Župnija svetega Andreja Goriče
OD 12. DO 26. JULIJA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Kot ste sami že veliko slišali po različnih medijih, smo priča drugemu valu korona virusa. Vlada in
Slovenska škofovska konferenca zahtevata, da se strogo držimo predlaganih ukrepov – razkuževanje rok,
varnostna razdalja, maska v zaprtem prostoru. Glede udeležbe pri svetih mašah kakšnih dodatnih ukrepov zaenkrat ni predvidenih. Potrudimo se odgovorno držati predlaganih ukrepov, molimo za obolele, za
zdravstveno osebje in za znanstvenike, da bodo čim hitreje odkrili cepivo proti tej okužbi.
Mnogi boste v teh dneh na počitnicah. Želim vam dobrega oddiha za telo in dušo. Ko gremo na počitnice, ne smemo pozabiti na zdravega duha. Vzemite si s sabo kakšno dobro knjigo - ne le za kratek čas,
temveč tudi kaj resnega -, kar bo dodatna spodbuda za odgovorno, človeka vredno življenje. Kot duhovna
poživitev bo lahko tudi tale zgodba:
Skupaj sta rasli, sredi drugega drevja, grmovja, cvetja in dišečih gredic, hrast in vrtnica. Hrast je bil veličastno drevo, njegove krepke veje so se zdele kot krona, ki se oblastno širi nad ponižnimi vrtnimi rastlinami.
Vrtnica pa je bila drobno steblo z redkimi zelenimi listi in številnimi ostrimi bodicami. Pred seboj je imela
sovražno okolje in zdelo se je, da bo vsak hip usahnila. Uspešni hrast se je zabaval in jo poniževal: »Ti nisi
nič drugega kot pomilovanja vredna trnova vejica.« Ko je pihal veter, je mogočno drevo stresalo svoje številne lističe in ustvarjalo zvoke, ki so se prelivali v eksotično požvižgavanje in ljubke harmonije. Zato je hrast
postajal iz dneva v dan bolj ošaben. »Jaz sem orkester!« se je bahal. »Nebo in zemljo napolnjujem z nežnimi
simfonijami. Ne tako kot ti, bedna vejica, ki nisi za nobeno rabo. Komu lahko koristi takšna vrtnica?«
Prestrašena in obubožana vrtnica, pa je molčala. Ko pa je prišel maj, je naenkrat zacvetela. In ves vrt je
završal v dolgem, iskrenem in vročem aplavzu.
V nedeljo, 26. julija je Krištofova nedelja. Tudi letos bomo na to nedeljo podprli naše misijonarje v akciji MIVA. Po vseh župnijah v Sloveniji bo ta dan blagoslov vozil, verniki pa bodo lahko darovali sredstva
v zahvalo za srečno prevožene kilometre. Iz zbranega bodo nato kupili nova prevozna sredstva slovenskim
misijonarjem. Že vnaprej iskrena hvala za vašo velikodušnost.
Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Mladost ni nekaj, kar bi lahko abstraktno razčlenjevali. V resnici »mladosti« ni, so samo mladi s svojimi konkretnimi življenji. V sedanjem svetu, ki je poln
vseh vrst napredka, so številna od teh življenj izpostavljena trpljenju in manipulaciji. (71)
V mesecu juliju in avgustu je še precej prostih dni za mašne namene.

OBVESTILA

• NEDELJA, 12. julij: 15. nedelja med letom. Sveta maša ob 10.00 v župnijski cerkvi.
• NEDELJA, 19. julij: 16. nedelja med letom. Goduje Arsenij Veliki, puščavnik. Sveta maša ob 10.00 v
župnijski cerkvi.
• NEDELJA, 26. julij: 17. nedelja med letom – Krištofova nedelja. V soboto in v nedeljo bo po sveti
maši blagoslov vozil. Svoje darove za akcijo MIVA boste oddali v času redne nabirke med sveto mašo.

NAMENI SVETIH MAŠ: OD 12. DO 26. JULIJA 2020
NEDELJA, 12. julij
15. nedelja med letom
Mohor in Fortunat
PONEDELJEK, 13. julij
Henrik
TOREK, 14. julij
Bogdan
SREDA, 15. julij
Bonaventura
ČETRTEK, 16. julij
Elvira
PETEK, 17. julij
Aleš
SOBOTA
18. julij
Simon
NEDELJA, 19. julij
16. nedelja med letom
Arsenij Veliki
PONEDELJEK, 20. julij
Elija
TOREK, 21. julij
Lovrenc
SREDA, 22. julij
Marija Magdalena
ČETRTEK, 23. julij
Brigita Švedska
PETEK, 24. julij
Krištof
SOBOTA, 25. julij
Jakob Starejši, apostol
NEDELJA, 26. julij
17. nedelja med letom
Krištofova nedelja
Joahim in Ana

10.00: ZA + ANGELO VEVAR (obl.)

19.00: ZA + OČETA MARJANA ZAPLOTNIKA (obl.)
19.00: ZA ++ IZ DRUŽINE BALAŽIC
19.00: ZA ŽUPLJANE
10.00: ZA + ZVONKO VALTER IN NJENE STARŠE

19.00: V ZAHVALO
19.00: ZA + MAMO ANGELO ZAPLOTNIK (obl.)
19.00: ZA + STANISLAVA DEBELJAKA (obl.)
10.00: ZA + DOROTEJO MALI (obl.)
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