
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 20. DO 27. DECEMBRA 2020

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Marija Romarica letos bolj sameva. Veliko kipcev čaka, da jih vzamete na svoje domove ter zvečer ob Ma-

riji zmolite rožni venec in večerne molitve. Do svetega večera je še nekaj časa in zato Marija čaka, da jo sprej-
mete na svoj dom. Naj nas skupna večerna molitev letos še bolj poveže v prizadevanju za odpravo epidemije.

Božična devetdnevnica lepo poteka. Od 16. decembra se vsak dan srečamo na zoomu ob 18.00. Na-
vadno je vključenih okrog 25 družin. Barbari Vevar in Tadeji Roblek se lepo zahvaljujem za lepo priprav-
ljena večerna srečanja. Tisti, ki se zaradi različnih razlogov ne morete priključiti na zoom srečanje, imate 
na internetni strani župnije besedilo zgodbe, ki si jo lahko preberete. Zgodbe je pripravila Tadeja Roblek.

Ta teden bodo dovoljene maše z ljudstvom, a pod strogimi pogoji (ena oseba na 30m2). Maše bodo 
»suhe«, brez petja. Po pogovoru z nadškofom vam predlagam, da se odločite za enega ali dva obiska 
svete maše med tednom in pridite k maši kot družina, ker je eno gospodinjstvo smatrano kot ena oseba. 
Prednost imajo tisti, ki so mašo naročili in njihovi sorodniki. Polnočnice ne bo. Upoštevajmo te izredne 
ukrepe in se prilagodimo danim razmeram.

Betlehemska lučka je že prispela in je na razpolago v predprostoru ob vstopu v župnijski cerkev. Le-
tošnja poslanica je sledeča: „Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas je le pokazal, kakšen je v resnici. Daleč 
smo si, že dolgo, in si od strahu ne upamo priti bližje. Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista, ki ogreje, 
tista, ki pomiri, tista, ki nas drug drugemu približa. Ko namreč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, 
ampak človek. Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila med nas. To je naš korak bližje vam v teh 
mrzlih časih. Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje. Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej. Naredite 
tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite način, da jim pokažete bližino. Ljubezen je iz-
najdljiva in bo našla pot. Prižgimo luč. Obdržimo bližino!“ Prostovoljni prispevki so namenjeni neprofitni 
organizaciji Lunina vila, združenju Lebanese Girl Scout Association in dobrodelnemu skladu sv. Lucije.

V prostoru ob vhodu v cerkev imate na razpolago kadilo, oglje in blagoslovljeno vodo, kar potrebu-
jemo za božični blagoslov jaslic in naših domov. Cena kadila je 0,80€, oglja pa 0,50€. Na razpolago imate 
tudi Marijanski koledar (2,50€).

Božično voščilo: Dragi župljani, naj bo v vaših domovih v teh dneh ta luč, ne na mizi ali v temnem kotu, 
ampak v srcu vsakega, da bomo zaznali bitje srca svojega bližnjega, da se bomo zdrznili ob samoti človeka, 
mimo katerega smo večkrat hodili brezbrižno, da bomo v očeh zaznali solzo ob pogledu na človeka, ki smo ga 
po krivem sodili. Ta luč, ki se je rodila na današnji dan, naj prežene sleherno temo in nas zbliža med seboj, da 
ne bomo drug v drugem gledali tekmeca, ampak brata in sestro, s katerima hodimo v korak proti istemu cilju.

V mesecu januarju je še precej prostih dni za mašne namene.
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OBVESTILA
• NEDELJA, 20. december: 4. adventna 

nedelja. Ob 10.00 sveta maša v župnijski 
cerkvi.

• ČETRTEK, 24. december: Sveti večer, ob 
18.00 sveta maša z ofrom v župnijski cerkvi, 
ob 19.00 sveta maša z ofrom v Zalogu.

• PETEK, 25. december: Božič – Gospodo-
vo rojstvo. Ob 10.00 in 18.00 sveta maša v 
župnijski cerkvi. Ofer za redne stroške žu-
pnije.

• NEDELJA, 27. december: Sveta Družina. Ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi.

NAMENI SVETIH MAŠ: OD 20. DO 27. DECEMBRA 2020
NEDELJA, 20. december
4. adventna nedelja
Vincencij Romano

10.00: ZA + MARIJO VILFAN (obl.)

PONEDELJEK, 21. december
Peter Kanizij
TOREK, 22. december
Frančiška Cabrini
SREDA, 23. december
Ivo
ČETRTEK, 24. december
Adam in Eva

18.00: ZA + MARIJO PAVLINIČ
19.00 - ZALOG: ZA ŽUPLJANE

PETEK, 25. december
Božič
Anastazija

10.00: ZA + JOŽETA FENDETA (obl.)
18.00: ZA DUŠE V VICAH IN DOBER NAMEN

SOBOTA, 26. december
Štefan, diakon
Dan samostojnosti, dpd

10.00: ZA VSE ++ BAJDOVE IN  ŠTERNOVE

NEDELJA
27. december
Sveta Družina

10.00: ZA + JANEZA KOKALJA (obl.)


