
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 4. DO 18. OKTOBRA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
S 1. oktobrom se je začel Marijin mesec, posvečen rožnemu vencu. Papeži so skozi zgodovino, posebej v zad-

njem stoletju, večkrat ponavljali, da je rožni venec močno orožje za kristjana. K molitvi rožnega venca, še posebej v 
teh razburkanih časih korona virusa, smo povabljeni vsi kristjani. V cerkvi, kjer bo maša, bo ta mesec 15 minut prej 
skupna molitev rožnega venca. K tej molitvi ste vabljeni tudi doma. Še prav posebej vključimo v molitev prošnjo, 
da nas usmiljeni Bog usliši v prizadevanjih za čim večjo zajezitev tega virusa in vrnitev našega naroda h krščanskim 
koreninam.

Prva nedelja v oktobru je rožnovenska nedelja. V naši župniji bo 9 veroukarjev prvič pristopilo k svetemu 
obhajilu. Veselimo se s temi mladimi, ki so med počitnicami nestrpno čakali, da se bosta spet začela šola in verouk 
ter s tem povezano praznovanje prvega svetega obhajila. Mi starejši se moramo potruditi, da bomo za te mlade 
kristjane lep zgled pričevanja, da je Jezus pravi kruh za večno življenje.

V nedeljo, 11. oktobra bo v naši župniji nedelja zakonskih jubilantov. Vse pare, ki imajo letos »okroglo« oble-
tnico – 10, 15, 20, 25 … - sem povabil, da z nami praznujejo: »Draga jubilanta, tokrat Vama župnijska skupnost 
Goriče nudi lepo priložnost, da se ustavita, si pogledata v oči, si rečeta »Rad te imam!« in predvsem, da se poveselita 
z vsemi, ki so v vajini bližini, s sosedi in s farani, s katerimi se srečujeta vsako nedeljo, ali pa s tistimi, s katerimi 
sta se nekoč videvala.« Po maši bomo vsi skupaj nazdravili drug drugemu, zato sta dobra kapljica in skodelica kave 
dobrodošla. Zaradi korona virusa se bomo sladkim dobrotam odpovedali.

V nedeljo, 18. oktobra bo misijonska nedelja. Ob tej priložnosti bo nabirka za misijone. Letošnja poslanica pa-
peža Frančiška za misijonsko nedeljo je osredotočena na poslanstvo, in sicer poslanstvo vseh kristjanov. Ker veliko 
večino Božjega ljudstva tvorijo laiki, je zato letošnji poudarek namenjen ravno njim. Spomnili se bomo zdravnika 
dr. Janeza Janeža, prvega slovenskega laiškega misijonarja.

Na misijonsko nedeljo se bodo predstavili naši pripravniki za zakrament svete birme.
Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Splet (web) in družbena omrežja so ustvarili nov način med-

sebojnega sporazumevanja in povezovanja in so trg, kjer mladi preživljajo veliko časa in se zlahka srečujejo. Digi-
talno okolje je prostor družbenopolitičnega sodelovanja, kar lahko olajša kroženje neodvisnih novic ter je sposoben 
učinkovito zaščititi najbolj ranljive tako, da razkrije kršenje njihovih pravic. Ta omrežja so prostor za doseganje 
mladih in za njihovo vključevanje celo v pastoralne pobude in dejavnosti. (87)

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

OBVESTILA
• NEDELJA, 4. oktober: 27. nedelja med letom, rožnovenska nedelja. Ob 10.00 slovesnost prvega svetega ob-

hajila.
• NEDELJA, 11. oktober: 28. nedelja med letom, nedelja zakonskih jubilantov.
• NEDELJA, 18. oktober: 29. nedelja med letom, misijonska nedelja. Nabirka za misijone. Predstavitev letošnjih 

pripravnikov na birmo.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 4. DO 18. OKTOBRA 2020
NEDELJA, 4.oktober
27. nedelja med letom
Frančišek Asiški

10.00: ZA + FRANCKO IN JANKA KERNA

PONEDELJEK, 5. oktober
Cvetka
TOREK, 6. oktober
Bruno
SREDA, 7. oktober
Justina
ČETRTEK, 8. oktober
Tajda

19.00: ZA + JOŽETA KRNIČARJA IN LIDIJO ALJANČIČ

PETEK, 9. oktober
Abraham

19.00: ZA + FRANCA LIKOZARJA, LOVRENCA IN MARIJO 
STARE

SOBOTA, 10. oktober
Danilo, Danijel

19.00: ZA + BRANKA (obl.), ALOJZA IN TETO MARO 
ZAPLOTNIK

NEDELJA, 11. oktober
28. nedelja med letom
Janez XXIII.

10.00: ZA + JOŽETA GRAŠIČA (obl.)

PONEDELJEK, 12. oktober
Maksimilijan Celjski
TOREK, 13. oktober
Gerald
SREDA, 14. oktober
Veselko
ČETRTEK, 15. oktober
Terezija Velika

19.00: ZA ŽUPLJANE

PETEK, 16. oktober
Hedvika

19.00: ZA + MARIJO VEVAR (obl.)

SOBOTA, 17. oktober
Ignacij Antiohijski

19.00: ZA + ŠTEFANJO ŠTILEC

NEDELJA, 18. oktober
29. nedelja med letom
Luka

10.00: ZA + PAVLO DOLENC


