
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 23. AVGUSTA DO 6. SEPTEMBRA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Za nami je največji Marijin praznik, njeno vnebovzetje ali veliki šmaren. Zaradi korona virusa in 

preventivnih ukrepov Marijina romarska svetišča letos niso bila tako obiskana kot v preteklosti, kar pa ne 
pomeni, da nismo praznovali, se Mariji zahvaljevali in se ji priporočali. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in se 
udeležili slovesne svete maše v župnijski cerkvi ali v kakšne romarskem svetišču. Marija bo že poskrbela, 
da bodo naše prošnje uslišane.

Od 19. do 21. avgusta smo imeli skrajšano obliko oratorija. Otrok je bilo čez 30 in oratorij je pripra-
vilo ter ga uspešno izvedlo 14 animatorjev. Kot animatorji so bili tudi pripravniki na birmo, kar je bilo 
tokrat veliko presenečenje. Zelo dobro so sodelovali, zato se nadejamo, da bo tudi njihova priprava na 
birmo zelo aktivna in koristna za vse župljane. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste vložili veliko 
energije v pripravo in izvedbo oratorija. Iskrena hvala tudi vsem sponzorjem: Krajevni skupnosti Goriče, 
goriškim gasilcem, Štern d. o. o. Bakrene inštalacije, »Var-Val« Valter Jure s. p., Elektroinstalacije Urbanc 
Zdravko s. p., Flexvar Zaplotnik Marko s. p.

Letošnje poletne počitnice gredo h koncu in s 1. septembrom bodo otroci spet sedli v šolske klopi. 
Kako se bo zaradi korona virusa začelo šolsko leto, še ni čisto jasno. Zato tudi glede verouka še nimamo 
vseh stvari dorečenih. Po pogovoru s številnimi župljani smo sprejeli odločitev, da sestra Franca Žižek ne 
bi več poučevala verouka v naši župniji. Zato iščemo voditelja za skupino 5. in 6. razreda, ki bi bili skupaj z 
istim programom, ker je zelo lepa skupina in bi se na tak način dalo urediti. O programu in načinu verou-
ka bomo imeli z voditelji srečanje prvi teden v septembru in bomo o vsem poročali v naslednjih oznanilih.

Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Mladi priznavajo, da sta telo in spolnost bistvena 
potreba za njihovo življenje in na njihovi poti dozorevanja v istovetnosti. Brez dvoma pa je v svetu, ki 
pretirano poudarja spolnost, težko ohraniti pravi odnos do lastnega telesa in umirjeno živeti čustvene 
odnose. Zato in tudi zaradi drugih razlogov postane spolna morala pogosto vzrok za nerazumevanje in 
oddaljitev od Cerkve, ker se doživlja kot kraj sodbe in obsodbe. Mladi pa hkrati izražajo jasno željo po 
soočenju z vprašanji, ki so povezana z razlikovanjem med moško in žensko identiteto, z medsebojno po-
vezanostjo med moškim in žensko ter s homoseksualnostjo (istospolnostjo). (81)

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

OBVESTILA
 y NEDELJA, 23. avgust: 21. nedelja med letom. Sveta maša ob 10.00 v župnijski cerkvi.
 y NEDELJA, 30. avgust: 22. nedelja med letom, sveta maša ob 10.00 v župnijski cerkvi.
 y NEDELJA, 6. september: 23. nedelja med letom, angelska nedelja, sveta maša ob 10.00 v župnijski 

cerkvi. Na Mali Poljani zaključek pašne sezone s sveto mašo ob 10.00.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 23. AVGUSTA DO 6. SEPTEMBRA 2020
NEDELJA, 23. avgust
21. nedelja med letom
Roza iz Lime

10.00: ZA + MAMO FRANČIŠKO RIBNIKAR (obl.)

PONEDELJEK, 24. avgust
Natanael, Jernej
TOREK, 25. avgust
Jožef Kalasanc
SREDA, 26. avgust
Ivana
ČETRTEK, 27. avgust
Monika

19.00: ZA + KRISTINO IN VALENTINA KOKALJA

PETEK, 28. avgust
Avguštin

19.00: ZA + JOŽETA IN SLAVKO GROS, dar Toma Jereba

SOBOTA, 29. avgust
muč. Janeza Krstnika

19.00: ZA DUŠE V VICAH IN V DOBER NAMEN

NEDELJA, 30. avgust
22. nedelja med letom
Feliks, Srečko

10.00: ZA + ANTONA (obl.), MARIJO MALI ter STARŠE DOVŽAN

PONEDELJEK, 31. avgust
Nikodem
TOREK, 1. september
Egidij, Tilen
SREDA, 2. september
Marjeta
ČETRTEK, 3. september
Gregor Veliki

19.00: ZA + JOŽETA SNEDICA, dar družine Narobe

PETEK, 4. september
Rozalija

19.00: ZA ŽUPLJANE

SOBOTA, 5. september
Mati Terezija

19.00: ZA + OČETA MARJANA KOKALJA (obl.)

NEDELJA, 6. september
23. nedelja med letom
angelska nedelja
Zaharija

10.00: ZA ZDRAVJE, BLAGOSLOV V DRUŽINI IN V ZAHVALO ZA 
SREČEN ZAKON


