
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 9. DO 23. FEBRUARJA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Na seji ŽPS, ki smo jo imeli v tem tednu, smo naredili program pastoralnega dogajanja do velike noči. Letos 

poteče  petletni mandat članov ŽPS. V pripravi na izbiro novih članov ŽPS bomo po župnijah na tretjo postno 
nedeljo (15. marca) brali pismo novomeškega škofa Andreja Glavana s povabilom k modri odločitvi. To nedeljo 
boste dobili glasovnice za volitve novih članov.

Predstavitev letošnjih prvoobhajancev bo na Belo nedeljo, 19. aprila, prvoobhajilna slovesnost pa 17. maja. 
Prvoobhajance vam priporočam v molitev.

V torek je praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek je za letošnje praznovanje 
napisal poslanico z naslovom Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek (Mt 11,28). 
Te Kristusove besede odražajo solidarnost Sina človekovega z vsemi, ki so ranjeni in obteženi. Koliko ljudi trpi 
v telesu in v duši! Jezus poziva vse, naj pridejo bliže – »Pridite k meni!« – ter jim obljublja tolažbo in počitek. 
Pri nas bo osrednja slovesnost ob 10.00 pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Svetovni dan bolnikov in njegovo bližino 
naj zaznamuje naša večja pozornost do bolnikov in trpečih. Na Trsteniku je ta dan celodnevno češčenje. Začetek 
bo ob 7.00 s sveto mašo, sveta maša je tudi ob 10.00, zaključek pa z litanijami in sveto mašo ob 17.00. Vabljeni.

V četrtek, 14. februarja goduje sveti Valentin. Valentinovo je tradicionalni dan, ko si v nekaterih kulturah 
zaljubljenci izkazujejo ljubezen - največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto anonimnih) in izmenjavo daril. 
Praznik svetega Valentina se je sprva praznoval kot rimokatoliški dan posta v čast svetemu Valentinu. Današnji 
pomen je dobil šele po visokem srednjem veku, ko se je razvila zamisel o romantični ljubezni. Prvo pričevanje 
o povezanosti dne svetega Valentina z romantično ljubeznijo sega v 14. stoletje, ko so v Angliji in Franciji 14. 
februar označevali kot dan, ko se ženijo ptički. V tej dobi so si ljubimci takrat izmenjevali pisemca in se imenovali 
za valentine. Pozornost do drugega je v sodobni družbi zelo pomembna, kajti preveč smo obsedeni z delom in 
pozabljamo, da so pomembni ljudje in je zato treba medsebojne odnose postaviti v prvi plan naših prizadevanj. 
Zato so majhne pozornosti zelo pomembne. Kip svetega Valentina imamo tudi v podružnični cerkvi v Zalogu, zato 
bo 14. februarja ob 10.00 tam sveta maša. Vabljeni.

V februarju bomo pobirali prostovoljne prispevke za sedežnino. Tudi letos bo ostala ista cena, kot je že nekaj 
let, 15€ za sedež. Hvala za to obliko vzdrževanja cerkvenih objektov.

V marcu je še precej prostih dni za mašne namene.

OBVESTILA
yy NEDELJA, 9. FEBRUAR: 5. nedelja med letom. Sveta maša ob 10.00.
yy PETEK, 14. FEBRUAR: god svetega Valentina, zavetnika mladine, popotnikov in čebelarjev. V Zalogu bo 

sveta maša ob 10.00.
yy NEDELJA, 16. FEBRUAR: 6. nedelja med letom. Sveta maša ob 10.00. Namenska nabirka je namenjena za 

obnovitvena dela na podružnični cerkvi v Zalogu.
yy NEDELJA, 23. FEBRUAR: 7. nedelja med letom, pustna nedelja. Sveta maša ob 10.00.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 9. DO 23. FEBRUARJA 2020
NEDELJA, 9. februar
5. nedelja med letom
Apolonija, Polona

10.00: 1. ZA + FRANCA LIKOZARJA (obl.)
            2. ZA + SLAVKO GROS, 7. dan po smrti

PONEDELJEK, 10. februar
Sholastika

ni maše

TOREK, 11. februar
Lurška Mati Božja

ni maše

SREDA, 12. februar
Feliks

ni maše

ČETRTEK, 13. februar
Kristina

18.00: ZA + DOROTEJO MALI

PETEK, 14. februar
Valentin, Zdravko

10.00 Zalog: 1. ZA + JURIJA IN ANO TOPORIŠ (obl.)
                        2. ZA + CILKO (obl.) IN IVANA UDIRJA

SOBOTA, 15. februar
Klavdij

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + NEŽO IN ALOJZA MARKUNA

NEDELJA, 16. februar
6. nedelja med letom
Julijana

10.00: ZA + BRATA MARKA IN STARŠE GALIČ

PONEDELJEK, 17. februar
Silvin

ni maše

TOREK, 18. februar
Frančišek Regis Clet

ni maše

SREDA, 19. februar
Konrad

ni maše

ČETRTEK, 20. februar
Jacinta in Frančišek

18.00: ZA + MARIJO ZAPLOTNIK IN VSE ++ TONČEVE

PETEK, 21. februar
Irena, Mira

18.00: ZA + BOJANA ZAJCA

SOBOTA, 22. februar
Marjeta Kortonska

16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + ANZELMA TROBEC (obl.)

NEDELJA, 23. februar
7. nedelja med letom
Polikarp

10.00: 1. ZA + ALOJZA ZAPLOTNIKA (obl.) IN SINA BRANKA
            2. ZA + MATICA JEGLIČA (obl.)


