
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 28. JUNIJA DO 12. JULIJA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Šolsko in veroučno leto se je zaključilo. Zaradi korona virusa je odpadlo tri mesece verouka. V juniju 

smo uspeli imeti zadnje srečanje v tem šolskem letu. Otrokom smo razdelili spričevala in pred njimi so 
zaslužene počitnice. V času počitnic Bog ni na dopustu. On nas pričakuje povsod, kjer bomo počitniko-
vali. Ob nedeljah vstopimo v najbližjo cerkev in si pri maši, ali privatnem obisku cerkve, vzemimo čas za 
osebno srečanje z Bogom ter z njim delimo prijetne in tudi manj vesele trenutke svojega življenja.

V ponedeljek je praznik apostolov Petra in Pavla. Ta dan naši škofje posvečujejo novomašnike. Letos je 
novomašnikov sedem. »Gospod, si ti naš oče! Mi smo glina, ti si naš upodabljavec, vsi smo delo tvojih rok« 
(Iz 64,7). Tako nas prizemljuje prerok Izaija. Apostol Pavel pa govori o Kristusovi skrivnosti in pravi: “…ta 
zaklad pa imamo v glinastih posodah” (2 Kor 4,7). Vsi smo poklicani naj se zavedamo, da smo glina, torej 
slabotni, grešniki. Brez Božje moči ne moremo iti naprej. V tem času smo duhovniki, delavci Gospodovega 
vinograda, še posebej nagovorjeni, da zaustavljeni od aktivnosti, ozavestimo našo pot in poslanstvo; da se 
vprašamo s kakšno posodo prihajamo pred Gospoda? Zato vas vse vabim k molitvi in darovanju svojega 
trpljenja za duhovne poklice. V naši župniji imamo Domna Kosa kot kandidata na poti duhovnega poklica, 
zato podpirajmo s svojo molitvijo njega, vse letošnje novomašnike in vse, ki smo že dolga leta v pastoral-
nem delu. Na praznik apostolov Petra in Pavla bo večerna sveta maša (19.00) samo na Trsteniku.

Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Danes je pri odraslih nevarnost, da si prehitro na-
redimo spisek težav in napak sodobne mladine. Nekateri bi nam sicer ploskali, ker smo se pokazali kot 
strokovnjaki za iskanje negativnih in nevarnih točk. Kakšen pa bi bil rezultat takšne drže? Vedno več in 
več razdalje, manj bližine, manj medsebojne pomoči. Jasnovidnost tistega, ki je bil poklican biti oče, pastir 
ali voditelj mladine, je v tem, da najde majhen plamenček, ki še gori, trst, ki se zdi, da je nalomljen, ki 
pa se vendar še ni zlomil. To je sposobnost najti poti tam, kjer drugi vidijo samo zidove, to je spretnost 
prepoznavanja možnosti tam, kjer drugi vidijo samo nevarnosti. Tak je pogled Boga Očeta, ki je sposoben 
ceniti in hraniti dobro posejana semena v srcih mladih. Srce vsakega mladega moramo zato pojmovati kot 
»sveto zemljo«, ki nosi semena božjega življenja. (66-67)

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

OBVESTILA
 y NEDELJA, 28. junij: 13. nedelja med letom. Sveta maša v Zalogu ob 10.00. Namenska nabirka za 

obnovitvena dela na podružnici Zalog.
 y NEDELJA, 5. julij: Praznik slovanskih apostolov svetega Cirila in Metoda, sozavetnikov Evrope. Ne-

delja slovenskih izseljencev. Sveta maša ob 10.00. 
 y NEDELJA, 12. julij: 15. nedelja med letom, Sveta maša ob 10.00
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 28. JUNIJA DO 12. JULIJA 2020
NEDELJA, 28. junij
13. nedelja med letom
Irenej, Hotimir

Zalog 10.00: ZA MLADOPOROČENCA PETRA IN NEŽO TER 
SREČEN ZAKON 

PONEDELJEK, 29. junij
Peter in Pavel
TOREK, 30. junij
Oton
SREDA, 1. julij
Estera
ČETRTEK, 2. julij
Evgenija

19.00: ZA + OČETA ALOJZA MARKIČA

PETEK, 3. julij
Tomaž, apostol

19.00: ZA ZDRAVJE - PZ

SOBOTA, 4. julij
Uroš

19.00: ZA + IGNACIJA (obl.) IN KRISTINO VALTER

NEDELJA, 5. julij
Ciril in Metod, sozavetnika 
Evrope

10.00: ZA + JOŽETA RIBNIKARJA (obl.)

PONEDELJEK, 6. julij
Marija Goretti
TOREK, 7. julij
Vilibald
SREDA, 8. julij
Prokopij
ČETRTEK, 9. julij
Veronika

19.00: ZA + JOŽETA SNEDICA, dar Sebastjana in Alenke Mohar

PETEK, 10. julij
Amalija, Alma

19.00: ZA + SLAVKO IN JOŽETA GROSA, dar Štularjevih

SOBOTA, 11. julij
Benedikt

19.00: ZA + JANKA VALTERJA (obl.)

NEDELJA, 12. julij
15. nedelja med letom
Mohor in Fortunat

10.00: ZA + ANGELO VEVAR (obl.)


