
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 6. DO 20. SEPTEMBRA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Ta teden bomo začeli z rednim veroukom. Verouk nam je letos uspelo tako urediti, da bodo razrede, ki jih je 

učila s. Francka Žižek vodili domači voditelji. Tako je tudi edino prav, kajti domačini najbolj poznajo domače raz-
mere in bodo s svojimi skupinami aktivni tudi ob nedeljah. Korona virus nas sili, da bo verouk vedno bolj povezan 
z življenjem v domači družini in z župnijsko skupnostjo, kjer smo vsi, od najmlajšega do najstarejšega, pričevalci 
vere v Jezusa Kristusa. Z novim pastoralnim letom bomo več pozornosti namenili tudi srednješolcem. Zato upamo, 
da se bomo lahko zmenili za dobra tematska srečanja tudi za njih. Urnik verouka je na razpolago na policah za tisk.

V torek, na praznik Marijinega rojstva, bo naš domačin, Domen Kos, na Colle Don Bosco, v rojstnem kraju 
svetega Janeza Boska, izpovedal prve zaobljube. Tako bo postal član salezijanske redovne družbe. Njegovi domači 
in jaz se bomo udeležili te slovesnosti. V imenu župnije mu bom izrazil čestitke in mu zagotovil molitveni spomin 
domače župnije.

Z rednim pastoralnim letom je treba na novo načrtovati vse dejavnosti, ki so povezane z življenjem posamezne 
župnije, zato bo v petek, 18. septembra sestanek članov ŽPS, da bomo uskladili program različnih dejavnosti v 
župniji do božiča. Srečanje bo ob 19.30 v učilnici.

19. septembra bo Stična 2020. Letos bo tradicionalno srečanje Stična mladih organizirano na lokalni ravni. 
Za tržiško dekanijo bosta na razpolago dva kraja: Šmartin pri Kranju in Velesovo. Na srečanje so še prav posebej 
vabljeni animatorji in pripravniki na birmo. 

Meseca septembra imamo na sporedu smenj v Zalogu in v Goričah. Zato bo 20. septembra sveta maša v Zalogu 
z ofrom za to podružnico. To nedeljo ne bo svete maše v Goričah.

11. oktobra bomo imeli nedeljo zakonskih jubilantov. Na srečanje boste povabljeni vsi, ki praznujete 10, 15, 20, 
25 in več bolj »okroglih« obletnic skupnega življenja. Jubilanti boste dobili vabilo na srečanje. Zakonce, ki ste se 
poročili v drugi župniji, ne vodimo v naši poročni knjigi, zato nam svojo udeležbo posebej sporočite. 

Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: V nekaterih okoljih se med mladimi razširja določena oblika 
tveganega vedénja, ki služi za prepoznavanje samega sebe preko iskanja močnih čustev in priznanja. Mladi nosijo 
v sebi neprijetne udarce, neuspehe, žalostne spomine, ki so zasidrani v duši. Pogosto gre za rane porazov iz lastne 
zgodovine, za neizpolnjene želje, za zapostavljanja in krivice, ki so jih pretrpeli, za občutek neljubljenosti ali nespre-
jetosti. Poleg tega gre tudi za moralne rane, težo lastnih napak, občutke krivde, ker so se zmotili. Jezus se pokaže 
na vseh teh križih mladih kot tisti, ki jim ponudi svoje prijateljstvo, olajšanje, svojo ozdravljajočo družbo. (82-83)

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

OBVESTILA
• 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
• NEDELJA, 13. september: 24. nedelja med letom, sveta maša ob 10.00 v župnijski cerkvi.
• PETEK, 18. september: Ob 19.30 v učilnici srečanje članov ŽPS.
• NEDELJA, 20. september: 25. nedelja med letom, ob 10.00 smenj v Zalogu. Ofer!
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 6. DO 20. SEPTEMBRA 2020
NEDELJA, 6. september
23. nedelja med letom
angelska nedelja
Zaharija

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

PONEDELJEK, 7. september
Regina
TOREK, 8. september
Marijino rojstvo
SREDA, 9. september
Friderik
ČETRTEK, 10. september
Nikolaj Tolentinski

19.00: ZA + SLAVKO IN JOŽETA GROSA, dar Rančevih

PETEK, 11. september
Bonaventura

19.00: ZA + BORUTA LIKOZARJA (obl.)

SOBOTA, 12. september
Gvido

19.00: 1. ZA + FRANCA BIDOVCA (obl.)
            2. ZA + MATICA JEGLIČA

NEDELJA, 13. september
24. nedelja med letom
Janez Zlatousti

10.00: ZA + FRANCA URBANCA ob 90-letnici rojstva

PONEDELJEK, 14. september
Povišanje sv. Križa
TOREK, 15. september
Žalostna Mati Božja
SREDA, 16. september
Ljudmila, Milka
ČETRTEK, 17. september
Hildegarda

19.00: ZA + ANDREJA VEVARJA (obl.)

PETEK, 18. september
Riharda

19.00: ZA + ANGELO FENDE (obl.)

SOBOTA, 19. september
Teodor Angleški

19.00: ZA + MATEVŽA DOLENCA

NEDELJA, 20. september
25. nedelja med letom
Evstahij

V ZALOGU 10.00: V ČAST SVETEMU ROKU ZA ZDRAVJE


