
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 12. DO 26. JANUARJA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
V novo leto smo vstopili z nemiri na Bližnjem vzhodu, kar se najbolj pozna v konfliktu med ZDA in Iranom. 

Gre za resen spor, ki ogroža vse človeštvo, saj lahko sproži svetovno vojno. O tem nas opozarja tudi Marija v 
Međugorju. Treba je več moliti z namenom, da si sprte strani podajo roko sprave in sodelovanja. Vsak dan zmolimo 
vsaj kakšno desetko s tem namenom.

Danes je nedelja Jezusovega krsta in tudi spomin našega krsta. Krst je prvi zakrament uvajanja v krščansko 
življenje in neke vrste popotnica v življenje. Krščujemo že majhne otroke, kajti krst s Svetim Duhom nam odvzame 
Adamovo krivdo in nebeški Oče nas sprejme za svoje otroke. Res je, da zakrament svetega krsta deluje že s tem, da 
ga prejmemo, vendar je treba s prejetimi milostmi sodelovati, če hočemo duhovno napredovati in rasti v svoji veri. 
Prav je, da večkrat pomislimo, kaj smo postali pri krstu in kako sodelujemo s krstno milostjo.

V petek, 17. januarja goduje sv. Anton. V Zalogu bo sveta maša ob 10.00. Vabljeni.
Letos je v tretjem razredu 9 pripravnikov na zakrament sprave in na prvo obhajilo. Zato bo v petek, 17. januarja 

sestanek za starše prvoobhajancev. Srečanje bo ob 18.30 v učilnici.
Januar je mesec verskega tiska. Zavedamo se, da mlajše generacije manj berejo in so preveč odvisne od trenutnih 

informacij z mobilnih telefonov, a za svojo duhovno rast potrebujemo kaj več kot informacije za kratek čas. Zato 
je dobro, da vzamemo v roke tudi kakšno bolj resno revijo in knjige z duhovno vsebino. Vse, ki ste naročeni na 
Družino in na Ognjišče prosim, da do konca meseca poravnate letno naročnino.

V soboto, 8. januarja je začetek tedna molitve za edinost kristjanov. Gradivo za letošnji teden molitve za edinost so 
pripravili kristjani različnih Cerkva z Malte, ki je večinsko katoliška dežela. Zgodovina krščanstva na tem sredozemskem 
otoku sega nazaj vse do časa apostolov. Sveti Pavel se je kot brodolomec rešil na obale Malte okoli leta 60. O gostoljubnih 
domačinih je njegov spremljevalec Luka zapisal pohvalo: »Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo.« Te besede so 
izbrane za letošnjo vodilno misel. Gostoljubnost je nujno potrebna krepost, ko gre za iskanje krščanske edinosti. Je izraz 
»dialoga ljubezni« med krščanskimi Cerkvami. Kliče nas k medsebojni naklonjenosti in velikodušnosti do potrebnih, 
zlasti do ljudi, ki ne delijo z nami istega jezika, kulture ali vere. Delitve med kristjani nasprotujejo Božji volji, so v spotiko 
svetu in škodujejo oznanjevanju evangelija. Premaga jih lahko samo moč molitve, v katero zaupamo. V molitvi doživljamo, 
da edinost ne more biti zgolj sad človeških naporov, ampak je vedno delo Svetega Duha. Edinosti ne moremo »ustvariti«, 
»izdelati« ali »organizirati«. Lahko jo samo sprejmemo kot dar Duha, ko smo notranje dovolj pripravljeni za to.

V januarju je še nekaj prostih dni za mašne namene.

OBVESTILA
yy NEDELJA, 12. JANUAR: nedelja Jezusovega krsta. Sveta maša ob 10.00.
yy PETEK, 17. JANUAR, sveti Anton: ob 10.00 sveta maša v Zalogu, zvečer ob18.30 pa sestanek za starše prvoobhajancev.
yy NEDELJA, 19. JANUAR: 2. med letom, nedelja verskega tiska. Med mašo namenska nabirka za obnovitvena 

dela na podružnici Zalog. 
yy NEDELJA, 26. JANUAR: 3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma. V naši župniji tudi don Boskova 

nedelja. Spomnili se bomo ustanovitelja salezijancev. Mašo bodo oblikovali veroukarji s pevci otroškega zbora.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 12. D0 26. JANUARJA 2020
NEDELJA, 12. januar
Jezusov krst
Tatjana, Tanja

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

PONEDELJEK, 13. januar
Veronika

ni maše

TOREK, 14. januar
Oton

ni maše

SREDA, 15. januar
Pavel iz Teb

ni maše

ČETRTEK, 16. januar
Honorat

18.00: ZA VSE ++ ŠALIHOVE

PETEK, 17. januar
Anton, Zvonko

10.00 – Zalog: ZA + FRANCA TAUČARJA (obl.) in MARJANA 
ZAPLOTNIKA

SOBOTA, 18. januar
Marjeta Ogrska

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + KARLA GORJANCA

NEDELJA, 19. januar
2. nedelja med letom
Makarij

10.00: ZA + PETRA MUBIJA, 30. dan po pogrebu

PONEDELJEK, 20. januar
Sebastijan, Boštjan

ni maše

TOREK, 21. januar
Neža, Janja

ni maše

SREDA, 22. januar
Vincencij, Vinko

ni maše

ČETRTEK, 23. januar
Henrik

18.00: ZA + FRANCKO KERN MRGOLE

PETEK, 24. januar
Frančišek Saleški

18.00: ZA + JANEZA KOKALJA, dar sosedov iz Zaloga

SOBOTA, 25. januar
Ananija

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA ŽUPLJANE

NEDELJA, 26. januar
3. nedelja med letom
Timotej in Tit

10.00: ZA + NEŽO GRAŠIČ (obl.)


