
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 10. DO 24. FEBRUARJA 2019

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Naši birmanci so se navdušeni vrnili z duhovnega vikenda. Želimo jim, da bi dobro izkoristili še dva 

meseca priprave na velik dan v njihovem duhovnem dozorevanju. Spominjali se jih bomo v svojih molitvah.
Kot smo že napovedali, pobiramo sedežnino za leto 2019. Prispevek je tak, kot je bil zadnjih nekaj let: 

15€. Izkupiček bo namenjen za poravnavo stroškov novega ogrevanja župnijske cerkve.
13. februarja bo v Križah spomladansko srečanje za birmanske botre. Začetek po sveti maši, ob 18.30.
14. februarja goduje sveti Valentin, zavetnik zaljubljencev. V Zalogu bo maša ob 10.00.
V soboto, 16. februarja bo dekanijsko srečanje za birmance in njihove starše. Srečanje bo v dvorani Kra-

jevne skupnosti na Trsteniku. Med nami bo »čarovnik«, salezijanec Jaka Trček, ki je župnik v Šentrupertu na 
Dolenjskem. Srečanje bo popoldne ob 17.00 in bo trajalo eno uro. Rezervirajte si čas, ker bo res zabavno, pa 
čeprav se bomo pogovarjali o resnih zadevah priprave na samostojno življenje. 

V teh dneh ste lahko opazili, da ura v zvoniku ne bije in prav tako ni zvonjenja. Ura, ki je mehansko 
urejala naše zvonjenje je že stara in odpoveduje. Treba jo bo zamenjati s kakšno bolj sodobno, digitalno. 
Pogovarjamo se o ponudbi, zato upamo, da bomo to kmalu uredili.

Tisti, ki ste se prijavili na prvomajsko romanje in še niste plačali akontacije, ste povabljeni, da to storite 
do sredine februarja, da bomo jasno vedeli, kdo se res želi udeležiti tega romanja. Organizirana bosta dva 
avtobusa (100 udeležencev) in na čakalni listi imamo še nekaj kandidatov. Prijava je veljavna, ko je plačan 
prvi obrok.

Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Vedno pogosteje se dogaja, da človek, ki ima občutek, da ni do-
bil tistega, kar si želi, ali da se ni izpolnilo tisto, o čemer je sanjal, to jemlje kot dovolj velik razlog, da prekine 
zakonsko zvezo. Tako nikoli ne bo imel trajnega zakona. Včasih je dovolj za odločitev, da je vsega konec, 
kako nezadovoljstvo, kaka odsotnost v trenutku, v katerem bi kdo potreboval drugega, ranjen ponos ali kaka 
nedoločena bojazen. Nekateri primeri so posledica neizogibnih človeških slabosti, ko se jim pripisuje preve-
lika teža. Na primer občutek, da kdo ni dobil popolnega odgovora; ljubosumnost; razlike, ki se pojavijo med 
obema; privlačnost drugega človeka; novi interesi, ki začenjajo osvajati srce; telesne spremembe soproga ali 
soproge. To so dobri razlogi, ki vabijo k temu, da bi ljubezen spet obudili v življenje. (237)

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

• NEDELJA, 10. FEBRUAR: 5. nedelja med letom. Pobiranja sedežnine.
• SREDA, 13. FEBRUAR: V cerkvi v Križah srečanje za botre, začetek ob18.30.
• ČETRTEK, 14. FEBRUAR: god sv. Valentina, ob 10.00 maša v Zalogu.
• SOBOTA, 16. FEBRUAR: V dvorani KS na Trsteniku dekanijsko srečanje za birmance in njihove starše. 

Začetek ob 17.00.
• NEDELJA, 17. FEBRUAR: 6. nedelja med letom. Namenska nabirka za ogrevanje.
• NEDELJA, 24. FEBRUAR: 7. nedelja med letom. Otroci imajo zimske počitnice.



List izdaja: Župnija Goriče, Goriče 50, 4204 GOLNIK
Tel. 041 760 352 (župnik Branko Balažic), http://www.salve.si/gorice/

Transakcijski račun Župnije Goriče: SI56 0433 1000 2960 846

NAMENI SVETIH MAŠ: 10. DO 24. FEBRUAR 2019
NEDELJA, 10. februar
5. nedelja med letom
Sholastika

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

PONEDELJEK, 11. FEBRUAR
Lurška Mati Božja

18.30: ZA + MARIJO SOKLIČ IN MARICO ZADNIKAR

TOREK, 12. FEBRUAR
Feliks

18.30: ZA + VALENTINA IN KRISTINO KOKALJ

SREDA, 13. FEBRUAR
Kristina

18.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 14. FEBRUAR
Valentin (Zdravko)

10.00 Zalog: ZA ++ KUMERDAJEVE IN PLEVELOVE

PETEK, 15. FEBRUAR
Klavdij

18.30: ZA + KRISTINO IN IGNACA VALTERJA

SOBOTA, 16. FEBRUAR
Julijana

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + IVANA KOKALJA (obl.)

NEDELJA, 17. FEBRUAR
6. nedelja med letom
Silvin

10.00: ZA + STANISLAVO IN JOŽETA KOPRIVNIKARJA TER 
LJUDMILO MARKUN

PONEDELJEK, 18. FEBRUAR
Frančišek Regis

18.30: ZA + DOROTEJO MALI

TOREK, 19. FEBRUAR
Konrad

18.30: ZA + MATICA JEGLIČA (obl.)

SREDA, 20. FEBRUAR
Leon

18.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 21. FEBRUAR
Irena (Mira)

18.30: ni mašnega namena

 PETEK, 22. FEBRUAR
Marjeta

18.30: ZA + MARIJO ZAPLOTNIK (obl.)

SOBOTA, 23. FEBRUAR
Polikarp

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + ANZELMA TROBEC (obl.)

 NEDELJA, 24. FEBRUAR
7. nedelja med letom
Matija, apostol

10.00: ZA + MATICA HITI


