
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 7. DO 21. APRILA 2019

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Za letošnje birmance se njihov praznik hitro približuje. 13. aprila bo v Križah še zadnje srečanje za 

birmance in njihove starše. Srečanje bo ob 19.30 v dvorani, nasproti župnišča.
Postni čas se bliža svojemu vrhuncu. Naslednja nedelja je že cvetna, ko se spominjamo Jezusovega slovesnega vhoda 

v Jeruzalem. Takrat so ga množice z zelenjem in s cvetjem pozdravljale: »Hozana Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki 
prihaja v Gospodovem imenu!« Pred sveto mašo bo blagoslovitev oljčnih vejic in butar. Takoj naslednji dan bomo 
vstopili v veliki teden, ko bomo podoživljali glavne skrivnosti krščanskega življenja, Jezusov sodni proces, trpljenje in 
vstajenje. Prav je, da si v teh dneh vzamemo več časa za razmišljanje, kajti Jezusova pot je tudi naša pot.

Ta teden imajo otroci še redni verouk. Za otroke od 4. do 9. razreda bo med veroučno uro redna spoved 
kot priprava na velikonočne praznike.

V velikem tednu ni verouka. Otroci so povabljeni k obredom velikega četrtka, petka in sobote. Tudi v 
tednu po veliki noči ne bo verouka.

V sredo, 17. aprila, bom popoldne obiskal bolnike. Lahko še prijavite kakšnega, ki ga redno ne obiščem 
ob prvih petkih.

Obredi velikega tedna bodo ob 19.00 zvečer. Na veliki četrtek in petek bo po obredih krajše skupno 
češčenje. Vzemimo si čas za obrede, ki so povezani z velikonočno skrivnostjo.

Četrtek-sobota, 18. – 20. 4. 2019: Pol ure pred obredi velikega tedna (18.30) bodo vaje za ministrante. 
Na veliki četrtek, 18. aprila je začetek devetdnevnice pred letošnjo birmansko slovesnostjo. Za birmance 

je to priložnost za duhovno pripravo na njihove binkošti. Vsak dan bo predstavljen eden od darov Svetega Duha.
Na veliki petek je Jezus umrl na križu, zato bomo ob 15.00 imeli križev pot, zvečer bomo pri obredih 

poslušali Janezov pasijon in častili Jezusa v grobu. Ta dan je strogi post.
Na veliko soboto bo zjutraj ob 6.30 blagoslov ognja. Blagoslov velikonočnih jedil: ob 12.00 in 14.00 bo 

blagoslov v Goričah, v Zalogu pa ob 13.30. K obredom velikonočne vigilije prinesite s seboj sveče.
Na veliko noč, 21. aprila bo procesija ob 8.00, ob 10.30 bo druga sveta maša. Ofer pri obeh mašah bo 

namenjen za plačilo novega sistema za ogrevanje.
V maju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

OBVESTILA
yy NEDELJA, 7. APRIL: 5. postna, tiha nedelja.
yy SOBOTA, 13. APRIL: ob 19.30 bo v Križah dekanijsko srečanje za birmance in njihove starše.
yy NEDELJA, 14. APRIL:  6. postna, cvetna nedelja. Blagoslov butar in zelenja.
yy VELIKI ČETRTEK, 18. APRIL: začetek birmanske devetdnevnice, ob 19.00 maša z obredi, po maši 

krajša molitvena ura.
yy VELIKI PETEK, 19. APRIL: ob 15.00 križev pot, ob 19.00 obredi brez maše.
yy VELIKA SOBOTA, 20. APRIL: ob 6.30 blagoslov ognja, ob 12.00 in 14.00 blagoslov jedil v Goričah, ob 

13.30 blagoslov v Zalogu, ob 19.00 maša z obredi.
yy NEDELJA, 21. APRIL: Velika noč – ob 8.00 procesija s sveto mašo, ob 10.30 druga sveta maša, pri obeh 

mašah ofer.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 7. DO 21. APRILA 2019
NEDELJA, 7. APRIL
5. postna, tiha nedelja
Herman

10.00: ZA + JOŽETA SNEDICA (obl.)

PONEDELJEK, 8. APRIL
Maksim in Timotej

19.30: ZA + LJUDMILO JESENOVEC – 7. dan

TOREK, 9. APRIL
Valtruda

19.30: ni mašnega namena

SREDA, 10. APRIL
Domen

19.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 11. APRIL
Stanislav

19.30: ZA + MARICO RIBNIKAR

PETEK, 12. APRIL
Zenon Veronski

19.30: ZA + MARIJO KUHAR ( obl.)

SOBOTA, 13. APRIL
Ida

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA ++ STARŠA JANEZA IN ANGELO VEVAR

NEDELJA, 14. APRIL
cvetna nedelja
Lidvina

10.00: ZA ANICO MUBI

PONEDELJEK, 15. APRIL
Helena, Jelica

19.30: ZA + JAKOBA IN KRISTINO RAKOVEC (obl.)

TOREK, 16. APRIL
Bernardka Lurška

19.30: ni mašnega namena

SREDA, 17. APRIL
Robert

19.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 18. APRIL
Sabina

19.00: ZA + JANEZA JANEŽIČA

PETEK, 19. APRIL
Marcel

15.00: KRIŽEV POT
19.00: ni maše – samo obredi

SOBOTA, 20. APRIL
Teotim

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + PAVLO (obl.) IN FRANCA BIDOVCA

NEDELJA, 21. APRIL
Velika noč
Anzelm

8.00: ZA + JANKA BIDOVCA
10.30: ZA ŽUPLJANE


