
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 31. MAJA DO 14. JUNIJA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Mesec maj je za nami in z njim povezana tudi šmarnična pobožnost. Ne vem sicer, koliko so spremljali 

Tadejino zgodbo šmarničarji goriške župnije, a na facebook strani je bilo vsak dan veliko sledilcev. Za ot-
roke in mladino je medmrežje nov način komuniciranja in druženja, zato je dobro, da sodobna sredstva 
družbenega obveščanja izkoristimo tudi za duhovnost in posredovanje verskih vrednot. Tadeji Roblek se 
lepo zahvaljuje za veliko delo pričevanja vere, kar ni bilo pomembno le za obe naši župniji, ampak za širši 
slovenski prostor.

Zadnjo nedeljo v maju so letos Binkošti, spomin na prvi prihod Svetega Duha. S tem praznikom, ki ga 
obhajamo 50 dni po veliki noči, se zaključuje velikonočni čas. Sveti Duh je dejavno navzoč ob sprejemanju 
pomembnih odločitev Cerkve, izbiri oznanjevalcev in jih tudi vodi. V Apostolskih delih binkošti zavzemajo 
središčno mesto. Kakor je Jezus po krstu v Duhu začel svoje delovanje s programskim govorom v nazareški 
shodnici, ki ga je sklenil z opozorilom, da so vsi, ne samo Judje, poklicani k odrešenju; tako tudi Cerkev po 
svojem binkoštnem krstu začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu. Sveti Duh je namreč 
začetek in počelo vsake evangelizacije ter nosilec veselega oznanila v svet. Vse pa se zgodi po kristjanih, ki 
sedaj živijo in delajo kot Kristusovi pričevalci. Zato je prav, da se večkrat vprašamo, kako živimo v skladu z 
milostmi, ki smo jih pri birmi prejeli: smo zares zreli in odgovorni kristjani?

V petek, 29. smo imeli prošnjo mašo za vas Goriče. V štirinajstih dneh bodo na vrsti še prošnje maše 
za druge vasi. Vaščani ste lepo povabljeni k tem svetim mašam, da se z litanijami priporočimo Mariji in 
različnim svetnikom, našim posrednikom pri Bogu, hkrati pa se Bogu zahvalimo za številne milosti, ki jih 
vsak dan prejemamo. Lepo bi bilo, če bi tisti dan bil iz vsake hiše vsaj en član pri maši. V četrtek, 4. junija bo 
prošnja maša za Zalog in Srednjo vas v podružnični cerkvi v Zalogu. Maša bo ob 19.30.

V četrtek, 11. junija je praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi. Ta dan je navadno telovska procesija. 
Ali nam bo Slovenska škofovska konferenca dovolila procesijo, še ne vemo. Slovesna sveta maša bo, glede 
procesije pa bomo pravočasno sporočili odločitev naših škofov. Vsekakor vas vabim, da se v čim večjem 
številu udeležimo svete maše in se Bogu zahvalimo za njegovo stalno navzočnost med nami v kruhu, ki nas 
hrani za večno življenje.

Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Marija ni nikoli bežala pred odgovornostjo in se ni 
slepila, temveč je znala spremljati bolečino svojega Sina, ga podpreti s pogledom, mu dati zavetje v svojem 
srcu. Bolečina, ki jo je trpela, je ni pahnila v obup. Bila je močna žena tistega »da«, ki podpira in spremlja, 
daje zavetje in objema. Marija je velika varuhinja upanja. (45)

OBVESTILA
• NEDELJA, 31. maj: Binkoštna nedelja, maša ob 10. uri v župnijski cerkvi.
• NEDELJA, 7. junij: Nedelja Svete Trojice. Ob 10. uri maša v župnijski cerkvi.
• ČETRTEK, 11. junij: Praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi. Slovesna sveta maša ob 19.00.
• NEDELJA, 14. junij: 11. nedelja med letom. Sveta maša ob 10. uri v župnijski cerkvi.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 31. MAJA DO 14. JUNIJA 2020
NEDELJA, 31. maj
BINKOŠTI
Obisk. Device Marije

ZA + ŠTEFKO POTOČNIK

PONEDELJEK, 1. junij
Marija, Mati Cerkve
TOREK, 2. junij
Erazem
SREDA, 3. junij
Hilarij
ČETRTEK, 4. junij
Peter Veronski

Zalog - 19.30: PROŠNJA MAŠA ZA ZALOG IN SREDNJO VAS

PETEK, 5. junij
Bonifacij

19.00: V ZAHVALO ZA ŽIVLJENJE

SOBOTA, 6. junij
Norbert

19.00: PO NAMENU

NEDELJA, 7. junij
Sveta Trojica
Robert

10.00: ZA + OČETA IN MAMO DOLENC

PONEDELJEK, 8. junij
Medard
TOREK, 9. junij
Rihard
SREDA, 10. junij
Bogumil
ČETRTEK
11. junij
Sveto rešnje telo in kri
Barnaba

19.00: V ZAHVALO ZA SREČEN ZAKON

PETEK
12. junij
Adelajda

19.00: PROŠNJA MAŠA ZA GOLNIK

SOBOTA
13. junij
Anton Padovanski

19.00: PROŠNJA MAŠA ZA LETENCE

NEDELJA
14. junij
11. nedelja med letom
Metodij

10.00: ZA + OČETA JANEZA NOVAKA in ZA ZDRAVJE


