
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 3. DO 17. MAJA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Razmere povezane s korona virusom Covid 19 se počasi umirjajo, kar je zasluga vseh nas, ki smo 

upoštevali navodila vlade in Slovenske škofovske konference. Naše cerkve se od 4. maja naprej ponovno 
odpirajo za bogoslužje, vendar se moramo še vedno držati preventivnih ukrepov, ki jih priporoča naša 
vlada. Naši škofje so na škofovski konferenci sprejeli zelo natančne preventivne ukrepe glede obhajanja 
svetih maš, ki vam jih posredujem, ker se jih bo treba striktno držati, da ne bi povzročili 2. vala širjenja 
virusa.

NAVODILA ŠKOFOV GLEDE JAVNEGA BOGOSLUŽJA:
1. Udeležijo naj se ga le zdravi! Starejšim se priporoča, da bogoslužje še naprej spremljajo po TV 

in drugih medijih.
2. V cerkvi mora preko ust in nosu vsak vernik nositi zaščito (maska, šal, ruta)!
3. Pri vhodu je obvezna uporaba razkužila.
4. Ves čas je treba ohranjati minimalno medsebojno razdaljo 1,5m – družinski člani pa lahko v 

klopi sedijo skupaj. Vsaka druga klop mora biti prazna.
5. Dovoljeno je le ljudsko petje.
6. Ker je število mest v cerkvi omejeno, se verniki svete maše namesto v nedeljo lahko udeležijo 

kateri koli dan med tednom.
7. Za obisk v župnijski pisarni se je potrebno prej najaviti po telefonu ali e-pošti.
Mesec maj je Marijin mesec, povezan s šmarnično pobožnostjo. Korona virus nam je precej zagodel. 

Zaenkrat se še ne smemo množično družiti, zato letos ne bo šmarnic po naših cerkvah ali ponekod pri 
kapelah. Šmarnice pa kljub temu bodo. Naslov letošnjih šmarnic za otroke je IMENA ZA MARIJO. 
Napisala jih je naša župljanka Tadeja Roblek. Šmarnice so vsak dan povezane z njeno družino: z možem 
Juretom in štirimi otroki: Manco, Matevžem, Vesno in Primožem. Tadeja bo vsak dan pripovedovala 
zgodbo na facebooku in si jo boste ogledali v času, ki je za vašo družino najprimernejši. Potem pa se bosta 
kot družina sprehodili do kakšne vaške kapele, tam zmolili krajšo molitev, doma pa nalepili slikco tistega 
dneva na plakat. Plakati bodo na razpolago v župnijski cerkvi v Goričah in na Trsteniku. Starši za vsakega 
od otrok vzamete en plakat in en zavojček listkov, ki so že zloženi za cel mesec.

Čeprav dva meseca ni bilo maš v župnijski cerkvi in z njimi povezanih nabirk, so redni stroški za 
vzdrževanje cerkvenih objektov kljub temu bili. Zato bomo imeli v nedeljo, 17. maja ofer za vzdrževanje 
cerkvenih objektov in poslovanje naše župnije.

OBVESTILA
• NEDELJA, 3. MAJ: 4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega pastirja. Maša po televiziji.
• NEDELJA, 10. MAJ: 5. velikonočna nedelja, ob 10.00 maša v župnijski cerkvi v Goričah.
• NEDELJA, 17. MAJ: 6. velikonočna nedelja, nedelja turizma. Ob 10.00 maša v župnijski cerkvi, med 

mašo ofer za redne stroške župnije.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 3. DO 17. MAJA 2020
NEDELJA, 3. maj
4. velikonočna nedelja
Filip in Jakob

ZA + ANO IN JUSTINO MALI (obl.) IN VSE ++ MATIJEVČEVE

PONEDELJEK, 4. maj
Florjan (Cvetko)
TOREK, 5. maj
Katarina Cittadini
SREDA, 6. maj
Dominik Savio
ČETRTEK, 7 maj
Gizela

19.00: ZA ZDRAVJE (PZ)

PETEK, 8. maj
Bonifacij

19.00: ZA ++ LOJZETA, NACETA IN IVANA LIKARJA

SOBOTA, 9. maj
Izaija

19.00: ZA ŽUPLJANE

NEDELJA, 10. maj
3. velikonočna nedelja
Job

10.00: ZA ++ STARŠA ALOJZA IN FRANČIŠKO MARKOVIČ TER 
SIMONA

PONEDELJEK, 11. maj
Pankracij
TOREK, 12. maj
Leopold Mandić
SREDA, 13. maj
Fatimska Mati božja
ČETRTEK, 14. maj
Bonifacij

19.00: ZA + PETRA KOŠIRJA (obl.)

PETEK, 15. MAJ
Zofija, Sonja

19.00: V ZAHVALO ZA SLUŽBO IN ZDRAVJE

SOBOTA, 16. MAJ
Janez Nepomuk

19.00: ZA ŽUPLJANE

NEDELJA, 17. MAJ
4. velikonočna nedelja
Jošt

10.00: ZA + SLAVKO IN JOŽETA GROSA, dar sestre Ane z Voklega


