
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 24. MARCA DO 7. APRILA 2019

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem 

življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni 
zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o 
čemer poročajo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13). Seveda pa sta v postnem času tudi dva 
pomembna praznika: praznik svetega Jožefa (19. marec) in praznik Gospodovega oznanjenja (25. marec). 

Temelj vseh odlik sv. Jožefa je v tem, da je bil od vekomaj izbran za »ženina«, za deviškega moža Marije, iz 
katere si je druga Božja oseba po moči Svetega Duha privzela človeško naravo, da bi odrešila vse človeštvo. Skupaj 
z Marijo in takoj za njo pa je v odrešitveno zgodovino vstopil tako globoko kakor nobeno drugo ustvarjeno bitje 
tudi njen deviški zaročenec sv. Jožef. Ker je bil z Marijo zvezan v resničnem zakonu, je pred postavo veljal za očeta 
učlovečenega Božjega Sina in v resnici izvrševal nad njim očetovske pravice in dolžnosti ter bil njegov krušni oče.

Na praznik Gospodovega oznanjenja se spominjamo obiska nadangela Gabrijela pri Devici Mariji v Nazaretu. 
Oznanjenje Mariji pomeni spočetje Božjega Sina. Bogoslužje nas ob tem praznovanju usmerja na Kristusa in Ma-
rijo. Na Kristusa, ki postane človek, izpolnjuje Očetovo voljo in tako uresničuje delo odrešenja človeškega rodu. 
Na Marijo, ki s svojim “zgodi se” pristane, da bo Kristusova mati, s tem pa stopi v zgodovino odrešenja kot sood-
rešiteljica. Mi se bomo tega dogodka spomnili v ponedeljek, 25. marca, pri večerni sveti maši ob 18.30. Vabljeni.

V nedeljo, 31. marca bomo uro prestavili na spomladanski čas. Zato bodo odslej maše med tednom ob 19.30, 
ob sobotah pa ob 19.00.

Sporočilo za romarje v Beneluks: do konca meseca marca plačilo drugega obroka (200 € na osebo) in natančne 
osebne podatke (Priimek in ime, datum rojstva, stalno bivališče, državljanstvo), ki jih rabimo za vstop v Evropsko 
palačo v Bruslju.

Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Kar zadeva ločene, ki živijo v novi zvezi, je pomembno, da jim damo 
čutiti, da so del Cerkve, da nikakor niso izobčeni in se jih ne obravnava kot izobčene, ker so vedno del cerkvenega 
občestva. Ti primeri terjajo pozorno razlikovanje in spremljanje z veliko spoštovanjem. Pri tem se je treba izogniti 
takega načina govorjenja in ravnanja, ki bi ga prizadeti utegnili občutiti kot obtožujočega. Z druge strani so sino-
dalni očetje poudarjali, naj bodo postopki za ugotavljanje ničnosti zakona dostopnejši in bolj prilagodljivi ter po 
možnosti povsem brezplačni. Počasni postopki spravljajo ljudi v slabo voljo in jih utrujajo. Zato bo potrebno, da 
ljudem, ki živijo ločeno, ali parom, ki doživljajo krizo, dati na voljo službo za informiranje, povezano z dušnim 
pastirstvom družine, za svetovanje in poravnave, ki bo na voljo tudi v zvezi s predhodno preiskavo. (243-244)

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

 y NEDELJA, 24. MAREC: 3. postna nedelja.
 y PONEDELJEK, 25. MAREC: praznik Gospodovega oznanjenja. Sveta maša bo ob 18.30.
 y NEDELJA, 31. MAREC: 4. postna nedelja.
 y NEDELJA, 7. APRIL: 5. postna nedelja – tiha nedelja.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 24. MARCA DO 7. APRILA 2019
NEDELJA, 24. MAREC
3. postna nedelja
Katarina Švedska

10.00: ZA ++ STARŠA JOŽETA IN FRANČIŠKO RIBNIKAR

PONEDELJEK, 25. MAREC
Gospodovo oznanjenje

18.30: ZA + JOŽETA GROSA IN VSE ++ PERUČEVE

TOREK, 26. MAREC
Evgenija

18.30: ni mašnega namena

SREDA, 27. MAREC
Peregrin

18.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 28. MAREC
Bojan

18.30: ZA + ANGELO VEVAR, dar Dominika

PETEK, 29. MAREC
Bertold

18.30: ZA + FRANCKO ( obl.) IN JANEZA TOMCA 
TER VSE ++ MARKOVIČEVE

SOBOTA, 30. MAREC
Amadej

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + JANEZA NOVAKA

NEDELJA, 31. MAREC
4. postna nedelja
Gvido

10.00: ZA ++ STARŠE MARIJO IN DUŠANA TER BRATA 
DUŠANA KORENČAN

PONEDELJEK, 1. APRIL
Ljuba in Irena

19.30: ZA ZDRAVJE IN ZA VSE SLOVENSKE DUHOVNIKE, 
REDOVNIKE IN REDOVNICE

TOREK, 2. APRIL
Frančišek Paolski

19.30: ni mašnega namena

SREDA, 3. APRIL
Rihard

19.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 4. APRIL
Izidor Seviljski

19.30: ZA + FRANCKO KERN, dar Rožmanovih

PETEK, 5. APRIL
Vincencij Ferrer

19.30: ZA + MARJANCO BERGANT (obl.)

SOBOTA, 6. APRIL
Irenej

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + NADO MARINIČ (obl.) IN NJENE STARŠE

NEDELJA, 7. APRIL
5. postna, tiha nedelja
Herman

10.00: ZA + JOŽETA SNEDICA (obl.)


