
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 27. JANUARJA DO 10. FEBRUARJA 2019

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Danes je nedelja Svetega pisma. Ta knjiga razodete Božje besede je najbolj prevajana knjiga in tudi najbolj 

brana, saj vsebuje življenjske nauke, ki veljajo za vse čase in rodove. Hkrati pa je to zares knjiga, po kateri nam 
usmiljeni Bog sporoča svojo voljo. Zato jo radi jemljimo v roke, iščimo v njej Božjo voljo in jo tudi uresničimo.

Družina v vsak slovenski dom. 3. februarja 2019 bo izšla prenovljena številka Družine, ki bo obogatena z 
novimi vsebinami in sodobnejšo podobo. Izkoristite priložnost, saj bodo to nedeljo na voljo posebne naročilnice, 
ki vam bodo omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno, ob tem vam bomo poklonili 
priložnostno darilo (prejmejo ga tudi vsi naročniki skupaj z Družino): kuharsko knjižico Praznične dobrote. Čim 
več bomo brali, globlje premišljevali, tem laže bodo prišle vsebine evangelija v srca in tam tudi ostale, da bomo tudi 
živeli in ravnali kot kristjani. Svet tako ne bo šel mimo nas, ampak ga bomo razumeli in sprejemali, spodbujali zares 
pomembne vrednote, ki spreminjajo svet in bodo ostale zapisane v srcu vsakega izmed nas in vseh, ki prihajajo za 
nami. Berite dobre zgodbe, resnične novice.

V soboto 2. februarja je praznik Jezusovega darovanja – svečnica. Sveta maša bo ob 18.00. Navadno je bilo 
ta dan darovanje sveč, ki so tisto leto gorele med svetimi mašami na glavnem in daritvenem oltarju. Sedaj več ne 
uporabljamo sveč iz voska, zato se priporočamo za vaše darove, ki jih uporabimo za nakup tekočega voska. 

V nedeljo, 3. februarja goduje sveti Blaž, škof in mučenec. V hudih stiskah poznega srednjega veka, ko so 
razsajale razne kužne bolezni, se je začelo širiti češčenje »štirinajstih zavetnikov v sili«. Med nje spada tudi sveti 
Blaž, zavetnik zoper bolezni vratu in grla, ker je po legendi ozdravil materi sina edinca, ki je požrl ribjo kost. Med 
sveto mašo bomo podelili Blažev blagoslov. To nedeljo bomo imeli zunanjo slovesnost ob godu sv. Janeza Boska, 
ustanovitelja salezijanske družbe.

Naši birmanci bodo od 1. do 3. februarja imeli na Bledu duhovni vikend. Podrobna navodila so prejeli, zato 
prosim starše birmancev, da se med seboj organizirate glede prevoza in udeležbe pri nedeljskem programu za starše 
in zaključni sveti maši.

V nedeljo 10. februarja bomo začeli pobirati sedežnino. Zbrana vsota bo namenjena za plačilo stroškov novega 
ogrevanja. Iskreno se vam zahvaljujem za vsak vaš dar.

Apostolska spodbuda Radost ljubezni: So splošne krize, ki se navadno pojavijo v vsakem zakonu, tem pa je 
treba prišteti tudi osebne krize, ki so povezane z gospodarskimi, delovnimi, čustvenimi in družbenimi težavami, ter 
vplivajo na zakonski par. Hkrati ko poskuša napraviti korak k spravi, se mora vsakdo z vedro ponižnostjo vprašati, 
če ni sam ustvaril pogojev, ki drugega izpostavljajo nevarnosti, da naredi določene napake. Nekatere družine 
propadejo, če se zakonca začneta medsebojno obtoževati. Temeljna izkušnja v družinskem življenju je, da znamo 
odpuščati in smo deležni odpuščanja. (236)

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

• NEDELJA, 27. JANUAR: 3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma.
• SOBOTA, 2. FEBRUAR: Jezusovo darovanje – Svečnica. Maša bo ob 18.00.
• NEDELJA, 3. FEBRUAR: 4. nedelja med letom.  Don Boskov praznik in Blažev blagoslov.
• NEDELJA, 10. FEBRUAR: 5. nedelja med letom. Pobiranja sedežnine.
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NAMENI SVETIH MAŠ: 27. JANUAR – 10. FEBRUAR 2019
NEDELJA, 27. JANUAR
3. nedelja med letom
Angela Merici

10.00: ZA + NEŽO GRAŠIČ (obl.)

PONEDELJEK, 28. JANUAR
Tomaž Akvinski

18.30: ni mašnega namena

TOREK, 29. JANUAR
Konstancij

18.30: ni mašnega namena

SREDA, 30. JANUAR
Peter Bolgarski

18.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 31. JANUAR
Janez Bosko

18.30: ZA + BOJANA ZAJCA (obl.)

PETEK, 1. FEBRUAR
Brigita

18.30: ZA DUŠE V VICAH IN V DOBER NAMEN

SOBOTA, 2. FEBRUAR
Svečnica

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA VSE ++ SNEDIČEVE

NEDELJA, 3. FEBRUAR
4. nedelja med letom
Blaž

10.00: ZA + MARIJO MALI, ANTONA IN STARŠE DOVŽAN

PONEDELJEK, 4. FEBRUAR
Janez de Britto

18.30: ZA + JOŽETA URBANCA (obl.)

TOREK, 5. FEBRUAR
Agata

18.30: ni mašnega namena

SREDA, 6. FEBRUAR
Doroteja

18.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 7. FEBRUAR
Rihard, kralj

18.30: ni mašnega namena

PETEK, 8. FEBRUAR
Hieronim

18.30: ZA + JANEZA KOKALJA, dar prijateljev Roka Mraka

SOBOTA, 9. FEBRUAR
Polona

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + FRANCA LIKOZARJA (10. obl.)

NEDELJA, 10. FEBRUAR
5. nedelja med letom
Alojzij Stepinac

10.00: ZA + CILKO (obl.) IN IVANA UDIRJA


