
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 26. JANUARJA DO 9. FEBRUARJA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Nedelja Svetega pisma je praznik Svetega pisma. Je dan v letu, ko se posebej ustavimo in zahvalimo Bogu 

za dar zapisane Božje besede. Spomnimo se bogate svetopisemske dediščine, ki jo imamo Slovenci in ki nam je 
danes lahko v veliko spodbudo in navdih. Obenem je to priložnost za iskanje načinov, kako bolje »ravnati z Božjo 
besedo« (2 Tim 2,15).

V naši župniji, ki jo upravljajo salezijanci, je danes don Boskov praznik. Ustanovitelj salezijancev, sveti Janez 
Bosko (1815 – 1888) je živel v času industrijske revolucije. Bil je duhovnik in je deloval v italijanskem mestu Turin, 
kamor je “s trebuhom za kruhom” prihajalo veliko mladih. Za svoje trdo delo so prejemali le skromno plačilo, 
bivali v neživljenjskih razmerah in pogosto prenočevali pod milim nebom. Boj za preživetje jih je silil tudi v 
krajo, zaradi česar so se neredko znašli za zapahi. Veliko jih je zaradi težkih razmer prezgodaj umrlo. Don Boska 
je takšen položaj mladih globoko pretresel. Zato se je odločil, da jim bo podaril svoje življenje in jim pomagal 
po svojih najboljših močeh. V oratoriju, kot je poimenoval svojo vzgojno ustanovo, je zbiral na stotine mladih. 
Njegovo geslo je bilo: “Za vas živim.« Njegovo delo se je razširilo tudi v Slovenijo, kjer se za delo z mladimi 
trudijo različne veje salezijanske družine – salezijanci, sestre hčere Marije Pomočnice, don Boskove prostovoljke, 
salezijanski sotrudniki.

Naslednjo nedeljo je svečnica, praznik Jezusovega darovanja v templju. Svečnica, ki jo obhajamo drugega 
februarja, je pri nas zadnji dan božičnega časa. Praznik Jezusovega darovanja v templju obhajamo štirideset dni 
po božiču. Ime svečnica je dobil, ker na ta dan po stari navadi po cerkvah blagoslavljamo sveče. Na Slovenskem 
je še vedno lepa navada, da do tega dne domove krasijo božične smrečice, gotovo pa jaslice, ki pa jih je prav na 
svečnico treba razdreti, o čemer pojejo tudi nekatere svečniške kolednice. Praznik, ki ima poganski izvor, je na 
Slovenskem že dolgo zasidran kot del cerkvenega leta, saj tega dne obhajamo spomin Marijinega očiščevanja, 
pa tudi njenega srečanja s Simeonom. Sveča ima velik simbolni pomen; ponazarja prazničnost in razsvetljenje 
teme duha ter kristjana opominja, da mora biti otrok luči. Na svečnico je že stara slovenska navada, da na ta dan 
darujemo sveče, ki bodo tisto leto gorele med svetimi mašami na glavnem in daritvenem oltarju. Sedaj več ne 
uporabljamo sveč iz voska, zato se priporočamo za vaše darove, ki jih uporabimo za nakup tekočega voska. Že 
sedaj iskrena hvala za vsak vaš dar.

V četrtek, 30. januarja bo seja ŽPS. Pogovoriti se moramo o pastoralnem delu do velike noči in narediti 
program za volitve novega ŽPS za nov petletni mandat. Srečanje bo po sveti maši, ob 18.30 v učilnici.

V februarju je še nekaj prostih dni za mašne namene.

OBVESTILA
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.
yy ČETRTEK, 30. JANUAR: ob 18.30 seja ŽPS.
yy NEDELJA, 2. FEBRUAR: Jezusovo darovanje v templju – svečnica. S seboj prinesite sveče za procesijo.
yy NEDELJA, 9. FEBRUAR: 5. nedelja med letom. Maša ob 10.00.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 26. JANUARJA DO 9. FEBRUARJA 2020
NEDELJA, 26. januar
Nedelja svetega pisma
Timotej in Tit

10.00: ZA + NEŽO GRAŠIČ (obl.)

PONEDELJEK, 27. januar
Angela Merici

ni maše

TOREK, 28. januar
Tomaž Akvinski

ni maše

SREDA, 29. januar
Konstancij

ni maše

ČETRTEK, 30. januar
Hijacinta

18.00: ZA DUŠE V VICAH IN V DOBER NAMEN

PETEK, 31. januar
Janez Bosko

18.00: ZA + PETRA MUBIJA, dar vaščanov z Letenc

SOBOTA, 
1. februar
Brigita Irska

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA VSE ++ SNEDIČEVE

NEDELJA, 2. februar
Svečnica –Jezusovo darovanje 
v templju
Simeon in Ana

10.00: ZA + MARIJO IN ANTONA MALIJA TER STARŠE 
DOVŽAN

PONEDELJEK, 3. februar
Blaž

ni maše

TOREK, 4. februar
Oskar

ni maše

SREDA, 5. februar
Agata

ni maše

ČETRTEK, 6. februar
Ljubo

18.00: ZA + JOŽETA MESCA, 7. dan po pogrebu

PETEK, 7. februar
Rihard

18.00: ZA + JOŽETA URBANCA (obl.)

SOBOTA, 8. februar
Hieronim

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + MARIJO SOKLIČ IN MARICO ZADNIKAR

NEDELJA, 9. februar
5. nedelja med letom
Apolonija, Polona

10.00: ZA + FRANCA LIKOZARJA (obl.)


