Župnija svetega Andreja Goriče
OD 26. JULIJA DO 9. AVGUSTA 2020
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Ta nedelja je Krištofova nedelja, ko blagoslavljamo vozila in prosimo blagoslova za varno vožnjo. Čas,
v katerem smo, je zagotovo čas, ko se mora povečati bratska solidarnost, zato pomagamo našim bratom in
sestram, med katerimi delujejo naši misijonarji in misijonarke. Pri njihovem delu so jim avtomobili, kupljeni z vašimi darovi preko akcije MIVA, v veliko pomoč. Sodelavci MIVE se iz srca zahvaljujejo za vsak vaš
dar. Vozila bomo blagoslavljali v soboto in v nedeljo. Svoj dar oddajte v pušico med redno nabirko pri maši.
Slovenski škofje ordinariji so v ponedeljek, 20. julija 2020, sprejeli dodatne preventivne ukrepe za
preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Ob splošnih pravilih – razkuževanje rok, varnostna razdalja
in maska, v zaprtem prostoru – sedaj dodatno velja, da pred nedeljskimi in prazničnimi mašami verniki ob
vstopu v cerkev v košarico ali v škatlo oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). Listki
so vnaprej pripravljeni in nanje napišete samo datum in telefonsko številko. To bomo hranili 30 dni in v
primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam. Po tem obdobju bomo kuverto z listki uničili.
Počitniška zgodba z naslovom Poledenelo jezero. Nekega dne sta se dva mala prijatelja zmenila, da
bosta šla skupaj drsat na poledenelo jezero. Tisti večer je bil oblačen in hladen in otroka sta se igrala brez
strahu. Naenkrat pa se je led udrl in potegnil za seboj enega od otrok. Ribnik ni bil globok, toda led se je začel
hitro zapirati. Drugi otrok je stekel k obali, pograbil največji kamen, ki ga je uspel najti in pohitel na kraj, kjer
je njegov kolega izginil. Z vso močjo je začel tolči po ledu, tolkel je in tolkel, dokler ni uspel narediti dovolj
velike luknje. Nato je svojega malega prijatelja prijel za roko in mu pomagal priti iz vode … Ko so prišli gasilci
in opazili, kaj se je zgodilo, so se vsi zmedeni spraševali: »Kako mu je to uspelo? Ta led je težak in dovolj trd,
kako mu je uspelo prebiti ga s tem kamnom in s temi majhnimi rokami?« Tisti trenutek se je pojavil starček in
jim rekel: »Jaz vsem, kako je naredil.« »Kako?« ga vprašajo. Starček je odgovoril: »Nikogar ni bilo za njegovim
hrbtom, ki bi mu govoril, da mu to ne bo uspelo …« V naši notranjosti je tako osupljiva energija, a dovolj je
čisto malo, da na njo pozabimo.
Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Včasih je dobro, da se zjočemo. Določene resničnosti življenja vidimo samo z očmi, očiščenimi s solzami. Papež Frančišek nas vabi, da se vsak dan vprašamo:
Sem se naučil jokati, ko vidim lačnega otroka, od mamil omamljenega otroka na ulici, otroka, ki nima
doma, zavrženega otroka. Ali je moj jok iz muhavosti, jok tistega, ki toči solze zato, ker bi rad imel še več?
Nauči se jokati zaradi mladih, ki so na slabšem kot ti. Tudi usmiljenje in sočutje se izražata z jokom. (76)
V mesecu avgustu je še precej prostih dni za mašne namene.

OBVESTILA

• NEDELJA, 26. julij: 17. nedelja med letom – Krištofova nedelja. V soboto in v nedeljo bo po maši
blagoslov vozil. Svoje darove za akcijo MIVA oddajte med redno mašno nabirko.
• NEDELJA, 2. avgust: 18. nedelja med letom. Sveta maša ob 10.00 v župnijski cerkvi.
• NEDELJA, 9. avgust: 19. nedelja med letom. Sveta maša ob 10.00 v župnijski cerkvi.

NAMENI SVETIH MAŠ: OD 26. JULIJA DO 9. AVGUSTA 2020
NEDELJA, 26. julij
17. nedelja med letom
Krištofova nedelja
Joahim in Ana
PONEDELJEK, 27. julij
Gorazd
TOREK, 28. julij
Viktor, Zmago
SREDA, 29. julij
Marta
ČETRTEK, 30. julij
Peter Krizolog
PETEK, 31. julij
Ignacij Lojolski
SOBOTA, 1. avgust
Alfonz
NEDELJA, 2. avgust
18. nedelja med letom
Evzebij
PONEDELJEK, 3. avgust
Konrad
TOREK, 4. avgust
Janez M. Vianney
SREDA, 5. avgust
Marija Snežna, Nives
ČETRTEK, 6. avgust
Jezusovo spremenjenje
PETEK, 7. avgust
Kajetan
SOBOTA, 8. avgust
Dominik
NEDELJA, 9. avgust
19. nedelja med letom
Edith Stein

10.00: ZA + DOROTEJO MALI (obl.)

19.00: ZA + MARIJO ŠTUPAR (obl.)
19.00: ZA + FILIPA IN MARIJO GROS (obl.)
19.00: V ZAHVALO ZA VARSTVO PRI DELU
10.00: ZA + MAMO ANO MARKIČ

19.00: ZA + ZDRAVKA DEBELJAKA (obl.)
19.00: V ZAHVALO
19.00: ZA + OČETA PETRA (obl.) IN MAMO JOŽEFO VALTER
10.00: ZA + ANICO IN PETRA MUBIJA
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