
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 21. APRILA DO 5. MAJA 2019

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ko se spominjamo Jezusovega vstajenja od mrtvih. To je 

praznik veselja in upanja, ker verujemo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za 
vse prinesel upanje na naše vstajenje in večno življenje po telesni smrti. Velika noč je premakljiv praznik. Na prvem 
ekumenskem koncilu v Nikeji so določili, da se veliko noč praznuje na prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni. 
Tako je lahko velika noč med 22. marcem in 25. aprilom.

Velikonočno voščilo: Ob največjem prazniku našega odrešenja vam želim, da bi bilo vaše življenje prežeto 
z upanjem, da ima ljubezen največjo vrednost in zadnjo besedo. Naš odrešenik je to dokazal na križu, ko je 
zaradi nas umrl. Večje ljubezni nima nihče, kakor je ta, da kdo dà svoje življenje za svoje prijatelje. Ta božja 
ljubezen je doživela svoj vrhunec v njegovem slavnem vstajenju in poveličanju. Aleluja. Gospod je vstal, vstali 
bomo tudi mi!

Birmanska slovesnost je tik pred nami. Z devetdnevnico pred praznikom smo začeli na veliki četrtek. Naši 
birmanci bodo doživeli svoje binkošti na Belo nedeljo, 28. aprila ob 9.30, še prej pa bo srečanje z birmovalcem. To 
bo v sredo, 24. aprila. Srečanje bo skupno za obe župniji, na Trsteniku ob 18.15.

V petek, 26. aprila bo generalka za birmance in njihove botre. Srečanje bo po sveti maši, ob 20.00 v cerkvi.
V soboto, 27. aprila bo čiščenje cerkve in okolice ter postavljanje mlajev. Ob 9.00 ste starši birmancev vabljeni, 

da s skupnimi močmi vse pripravite za nedeljsko slovesnost. Da bo čiščenje lažje, prinesite s seboj pribor (čistila in 
čistilne krpe).

Ker bo imel birmovalec, kanonik Franci Petrič v nedeljo dopoldne dve birmi, bo v Goričah slovesna sveta maša 
in birmovanje ob 8.30. Birmanci in botri naj pridejo vsaj četrt ure pred slovesnostjo, da bomo pravočasno vsi prip-
ravljeni za obred. Kot je običaj, bo po maši manjša pogostitev za vse in druženje pred cerkvijo.

V ponedeljek, 29. aprila imamo romanje v Beneluks, zato med tednom v Goričah ne bo svete maše. V nujnih 
primerih se lahko obrnete na ravnatelja trsteniške skupnosti, Blaža Cudermana. Dosegljiv bo na telefonski številki: 
031 358 019.

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

OBVESTILA
yy NEDELJA, 21. APRIL: Velika noč – ob 8.00 procesija s sveto mašo, ob 10.30 druga sveta maša, pri obeh mašah 

ofer.
yy SREDA, 24. APRIL: ob 18.15 na Trsteniku srečanje birmancev z birmovalcem
yy PETEK, 26. APRIL: ob 20.00 generalka za birmance in botre
yy SOBOTA, 27. APRIL: ob 9.00 čiščenje cerkve in okolice – starši birmancev
yy NEDELJA, 28. APRIL:  Bela nedelja, ob 8.30 slovesnost svete birme
yy NEDELJA, 5. MAJ: 3. velikonočna nedelja, začetek tedna molitve za duhovne poklice



List izdaja: Župnija Goriče, Goriče 50, 4204 GOLNIK
Tel. 041 760 352 (župnik Branko Balažic), http://www.salve.si/gorice/
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 21. APRILA DO 5. MAJA 2019
NEDELJA, 21. APRIL
VELIKA NOČ
Anzelm

8.00: ZA + JANKA BIDOVCA
10.30: ZA ŽUPLJANE

PONEDELJEK, 22. APRIL
Velikonočni ponedeljek
Leonid

10.00: ZA + MARIJO ZAPLOTNIK (obl.) IN VSE ++ KLEMENČEVE

TOREK, 23. APRIL
Jurij, mučenec

19.30: ZA + JANKOTA BIDOVCA

SREDA, 24. APRIL
Vilfrid

19.30: ZA + ANO OBLAK (obl.)

ČETRTEK, 25. APRIL
Marko, evangelist

19.30: ZA + DRAGOTA MOČNIKA ( obl.)

PETEK, 26. APRIL
Štefan Permski

19.30: ZA + LJUDMILO JESENOVEC, 30. dan po pogrebu

SOBOTA, 27. APRIL
Cita – Dan upora d.p.d.

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + MAMO ANGELCO, OČETA IVANA IN BRATA IVANA 
AJDOVEC

NEDELJA, 28. APRIL
bela nedelja
Ludvik Montfortski

8.30: ZA ŽUPLJANE

PONEDELJEK, 29. APRIL
Katarina Sienska

19.30: ni mašnega namena

TOREK, 30. APRIL
Jožef Cotolengo

19.30: ni mašnega namena

SREDA, 1. MAJ
Jožef Delavec

19.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 2. MAJ
Atanazij 

19.30: ni mašnega namena

PETEK, 3. MAJ
Filip in Jakob, apostola

19.30: ni mašnega namena

SOBOTA, 4. MAJ
Teotim

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + JANEZA KOKALJA, dar Plevelovih

NEDELJA, 5. MAJ
3. VELIKONOČNA
Florjan, Cvetko

10.00: ZA + MARIJO KUHAR (obl.)


