
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 17. DO 31. 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. Naše cerkve so od 4. maja naprej ponovno odprte za bogoslužje, vendar se moramo še vedno držati 
preventivnih ukrepov, ki jih priporoča naša vlada in Slovenska škofovska konferenca. 

Mesec maj je Marijin mesec, povezan s šmarnično pobožnostjo. Letos ni šmarnic po naših cerkvah. Otroci 
so lahko pri šmarnicah preko internetne strani Župnija Goriče in preko facebook strani Župnija Trstenik. Letos 
je šmarnice napisala naša župljanka Tadeja Roblek. Šmarnice so vsak dan povezane z njeno družino: z možem 
Juretom in štirimi otroki: Manco, Matevžem, Vesno in Primožem. Tadejine zgodbe lahko berete, vsak dan pa je 
zgodba posredovana z videom in navodili, kako naj v šmarnično pobožnost vključimo še molitev in kakšno dobro 
delo. Te video zgodbice so zelo zanimive, saj je vsak dan na medmrežju čez 500 in več klikov. Kakšen krat celo blizu 
2.000. V cerkvi so še vedno na razpolago plakati in kompleti listkov, da lahko otroci doma sestavijo plakat Marije 
z dojenčkom Jezusom.

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 je ofer 6. velikonočne nedelje namenjen za vzdrževanje cerkvenih objektov 
in redno poslovanje naše župnije.

Od 18. maja naprej so prošnji dnevi. V prvi polovici tedna ni maš v Goričah, zato bomo prošnje maše za posa-
mezne vasi razporedili na dneve, ko je v Goričah redna maša. Zelo pomembno je, da se ne čutimo samozadostne 
in smo Bogu hvaležni za številne blagoslove, ki jih prejemamo kot župnija in kot posamezniki. Naši predniki so se 
zavedali, da je dobra letina v veliki meri odvisna od Božjega blagoslova in kako smo za vse, kar prejemamo, Bogu 
hvaležni. Zato tisti dan, ko ima posamezna vas prošnjo mašo, verniki tiste vasi pridejo k tej zahvalni maši v čim 
večjem številu.

Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Preveč boječa in strukturirana Cerkev je lahko vedno kritič-
na do vseh pogovorov o zaščiti pravic žensk. Zgodovina nam govori o veliko primerih pretirane avtoritarnosti s 
strani moških in različnih oblik mačističnega zasužnjevanja, zlorabljanja in nasilja. Zato je v tej smeri sinoda želela 
obnoviti zavezo Cerkve proti kakršni koli obliki zapostavljanja in spolnega nasilja. To je odziv cerkve, ki ostaja 
mlada in dopušča, da jo sprašujejo ter da jo spodbuja občutljivost mladih. V srcu Cerkve žari Marija. Ona je velik 
zgled in vzornica za mlado Cerkev, ki želi slediti Kristusu s svežino in učljivostjo. Ko je bila zelo mlada, je prejela 
angelovo oznanilo in se ni odrekla postavljanju vprašanj. Vendar je z odprtim srcem odgovorila: »Glej, Gospodova 
služabnica sem.« (42-43)

OBVESTILA
• NEDELJA, 17. MAJ: 6. velikonočna nedelja, nedelja turizma. Ob 10.00 maša v župnijski cerkvi, med mašo ofer 

za redne stroške župnije.
• NEDELJA, 24. MAJ: 7. velikonočna nedelja – nedelja sredstev družbenega obveščanja. Ob 10.00 maša v žu-

pnijski cerkvi v Goričah.
• NEDELJA, 31. MAJ: Binkoštna nedelja, maša ob 10.00 v župnijski cerkvi.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 17. DO 31. MAJA 2020
NEDELJA, 17. maj
6. velikonočna nedelja
Jošt

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

PONEDELJEK, 18. maj
Feliks
TOREK, 19. maj
Peter Celestin
SREDA, 20. maj
Bernardin
ČETRTEK, 21. maj
Gospodov vnebohod

19.00: ZA + FRANCA IN IVANKO TAUČAR

PETEK, 22. maj
Emil, Milan

19.00: ZA + FRANCKO KERN

SOBOTA, 23. maj
Socerb

19.00: ZA + MATICA JEGLIČA

NEDELJA, 24. maj
7. velikonočna nedelja
Marija Pomagaj

10.00: ZA ++ MARTINOVČEVE

PONEDELJEK, 25. maj
Beda Častitljivi
TOREK, 26. maj
Filip Neri
SREDA, 27. maj
Alojzij Grozde
ČETRTEK, 28. maj
Margareta

19.00: ZA + JAKOBA IN KRISTINO RAKOVEC (obl.)

PETEK, 29. MAJ
Maksim Emonski

19.00: PROŠNJA MAŠA ZA GORIČE

SOBOTA, 30. MAJ
Ivana Orleanska

19.00: ZA + OČETA IN MAMO DOLENC

NEDELJA, 31. MAJ
BINKOŠTI
Obiskanje Dev. Marije

10.00: ZA + ŠTEFKO POTOČNIK


