
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 19. MAJA DO 2. JUNIJA 2019

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Danes je v naši župniji praznik prvega svetega obhajila. 8 veroukarjev 3. razreda bo prvič prejelo Jezusa v 

svoje srce. Za njih je to pomemben dan, na katerega so se posebno v zadnjem obdobju navdušeno pripravljali. 
Spremljajmo te mlade kristjane s svojo molitvijo, da bodo to svoje navdušenje ohranili čim dlje in z veseljem hodili 
k nedeljskim svetim mašam.

Otroci se navdušeno zbirajo k šmarnični pobožnosti. Pretekli teden so vsi prihajali v goriško cerkev, od 20. do 
25. maja pa se bodo zbirali na Trsteniku. Srečanja so vedno ob 18.00. Dragi starši, ne sme vam biti škoda napora, da 
otroke pripeljete k šmarnicam, ki so lepe in duhovno bogate tako za otroke, kot za nas odrasle.

Ta teden bo zadnjič verouk v tem šolskem letu. V nedeljo, 26. maja bodo otroci po sveti maši prejeli spričevala.
V soboto, 25. maja bosta praznovala biserno poroko Bernarda in Aleš Ribnikar. V župnijski cerkvi bo sveta 

maša ob 13.00.
Naslednjo nedeljo, 26. maja so volitve v Evropski parlament. Naši škofje nas vabijo, naj se zanesljivo udeležimo 

volitev in podpremo kandidate in kandidatke, ki si prizadevajo za evropsko Slovenijo in Evropo krščanskega 
izročila.

V soboto, 1. junija bo tradicionalno dekanijsko peš romanje na Brezje. Tisti, ki želite prehoditi celo pot, se v 
Goričah pridružite skupini s Trstenika ob 5.00, v Kovorju bodo vsi romarji krenili na pot ob 7.00. Lepo vabljeni, da 
se pri Mariji na Brezjah skupaj zahvalimo za uspešno šolsko in veroučno leto ter za številne milosti, ki smo jih bili 
deležni v naših družinah. 

Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Pretirana skrb staršev ni vzgojna, ker ni mogoče imeti pod nadzorom 
vseh možnih situacij, v katere otrok lahko zaide. Tu velja načelo: čas je pomembnejši kakor prostor. Se pravi, da gre 
bolj za to, da sprožamo procese, kot da obvladujemo prostore. Če je oče obseden s tem, da mora vedeti, kje je njegov 
sin, in hoče nadzorovati njegovo gibanje, se trudi samo za to, da bi obvladoval prostor. Tako ga ne bo vzgajal, ne bo 
ga krepil in ga ne bo pripravil na to, da bi se postavil po robu nevarnostim. Bistveno je predvsem, da v sinu z veliko 
ljubezni sproži procese zorenja njegove svobode, usposabljanja, celostne rasti in gojenja pristne samostojnosti. Le 
tako se bo sin znal braniti in v težkih okoliščinah ravnati preudarno in inteligentno. Véliko vprašanje torej ni, kje se 
otrok fizično nahaja, s kom je v tem trenutku skupaj, ampak kje se nahaja v eksistencialnem smislu, kje stoji v smislu 
svojih pogledov, svojih ciljev, svojih želja in svojih življenjskih načrtov. (261).

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

OBVESTILA
yy NEDELJA, 19. MAJ:  5. velikonočna nedelja, ob 10.00 prvo obhajilo.
yy SOBOTA, 25. JUNIJ: Ob 13.00 biserna poroka Bernarde in Aleša Ribnikarja.
yy NEDELJA, 26. MAJ: 6. velikonočna nedelja, nedelja turizma. Po sveti maši delitev spričeval. Pri mašah v 

soboto in nedeljo priložnost za spoved.
yy SOBOTA,  1. JUNIJ: Dekanijsko peš romanje na Brezje. Odhod z Gorič ob 5.00, iz Kovorja pa ob 7.00. Vabljeni.
yy NEDELJA, 2. JUNIJ: 7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 19. MAJA DO 2. JUNIJA 2019
NEDELJA, 19. MAJ
5. VELIKONOČNA
Ivo Bretonski

10.00: ZA ŽUPLJANE

PONEDELJEK, 20. MAJ
Bernardin Sienski

19.30: V ZAHVALO ZA ZDRAVJE

TOREK, 21. MAJ
Timotej

19.30: ZA + HELENO KOKALJ (obl.) IN VSE SORODNIKE

SREDA, 22. MAJ
Emil, Milan

19.30: ni mašnega namena

ČETRTEK, 23. MAJ
Evtihij

19.30: ZA + DEBELJAK MARIJO MARI

PETEK, 24. MAJ
Marija Pomagaj

19.30: ZA + ATA JURIJA, MAMO FRANČIŠKO IN MARICO 
ROZMAN

SOBOTA, 25. MAJ
Urban

16.30 na Golniku: PO NAMENU
13.00: 60-letnica poroke BERNARDE IN ALEŠA RIBNIKARJA
19.00: ZA + MILENO TORČ ob 70-letnici rojstva

NEDELJA, 26. MAJ
6. VELIKONOČNA
Filip Neri

10.00: ZA + SESTRIČNO JANO SAJE

PONEDELJEK, 27. MAJ
Alojzij Grozde

19.30: ZA DUŠE V VICAH

TOREK, 28. MAJ
Just Španski

Zalog 19.30: PROŠNJA MAŠA ZA ZALOG IN SREDNJO VAS

SREDA, 29. MAJ
Maksim Emonski

19.30: PROŠNJA MAŠA ZA GORIČE IN GOLNIK

ČETRTEK, 30. MAJ
Gospodov vnebohod

19.30: PROŠNJA MAŠA ZA LETENCE

PETEK, 31. MAJ
Vital

19.30: ni mašnega namena

SOBOTA, 1. JUNIJ
Justin

16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + ŠTEFKO POTOČNIK (obl.)

NEDELJA, 2. JUNIJ
7. VELIKONOČNA
Erazem

10.00: ZA JOŽETA SNEDICA, dar družine Remic


