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

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Otroci imajo zimske počitnice. Upam, da so bili v šoli dovolj pridni in dejavni, da so si počitnice zaslužili. 

Želimo jim dobrega telesnega in duhovnega oddiha. Zaradi počitnic naslednji teden verouk odpade. Verouk bo 
ponovno od 4. marca naprej.

Danes in naslednjo nedeljo beremo pri maši pastirsko pismo naših škofov za postni čas. Letos so se škofje 
osredotočili na enega od glavnih problemov današnjega časa: kako oznanjati evangelij v spremenjenih časih. Včasih 
je bil ob nedeljah popoldne krščanski nauk za vse, danes pa imamo težave že z rednim veroukom, kaj šele, da bi 
imeli kakšna dobra izobraževanja za odrasle vernike. Predzakonski tečaji in srečanja za botre so lepa spodbuda, a to 
je za osebno vero premalo. Župnija ni servisna delavnica, v katero prideš občasno na remont, temveč bi morala biti 
kraj vsakodnevne ponudbe duhovnega okrepčila, če hočeš biti srečen in zadovoljen. Zato je apostolsko pismo naših 
škof velik izziv, da vzamemo svojo vero resno in se trudimo za vsesplošno prenovo svojega življenja.

V sredo, 6. marca je pepelnica in začetek postnega časa, ki je povezan s pokoro, molitvijo in dobrimi deli. Med 
mašo bo obred pepelenja.

Postni čas je v krščanstvu intenzivno obdobje priprave na največji praznik, veliko noč. Svoje ime je ta čas 
dobil po postu, ki je zunanje znamenje spokornosti, želje po spreobrnjenju in poboljšanju. Pepelnična sreda in 
veliki petek sta dneva strogega posta. Na ta dva dneva se verniki le enkrat na dan najedo do sitega in se zdržijo 
vseh mesnih jedi. Vsi verniki, ki so dopolnili osemnajsto leto in še niso stari šestdeset let, so se dolžni postiti 
(razen v izjemnih primerih, npr.: bolezen). Vse ostale petke v postnem času velja samo zdržek od mesnih jedi. 
Poleg zdržka mesa so še druge možnosti: zdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek od kave ali kajenja, zdržek od 
televizije, računalnika. Namesto tega več časa posvetimo stikom z bližnjimi, omejitev v hrani in pijači z namenom, 
da prihranjeno namenimo revnim, ipd.

V četrtek, 7. marca bo srečanje za starše prvoobhajancev. Začetek ob 19.00 v učilnici.
Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Stare rane so zelo boleče. Številni ljudje preživijo otroštvo, ne da bi 

kdaj začutili, da so brezpogojno ljubljeni, in to poškoduje zmožnost, da bi zaupali in se prepustili drugemu. Slab 
odnos z lastnimi starši ter brati in sestrami, ki ni bil nikoli ozdravljen, se kasneje spet pojavi in škoduje zakonskemu 
življenju. Če odnos med zakoncema ni dober, bi morali, preden sprejmemo važne odločitve, zagotoviti, da vsak 
zakonec gre po tej poti zdravljenja svoje zgodovine. To zahteva, da človek uvidi, kako zelo nujno je, da si izprosi 
milost, da bi mogel odpustiti in prositi za odpuščanje. (240)

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

OBVESTILA
• NEDELJA, 24. FEBRUAR: 7. nedelja med letom. Otroci imajo zimske počitnice.
• NEDELJA, 3. MAREC: 8. nedelja med letom.
• SREDA, 6. MAREC: Pepelnica. Med sveto mašo obred pepelenja.
• ČETRTEK, 7. MAREC: Ob 19.00 srečanje za starše prvoobhajancev.
• NEDELJA, 10. MAREC: 1. postna nedelja. Med mašo priložnost za spoved. 
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NAMENI SVETIH MAŠ: 24. FEBRUAR DO 10. MARCA 2019
NEDELJA, 24. februar:
7. nedelja med letom
Matija, apostol

10.00: ZA + MATICA HITIJA

PONEDELJEK, 25. FEBRUAR:
Valburga

18.30: ZA + ALOJZA MARKOVIČA (obl.)

TOREK, 26. FEBRUAR
Aleksander

18.30: ni mašnega namena

SREDA, 27. FEBRUAR:
Bazilij in Prokopij

18.30: V ZAHVALO ZA ŽIVLJENJE

ČETRTEK, 28. FEBRUAR:
Roman

18.30: ZA + JOŽETA SNEDICA, ob rojstnem dnevu

PETEK, 1. MAREC:
Albin (Zorko)

18.30: ZA + SREČKA ŠINKOVCA (obl.)

SOBOTA, 2. MAREC:
Neža, Agnes

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + ALOJZA (obl.) in BRANKA ZAPLOTNIKA ter 
STARŠE IN BRATA JOŽETA OMANA

NEDELJA, 3. MAREC
8. nedelja med letom
Kunigunda

10.00: ZA BLAGOSLOV IN ZDRAVJE V DRUŽINI

PONEDELJEK, 4. MAREC:
Kazimir

18.30: ZA + BOJANA KOLEŠA (obl.)

TOREK, 5. MAREC:
Livija

18.30: ni mašnega namena

SREDA, 6. MAREC:
PEPELNICA
Nika

18.30: NA PRIPROŠNJO ANTONA MARTINA SLOMŠKA ZA 
ZDRAVJE IN BLAGOSLOV V DRUŽINI

ČETRTEK, 7. MAREC:
Pavel

18.30: ni mašnega namena

PETEK, 8. MAREC:
Vincencij

18.30: ni mašnega namena

SOBOTA, 9. MAREC:
Frančiška Rimska

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA ŽUPLJANE

NEDELJA, 10. MAREC:
1. postna nedelja
40 mučencev

10.00: ZDRAVKA MARTINJAKA


