
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 14. DO 28. JUNIJA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
V četrtek smo obhajali praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Sveta evharistija je eden od sedmih zakra-

mentov, največji med vsemi. Več kot Jezusovo konkretno navzočnost med nami pod podobo kruha, ki je hrana 
za večno življenje, si ne moremo predstavljati. Po slovesni sveti maši smo imeli tudi telovsko procesijo. Jezus se je 
tako v najsvetejšem zakramentu sprehodil po naši župniji in nam delil svoje blagoslove. Procesija se je ustavila pri 
oltarjih dveh vaških kapelic, kjer smo v molitvi, branju evangelija in s pesmijo častili vsemogočnega Boga, ki hoče 
živeti sredi med nami. Hvala vsem, ki ste se udeležili svete maše in procesije.

V tednu, ki je pred nami, bodo vse skupine imele zadnjo uro verouka. Srečanja bodo po urniku, kot je to bilo v 
času pred korona virusom Covid 19. Pri verouku bodo dobili tudi spričevala.

Korona virus nam je v marsičem spremenil program pastoralnega dela na naših župnijah. To je glavni razlog, 
da je vodstvo Ljubljanske nadškofije vsem župnikom poslalo dopis, da letos odpadejo volitve novih članov ŽPS. Sta-
rim članom ŽPS se tako mandat podaljšuje za eno leto. Zato bomo v začetku julija imeli sejo ŽPS, da se pogovorimo 
o dogajanju v času poletnih počitnic.

V začetku julija bomo imeli zaključno srečanje voditelje veroučnih skupin, da naredimo preverbo letošnjega 
verouka in se pogovorimo o novem veroučnem letu 2020/21.

V petek, 19. junija je praznik Srca Jezusovega. Praznik je povezan s središčem našega odrešenja, z Jezusovo 
daritvijo na križu. Jezus nas je ljubil tudi s človeškim srcem. Na križu so iz njegove prebodene strani začele teči 
reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile. Pri večerni sveti maši se bomo Jezusu zahvalili za to njegovo 
ljubezen. 

Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Srce Cerkve je polno mladih svetnikov, ki so dali življenje za 
Kristusa, mnogi celo v mučeništvu. Čudovito so odsevali mladega Kristusa. Zdaj žarijo, da bi spodbudili nas in da 
bi nam pomagali iz zaspanosti. Sinoda je izpostavila, da je veliko mladih svetnikov osvetlilo mladost v vsej njeni 
lepoti in so bili v svojem času resnični preroki sprememb; njihov zgled kaže, česa vsega so mladi sposobni, ko se 
odprejo srečanju s Kristusom. Po svetosti mladih lahko Cerkev prenovi svojo duhovno gorečnost in apostolsko 
moč. Balzam svetosti, rojene s plemenitim življenjem tolikih mladih, lahko pozdravi rane Cerkve in sveta, nam 
vrne tisto polnost ljubezni, h kateri smo bili od vekomaj poklicani: mladi svetniki nas spodbujajo, da se vrnemo k 
prvi ljubezni. (49-50)

V mesecu juliju je še precej prostih dni za mašne namene.

OBVESTILA
• NEDELJA, 14. junij: 11. nedelja med letom. Sveta maša ob 10.00 v župnijski cerkvi.
• PETEK, 19. junij: Slovesni praznik Srca Jezusovega. Sveta maša ob 19.00.
• NEDELJA, 21. junij: 12. nedelja med letom, god sv. Alojzija. Sveta maša ob 10.00. 
• NEDELJA, 28. junij: 13. nedelja med letom. Sveta maša v Zalogu ob 10.00. Namenska nabirka za obnovitvena 

dela na podružnici Zalog.



List izdaja: Župnija Goriče, Goriče 50, 4204 GOLNIK
Tel. 041 760 352 (župnik Branko Balažic), http://www.salve.si/gorice/

Transakcijski račun Župnije Goriče: SI56 0433 1000 2960 846

NAMENI SVETIH MAŠ: OD 14. DO 28. JUNIJA 2020
NEDELJA, 14. junij
11. nedelja med letom
Metodij

ZA + OČETA JANEZA NOVAKA IN ZA ZDRAVJE

PONEDELJEK, 15. junij
Vid
TOREK, 16. junij
Beno
SREDA, 17. junij
Albert
ČETRTEK, 18. junij
Elizabeta

19.00: ZA + MARIJO DEBELJAK (obl.)

PETEK, 19. junij
Srce Jezusovo

19.00: ZA + JANEZA KRNIČARJA (obl.)

SOBOTA, 20. junij
Srce Marijino

17.30: Poročna maša Polone Valter in Aleša Godnov.
19.00: ZA + ANICO (obl.) in PETRA MUBIJA

NEDELJA, 21. junij
12. nedelja med letom
Alojzij

10.00: 1. ZA + ALOJZA IN BRANKA ZAPLOTNIKA, ++ STARŠE IN BRATA 
JOŽETA OMANA
2. ZA + IVANO (obl.) IN CILKO UDIR

PONEDELJEK, 22. junij
Pavlin
TOREK, 23. junij
Jožef Cafasso
SREDA, 24. junij
Rojstvo Janeza Krstnika
ČETRTEK, 25. junij
Dan državnosti, d.p.d.

19.00: ZA + JANEZA, JANKOTA, MARIJO IN DRUGO MARIJO KOKALJ

PETEK, 26. junij
Ciril Aleksandrijski

19.00: PO NAMENU

SOBOTA
27. junij
Ema

19.00: ZA + PAVLO (obl.), OČETA FRANCA IN BRATA PETRA BIDOVCA

NEDELJA, 28. junij
13. nedelja med letom
Irenej, Hotimir

Zalog 10.00: ZA MLADOPOROČENCA PETRA IN NEŽO TER SREČEN 
ZAKON


