
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 20. SEPTEMBRA DO 4. OKTOBRA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Meseca septembra je v župniji veliko različnih dejavnosti – začetek verouka, Stična mladih, smenj v Zalogu in v 

Goričah, katehetska nedelja, v začetku oktobra prvo obhajilo, nato nedelja zakonskih jubilantov, misijonska nedelja 
… To pomeni, da se v župniji veliko dogaja. To nedeljo (20. september) se spominjamo zavetnika naše podružnice, 
svetega Lamberta. Sveta maša je na podružnici in zato nedeljska maša v Goričah odpade. Ofer te nedelje je namen-
jen za redno vzdrževanje podružnice. Iskrena hvala za vsak vaš dar.

Naslednjo nedeljo bo smenj v Goričah in hkrati katehetska nedelja. Sveto mašo bodo delno oblikovali otroci, 
pel bo mešani pevski zbor in po obhajilu bodo zapeli tudi otroci. Ofer bo namenjen za letošnja obnovitvena dela v 
župnijski cerkvi. Že sedaj se vam zahvaljujem za vsak vaš dar pri ofru in za darove, ki jih nakazujete na župnijski 
tekoči račun.

Verouk je v polnem teku in drugo leto bomo imeli tudi redno birmo. Birmovalec bo ljubljanski nadškof Stane 
Zore in birma bo predvidoma 9. maja 2021. Z nadškofom se bomo glede birme v naši dekaniji bolj natančno pogo-
vorili na oktobrski dekanijski konferenci.

V petek, 18. septembra smo imeli jesensko srečanje članov ŽPS. Pregledali smo pastoralni program za čas do 
novega leta, naredili analizo gospodarskega poslovanja v letošnjem letu in se pogovarjali o obnovi na podružnici, ki 
se je bomo lotili spomladi 2021. O vseh zadevah bomo sproti obveščali v župnijskih oznanilih.

V petek, 25. septembra bo sestanek za starše letošnjih prvoobhajancev. Srečanje bo takoj po sveti maši, ob 19.30 
v učilnici. Pogovoriti se moramo o slovesnosti prvega obhajila.

V četrtek, 1. oktobra bo sestanek za starše birmancev. Srečanje bo takoj po sveti maši, ob 19.30 v učilnici.
V petek, 2. oktobra bo po sveti maši generalka za prvoobhajance in njihove starše. Srečanje bo ob 19.30 v cerkvi.
Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Digitalno okolje je značilnost sodobnega sveta. Ne gre več 

samo za »uporabo« sredstev komunikacije, ampak za kulturo, ki je močno digitalizirana in ki zelo globoko zadeva 
občutek za čas in prostor, dojemanje človeka samega, drugih in sveta, način komunikacije, učenja, informiranja, 
vstopanja v odnos z drugimi. Gre za način približevanja stvarnosti, ki navadno daje prednost podobi pred poslu-
šanjem in branjem ter tako slabo vpliva na učenje in razvoj kritične misli. (86)

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

OBVESTILA
• NEDELJA, 20. september: 25. nedelja med letom, ob 10.00 smenj v Zalogu. Ofer!
• PETEK, 25. september: ob 19.30 v učilnici sestanek za starše prvoobhajancev.
• NEDELJA, 27. september: 26. nedelja med letom, Slomškova nedelja, v Goričah smenj in katehetska nedelja. 

Ofer za obnovitvena dela v župnijski cerkvi. 
• ČETRTEK, 1. oktober: ob 19.30 v učilnici sestanek za starše birmancev.
• PETEK, 2. oktober: Ob 19.30 v cerkvi generalka za prvoobhajance in njihove starše.
• NEDELJA, 4. oktober: 27. nedelja med letom, rožnovenska nedelja. Ob 10.00 slovesnost prvega svetega ob-

hajila.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 20. SEPTEMBRA DO 4. OKTOBRA 2020
NEDELJA, 20. september
25. nedelja med letom
Evstahij

V ZALOGU 10.00: V ČAST SVETEMU ROKU ZA ZDRAVJE

PONEDELJEK, 21. september
Matej, Matevž
TOREK, 22. september
Mavricij
SREDA, 23. september
Pater Pij
ČETRTEK, 24. september
Anton Martin Slomšek

19.00: ZA + JANEZA IN IVANO PEČJAK

PETEK, 25. september
Sergij

19.00: ZA + BOŽIDARJA OMEJCA, dar družine Lukan

SOBOTA, 26. september
Kozma in Damijan

19.00: ZA ++ STARŠE IN BRATA VRTAČ TER STARŠE ŠVEGELJ

NEDELJA, 27. september
26. nedelja med letom
Vincencij Pavelski

10.00: ZA + IVANKO (obl.) in FRANCA TAUČARJA

PONEDELJEK, 28. september
Venčeslav
TOREK, 29. september
Mihael, Gabrijel, Rafael
SREDA, 30. september
Hieronim
ČETRTEK, 1. oktober
Terezija Deteta Jezusa

19.00: ZA + JOŽETA SNEDICA, dar Irene in Ferda Žerovnika

PETEK, 2. oktober
Angeli varuhi

19.00: ZA + SLAVKO IN JOŽETA GROSA, dar Jeralovih

SOBOTA, 3. oktober
Frančišek Borgia

19.00: ZA + OČETA IN BRATA VOLFAN

NEDELJA, 4. oktober
27. nedelja med letom
Frančišek Asiški

10.00: ZA + FRANCKO IN JANKA KERNA


