogu. 
Tam bo sveta maša ob 10.00. Vabljeni.

V petek, 18. januarja je začetek tedna molitve za edinost kristjanov. T a teden molitve so za leto 2019 pripravili 
kristjani iz Indonezije, ki je znana kot država z največjim deležem muslimanskega prebivalstva na svetu. Od 
265 milijonov ljudi jih je kar 86% muslimanov, okoli 10% pa je kristjanov. »Prizadevaj si za pravičnost, da boš 
živel« – to geslo letošnje molitve je vzeto iz Pete Mojzesove knjige in nas spominja, da edinosti ne more biti brez 
pravičnosti. Zavzemanje za pravičnejšo družbo, za mir in dostojanstvo vseh je velika ekumenska naloga.

27. januarja je nedelja Svetega pisma. Gre za živo besedo našega Boga in odrešenika, ki je takrat, ko nas hvali, 
zelo blagodejna, včasih pa tudi zelo ostra. In prav je tako. Ne smemo se uspavati na pridobljenih uspehih, ampak 
moramo biti vedno budni. Zato je lepo, če si vsak dan preberemo kak odlomek iz te Knjige knjig in v prebranem 
odkrijemo Božjo voljo, ki nas vabi, da jo izpolnimo.

Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Če se hočemo spoprijeti s krizo – vsak dan se srečujemo z različnimi 
odkloni od prave naravnanosti – moramo biti prisotni. To ni lahko, kajti včasih se ljudje osamijo, da ne bi pokazali, 
kaj občutijo; umaknejo se v malenkostno in varljivo molčanje. V tem trenutku je nujno treba poiskati možnosti, 
da se pogovorimo od srca k srcu. Težava je v tem, da je v trenutku krize zelo težko priti do takega pogovora, če 
se pogovora nismo nikoli naučili. To je prava umetnost, ki se je človek nauči v mirnih časih in jo potem lahko s 
pridom uporabi v težavnih obdobjih. Treba je pomagati tako, da v srcih zakoncev zaznamo najbolj skrite vzroke 
in se z njimi spopademo, kot je treba sprejeti porod, ki bo minil in bo za seboj pustil nov zaklad. (234)

V januarju je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
OBVESTILA

• NEDELJA, 13. JANUAR: Nedelja Jezusovega krsta. 
• ČETRTEK, 17. JANUAR: god sv. Antona Puščavnika. V Zalogu bo maša ob 10.00.
• NEDELJA, 20. JANUAR: 2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska. Namenska nabirka.
• NEDELJA, 27. JANUAR: 3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma.
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NAMENI SVETIH MAŠ: 13. – 27. JANUAR 2019
NEDELJA, 13. JANUAR
Jezusov krst
Veronika

10.00: ZA + JANEZA KOKALJA (obl.)

PONEDELJEK, 14. JANUAR
Oton

18.30: ni mašnega namena

TOREK, 15. JANUAR
Pavel iz Teb

18.30: ni mašnega namena

SREDA, 16. JANUAR
Honorat

18.30: ZA + FRANCA TAUČARJA IN MARJANA ZAPLOTNIKA

ČETRTEK, 17. JANUAR
Anton, Zvonko

Zalog - 10.00: ZA + JOŽETA SNEDICA

PETEK, 18. JANUAR
Marjeta Ogrska

18.30: ni mašnega namena

SOBOTA, 19. JANUAR
b. sl. Friderik Baraga

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + ANGELO VEVAR, dar družine Rakovec

NEDELJA, 20. JANUAR
2. nedelja med letom
Sebastijan, Boštjan

10.00: ZA + ZINKO IN MILKO AŽMAN

PONEDELJEK, 21. JANUAR
Neža, Janja, Agnes

18.30: ni mašnega namena

TOREK, 22. JANUAR
Vincencij, Vinko

18.30: ni mašnega namena

SREDA, 23. JANUAR
Henrik Suzo

18.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 24. JANUAR
Frančišek Saleški

18.30: ZA + FRANCKO KERN, dar družine Bolka

PETEK, 25. JANUAR
Spreobrnitev ap. Pavla

18.30: ZA + JANEZA KOKALJA, 30. dan po pogrebu

SOBOTA, 26. JANUAR
Timotej in Tit

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + ALOJZA IN NEŽO MARKUN

 NEDELJA, 27. JANUAR
3. nedelja med letom
Angela Merici

10.00: ZA + NEŽO GRAŠIČ (obl.)


