
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 5. DO 19. MAJA 2019

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Mesec maj je Marijin mesec, ko otroci radi prihajajo k šmarnični pobožnosti. Letos potekajo šmarnice nekoliko 

drugače: otroci iz obeh župnij se cel teden zbirajo na enem kraju. Prvi teden so se zbirali v Tenetišah, sedaj je na vrsti 
Trstenik in nato Goriče. Šmarnice so kot samostojno bogoslužje, ki ga vodijo nekateri starši, samo enkrat tedensko je 
ta pobožnost povezana s sveto mašo. S pomočjo letošnjih šmarnic želimo utrditi podobo Boga Očeta. Pri tem nam je 
v oporo prilika o izgubljenem sinu. V želji, da bi bila naša srečanja čim bolj konkretna, razmišljamo o življenju in delu 
ustanoviteljev moških redov na Slovenskem (Frančišek Asiški, Don Bosko, Ignacij Lojolski, Vincencij Pavelski …).

Od 6. do 11. maja bodo šmarnice za otroke na Trsteniku. Začetek bo vedno ob 18.00. 
Z današnjo nedeljo se začne 56. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Papež Frančišek je v svoji poslanici 

za dan duhovnih poklicev zapisal: »Potem, ko smo lani v oktobru doživeli živahno in rodovitno izkušnjo sinode, 
posvečeno mladim, smo pred kratkim v Panami obhajali 34. svetovni dan mladih. Dva velika dogodka, ki sta 
Cerkvi omogočila, da je prisluhnila tako glasu duha kot življenju mladih. Na podlagi tega, kar sem imel priložnost 
deliti z mladimi v Panami, želim na svetovni dan molitve za poklice razmišljati o tem, kako nas Gospodov klic 
naredi za nosilce neke obljube in hkrati zahteva pogum, da tvegamo z njim in zanj.«

Od 6. maja naprej bo verouk spet bo običajnem razporedu.
V četrtek, 9. maja bo sestanek za starše letošnjih prvoobhajancev. Začetek ob 20.00 v učilnici. Dogovoriti se 

moramo o pripravi prvoobhajilne slovesnosti.
V Župniji sv. Andreja v Goričah se že vrsto let vsak zadnji torek v mesecu na medžupnijski skupini srečujemo 

možje, ki skupaj odkrivamo vloge in odgovornosti, ki nam jih nalaga Gospod tako v družinah, kakor tudi v obče-
stvih. Tu je prostor za izmenjevanje življenjskih izkušenj, učenje v poslušanju ter spoštljivosti. Nikakor pa ni prostor 
za sojenje, »soljenje pameti«, ocenjevanje, moraliziranje in reševanje »globalnih težav«. Skupina je namenjena vsem 
možakarjem ne glede na stan, starost, status in župnijo. Ti povprečje ne ustreza in iščeš v življenju nekaj več? Va-
bljen, da se nam pridružiš. Dodatne informacije: Janez Vevar: 041 991-958, Janez Vehovec: 040 747-648. 

V petek, 17. maja bo generalka za prvoobhajance in njihove starše. Začetek ob 20.00 v cerkvi. Po generalki 
bodo prvoobhajanci drugič pri sveti spovedi.

V soboto, 18. maja ste starši prvoobhajancev vabljeni k čiščenju cerkve in okolice. Začetek ob 9.00. S seboj 
prinesite krpe in čistila.

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

OBVESTILA
yy NEDELJA, 5. MAJ: 3. velikonočna nedelja, začetek tedna molitve za duhovne poklice.
yy ČETRTEK, 9. MAJ: ob 20.00 sestanek za starše prvoobhajancev.
yy NEDELJA, 12. APRIL: 4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega Pastirja, sklep tedna molitve za duhovne poklice.
yy PETEK, 17. MAJ: ob 20.00 generalka za prvoobhajance in njihove starše.
yy SOBOTA, 18. maj: ob 9.00 čiščenje cerkve in okolice – starši prvoobhajancev
yy NEDELJA, 19. MAJ:  5. velikonočna nedelja, ob 10.00 prvo obhajilo.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 5. DO 19. MAJA 2019
NEDELJA, 5. MAJ
3. VELIKONOČNA
Gotard

10.00: ZA + MARIJO KUHAR (obl.)

PONEDELJEK, 6. MAJ
Dominik Savio

19.30: ZA + ANGELO URBANC (obl.)

TOREK, 7. MAJ
Gizela

19.30: ni mašnega namena

SREDA, 8. MAJ
Viktor, Zmago

19.30: ZA + JOŽETA OBLAKA (obl.)

ČETRTEK, 9. MAJ
Izaija

19.30: ZA DUŠE V VICAH

PETEK, 10. MAJ
Job

19.30: ni mašnega namena

SOBOTA, 11. MAJ
Ignacij Lakonijski

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA ZDRAVJE

NEDELJA, 12. MAJ
4. VELIKONOČNA
Pankracij

10.00: ZA + ANO IN VALENTINA ROTAR (obl.)

PONEDELJEK, 13. MAJ
Fatimska Mati Božja

19.30: ZA + JANEZA KOKALJA, dar bratranca Jožeta Perčiča s 
Povelj

TOREK, 14. MAJ
Bonifacij

19.30: ni mašnega namena

SREDA, 15. MAJ
Izidor

19.30: ZA ++ MARTINČOVE

ČETRTEK, 16. MAJ
Janez Nepomuk

19.30: ni mašnega namena

PETEK, 17. MAJ
Jošt

19.30: ZA + FRANCKO KERN, dar Francke iz Šenčurja

SOBOTA, 18. MAJ
Feliks Splitski

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + FRANČIŠKO IN SIMONA MARKOVIČA (obl.)

NEDELJA, 19. MAJ
5. VELIKONOČNA
Ivo Bretonski

10.00: ZA ŽUPLJANE


