
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 27. DECEMBRA 2020 DO 10. JANUARJA 2021

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Smo sredi božičnega praznovanja, ki poteka letos precej drugače kot prejšnja leta. Kljub temu moramo biti 

hvaležni, da so se vsaj v manjših župnijah cerkve bolj odprle za obisk vernikov, kajti v marsikateri večji župniji na 
sveti večer in na božič ni bilo svete maše z verniki. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem ožjim sodelavcem, ki 
so na hitro vse pripravili, da so bile naše cerkve božično okrašene in da imamo povsod tudi jaslice. Brez jaslic ni 
slovenskega božiča. Zahvaljujem se vam, da ste se dovolj dobro pomenili med sabo glede obiska pri mašah in smo 
se dovolj dobro držali vseh predpisov. Zame je bilo sicer to zelo naporno, saj sem dva dneva imel po štiri maše. 
Sedaj pa je treba biti discipliniran še naprej, da bodo po novem letu otroci spet lahko šli v šolo in bomo lahko imeli 
veroučna srečanja ponovno v župnijskih učilnicah in ne na daljavo. 

V nedeljo, 27. decembra se bomo poslovili od Pavla Rezarja. Sosedje so zanj darovali za 2 sveti maši in 122,70 € 
za cerkev v Zalogu. Pogrebna maša bo, ko bodo cerkve odprte za bolj normalno zbiranje vernikov pri svetih mašah 
in drugih obredih. Pokojnega Pavla, ki je umrl v 86. letu starosti se spominjajmo v svojih molitvah.

Pred nami je začetek novega civilnega leta 2021. Začenjamo ga s praznikom Marije, kraljice miru. Prvi dan v 
letu je sprejet kot dan miru za ves svet, kristjani pa se zavedamo, da je Marija najodličnejša med ustvarjenimi bitji, 
ki se kot naša pomočnica in srednica pri Bogu trudi za mir v svetu in slogo med narodi. Evangelist Luka je zapisal: 
»Marija je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« Da nek dogodek postane nekaj več kot zgolj 
dogajanje, ki je opremljeno z datumom dogodka, ga je treba postaviti v nek red, postati mora moj dogodek. Korona 
virus nas je glede tega nekoliko prizemljil, da se marsikdo sprašuje o tem, kaj je v njegovem življenju zares bistveno, 
kaj pa je le navlaka, ki se je treba čimprej znebiti.

Božični čas, še posebej pa trenutna situacija nas vabi, da se ozremo naokrog in po svojih močeh pomagamo po-
moči potrebnim. Med njimi so tudi naši misijonarji, ki gotovo doživljajo še večje stiske kot v normalnih razmerah. 
Zato smo se odločili tudi letos pripraviti koledovanje, ki pa bo potekalo pod strogimi ukrepi. Koledniki ne bodo 
vstopali v hiše in pobirali darov za misijonarje, prinesli pa vam bodo sporočilo o Novorojenem detetu, trikraljevski 
blagoslov, nalepko in položnico za nakazilo Misijonskemu središču, ki ga opravite sami. Obisk kolednikov bo po-
tekal 2. januarja 2021. Če želite, da vas obiščejo, pokličite na 031/244-099 (Barbara Vevar). Prijave zbiramo do 1. 1. 
2021. Naj vas blagoslovi Gospod, naj bo srečna vaša pot, naj vas mir in pa veselje v novo leto pelje.

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

 y NEDELJA, 27. december: Sveta Družina. Ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi.
 y župnijski cerkvi. Blagoslov otrok.
 y PETEK, 1. januar: Novo leto – dan miru in praznik Marije Božje Matere. Ob 10.00 sveta maša v župnijski 

cerkvi, če ne bosta vlada in Škofovska konferenca določili drugače.
 y NEDELJA, 3. januar: 2. nedelja po Božiču. Ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi, če ne bosta vlada in Škofo-

vska konferenca določili drugače.
 y SREDA, 6. januar: Praznik Gospodovega razglašenja ali Sveti trije kralji. Ob 10.00 sveta maša v župnijski 

cerkvi, če ne bosta vlada in Škofovska konferenca določili drugače.
 y NEDELJA, 10. januar: Nedelja Jezusovega krsta. Ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi, če ne bosta vlada in 

Škofovska konferenca določili drugače.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 27. DECEMBRA 2020 DO 10. JANUARJA 2021
NEDELJA, 27. december
Nedelja Svete Družine
Janez evangelist

10.00: ZA + JANEZA KOKALJA (obl.)

PONEDELJEK, 28. december
Nedolžni otroci
TOREK, 29. december
David, kralj
SREDA, 30. december
Feliks I., papež

16.00: ZA + PETRA PERKA, 30. dan po pogrebu

ČETRTEK, 31. december
Silvester (Silvo), papež

18.00: ZA ++ MARTINOVČEVE, PAVČKOVE IN SORODNIKE  
V AMERIKI

PETEK, 1. januar
Novo leto – dan miru
Marija, Božja Mati

10.00: ZA + ORGANISTA LOJZETA LAZARJA, dar pevcev

SOBOTA, 2. januar
Bazilij in Gregor

18.00: ZA VSE ++ KLEMENČEVE

NEDELJA, 3. januar
2. nedelja po božiču
Genovefa

10.00: ZA + ROZALIJO FRIDRIH TER ZA ZDRAVJE  
IN BLAGOSLOV V DRUŽINI

PONEDELJEK, 4. januar
Angela
TOREK, 5. januar
Emilijana, Milena
SREDA, 6. januar
Gospodovo razglašenje
Gašper, Miha, Boltežar

10.00: ZA VSE ++ ŠPORNOVE IN STROJEVE

ČETRTEK, 7. januar
Valentin, Zdravko

18.00: ZA + PAVLA REZARJA, 7. dan po pogrebu

PETEK, 8. januar
Jurij iz Hozibe

18.00: ZA SREČNO POT IN SREČNO VRNITEV

SOBOTA, 9. januar
Hadrijan

18.00: ZA ŽUPLJANE

NEDELJA, 10. januar
Jezusov krst
Gregori Niški

10.00: ZA + JANKA BIDOVCA (obl.)


