
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 29. DECEMBRA 2019 DO 12. JANUARJA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Danes je nedelja Svete Družine. Prvo nedeljo po božiču se spominjamo nazareške družine, ki so jo 

sestavljali mati Marija, krušni oče Jožef in otrok Jezus. Življenje Svete Družine je v Svetem pismu bolj skopo 
opisano. Evangeliji poročajo le o Jezusovem rojstvu v Betlehemu, obisku modrih z Vzhoda, begu v Egipt in o 
Jezusovem najdenju v templju. Praznik je v bogoslužni koledar leta 1926 uvrstil papež Benedikt XV. in s tem 
dal družini pravi pomen. Gre za praznik vsake človeške družine, ki nastane s poroko med možem in ženo. 
Glavni namen dneva je predstaviti vzajemnost, spoštovanje in ljubezen, ki so jih v medsebojnih odnosih živeli 
Jezus, Marija in Jožef. Družinsko življenje je kraj posvečevanja članov družine, zato Janez Krizostom kristjane 
spodbujal, naj iz svojih družin ustvarijo družinsko Cerkev.

Leto 2019 se končuje. Mnogi ga bodo zaključili z bučnim rajanjem, marsikdo tudi z glavobolom in občutkom 
grenkobe, nekateri, morda velika večina, bodo začetek novega leta prespali. Vsak na svoj način doživlja konec 
enega in začetek novega obdobja. Novo leto začenjamo s praznikom Marije, kraljice miru. Prvi dan v letu je 
sprejet kot dan miru za ves svet, kristjani pa se zavedamo, da je Marija najodličnejša med ustvarjenimi bitji, ki 
se kot naša pomočnica in srednica pri Bogu, trudi za mir v svetu in slogo med narodi. Naj se božični prazniki, 
ko so naši medsebojni odnosi bolj pristni, lepo prevesijo v novo leto, ki je pred vrati. Želim vam, da se vam v letu 
2020 vaše novoletne zaobljube uresničijo, da bomo vse dni v letu zadovoljni in vsestransko uspešni.

V ponedeljek, 6. januarja je praznik Gospodovega razglašenja ali praznik Svetih treh kraljev. Sveta maša bo ob 
18.00 zvečer. Učenci 3. in 8. razreda, ki imajo ob ponedeljkih verouk, ne bodo imeli verouka in so še prav posebej 
povabljeni k sveti maši. Vsi drugi razredi bodo imeli verouk po ustaljenem urniku od torka, 7. januarja naprej.

V nedeljo 12. januarja se spominjamo Jezusovega krsta. V katoliški Cerkvi poznamo sedem zakramentov, 
med katerimi je prvi krst. S krstom postanemo člani Cerkve. Voda, s katero krščevalec oblije novokrščenca, 
je simbol očiščenja in ponazarja novo življenje. Ta zakrament izbriše človekov izvirni greh in mu povrne 
dostojanstvo Božjega otroka. Znamenje tega dostojanstva je maziljenje s svetim oljem – krizmo, ki je sestavni del 
krstnega obreda. Prav je, da večkrat pomislimo, kaj smo postali pri krstu in kako sodelujemo s krstno milostjo.

V zakristiji je na razpolago Marijanski koledar za leto 2020. Cena je 2,50 €. 
V januarju je še precej prostih dni za mašne namene.

OBVESTILA
yy NEDELJA, 29. DECEMBER: Sveta Družina, med mašo blagoslov otrok.
yy SREDA, 1. JANUAR: Novo leto, praznik Marije, Božja Matere in dan miru. Sveta maša ob 10.00 z voščili 

za novo leto.
yy NEDELJA, 5. JANUAR: 2. nedelja po božiču. Maša ob 10.00. Tretji sveti večer.
yy PONEDELJEK, 6. JANUAR: Praznik Gospodovega razglašenja ali Sveti trije kralji. Sveta maša ob 18.00.
yy NEDELJA, 12. JANUAR: nedelja Jezusovega krsta. Sveta maša ob 10.00.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 29. DECEMBRA 2019 DO 12. JANUARJA 2020
NEDELJA, 29. december
Sveta Družina
David, kralj

10.00: ZA + FRANCKO KERN, dar Krhanovih

PONEDELJEK, 30. december
Feliks

ni maše

TOREK, 31. december
Silvester, Silvo

ni maše

SREDA, 1. januar
Novo leto – dan miru
Marija, Božja Mati

10.00: ZA ŽUPLJANE

ČETRTEK, 2. januar
Gregor Nacianški

18.00: ZA DUŠE V VICAH IN DOBER NAMEN

PETEK, 3. januar
Genovefa

18.00: ZA + JANEZA, MARIJO, DRUGO MARIJO IN JANKA 
KOKALJA

SOBOTA, 4. januar
Angela Folinjska

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA ZDRAVJE

NEDELJA, 5. januar
2. nedelja po božiču
Emilijana, Milena

10.00: ZA + JANKA BIDOVCA (obl.)

PONEDELJEK, 6. januar
Gospodovo razglašenja
Gašper, Miha, Boltežar

18.00: ZA + MAMO JOŽEFO (obl.) IN ATA PETRA VALTERJA

TOREK, 7. januar
Zdravko

ni maše

SREDA, 8. januar
Jurij iz Hozibe

ni maše

ČETRTEK, 9. januar
Hadrijan

18.00: ZA + PETRA MUBIJA, dar vaščanov z Letenc

PETEK, 10. januar
Viljem

18.00: ZA + JOŽETA SNEDICA, dar Stojana in Darje Kostanjevec

SOBOTA, 11. januar
Pavlin Oglejski

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA ŽUPLJANE

NEDELJA, 12. januar
Jezusov krst
Tatjana, Tanja

10.00: ZA ++ STARŠA JANEZA (obl.) IN JOŽEFO KOKALJ


