
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 18. OKTOBRA DO 1. NOVEMBRA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Situacija s korono se poslabšuje in zaradi vladnih ukrepov smo prisiljeni sprejeti ukrepe tudi za naše župnijsko 

občestvo. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Duhovnik opravi oznanjene maše brez navzoč-
nosti vernikov. Jaz bom maševal tam, kjer so naročene. To pa ne pomeni, da ne boste imeli priložnosti za prejem 
obhajila. Prejeli ga boste lahko izven obreda svete maše. Priložnost bo ob nedeljah ob 10.00.

Prepovedane so pevske vaje in sodelovanje pevskih zborov. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske 
skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

V primerjavi s prvo karanteno bodo tokrat cerkve odprte za osebno molitev (k temu lahko povabimo tudi 
družine, da si npr. izberejo en dan v tednu, ko skupaj obiščejo cerkev). V cerkvi bo lahko največ 10 vernikov, ki 
upoštevajo splošna navodila vlade.

Verouk se do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo 
snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Tokrat je verouk samo še enkrat in potem bodo na vrsti 
»krompirjeve« počitnice. Kako bo z veroukom v novembru, bo objavljeno v naslednjih oznanilih. 

Navodila za prejem obhajila:  V cerkvi pred oltarjem z Najsvetejšim zmolite kesanje in Očenaš. K obhajilu 
pristopite sami in upoštevajte medosebno razdaljo dveh metrov; družine lahko pristopijo skupaj. Po obhajilu vas 
prosimo, da po krajši osebni molitvi zapustite cerkev.   

Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v 
cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana molitev 
vernikov. Duhovnik sam blagoslovi pokopališče pri vhodu in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne 
(npr. rožni venec).

Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: V dokumentu, ki ga je pred sinodo pripravilo 300 mladih 
z vsega sveta, so opozorili, da lahko odnosi na družbenih omrežjih postanejo nečloveški. Digitalni prostor nas 
dela slepe za ranljivost druge človeške osebe in nam onemogoča osebni premislek. Problemi, kot je pornografija, 
popačijo dojemanje mladih glede človeške spolnosti. Potopljenost v virtualni svet je omogočila celo vrsto digitalne 
migracije, to je oddaljevanja od družine, od kulturnih in verskih vrednot, kar mnoge osebe pripelje v svet osamlje-
nosti in določanja samega sebe ter celo do izkušnje izgube korenin, čeprav fizično ostajajo na istem kraju. Današnji 
mladi so prvi, ki sestavljajo sintezo med osebnim, kar je lastno vsaki kulturi, in globalnim. To pa zahteva, da morajo 
preiti iz virtualnega stika v dobro in zdravo komunikacijo. (90)

V mesecu novembru je še precej prostih dni za mašne namene.
OBVESTILA

 y NEDELJA, 18. oktober: 29. nedelja med letom, misijonska nedelja. Ob 10.00 priložnost za prejem svetega 
obhajila.

 y NEDELJA, 25. oktober: 30. nedelja med letom, žegnanjska nedelja. Ob 10.00 priložnost za prejem svetega 
obhajila.

 y NEDELJA, 1. november: Vsi sveti. Ob 10.00 priložnost za prejem svetega obhajila. Na pokopališču ni verskega 
obreda. Župnik sam blagoslovi grobove pri vhodu na pokopališče.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 18. OKTOBRA DO 1. NOVEMBRA 2020
NEDELJA, 18.oktober
29. nedelja med letom
Luka, evangelist

10.00: ZA + PAVLO DOLENC

PONEDELJEK, 19. oktober
Pavel od Križa
TOREK, 20. oktober
Irena
SREDA, 21. oktober
Uršula
ČETRTEK, 22. oktober
Janez Pavel II., papež

19.00: ZA ZDRAVO PAMET

PETEK, 23. oktober
Janez Kapistran

19.00: ZA + BOŽIDARJA OMEJCA, dar družine Omejec - Brecelj

SOBOTA, 24. oktober
Anton Marija Claret

19.00: ZA ŽUPLJANE

NEDELJA, 25. oktober
30. nedelja med letom
Krišpin

10.00: ZA + MARIJO LOGAR (obl.)

PONEDELJEK, 26. oktober
Lucijan
TOREK, 27. oktober
Sabina
SREDA, 28. oktober
Simon in Juda Tadej
ČETRTEK, 29. oktober
Mihael Rua

19.00: V ČAST SVETEMU DUHU ZA PRAVE ODLOČITVE

PETEK, 30. oktober
Marcel

19.00: ZA + FRANCA VEHOVCA, VSE VEHOVČEVE, 
BIŠČANIČEVE IN GAJSKE

SOBOTA, 31. oktober
Bolfenk, Volfgang

19.00: ZA + JOŽETA SNEDICA

NEDELJA, 1. november
Vsi sveti
Dan spomina na mrtve

10.00: ZA ŽUPLJANE


