
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 10. DO 24. JANUARJA 2021

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Župnik in skupnost na Trsteniku je do 16. januarja v izolaciji, ker so testi potrdili, da smo okuženi s kovi-

dom 19. Vsi se počutimo dobro, vendar je treba upoštevati priporočila vlade. Zato do 16. januarja ne bo maše z 
ljudstvom. Jaz bom vsak dan maševal privat. Računam, da bo prvič sveta maša z ljudstvom v soboto, 16. januarja. 
Bodimo povezani drug z drugim v molitvi.

Danes je nedelja Jezusovega krsta. Krst je bil pomembna prelomnica v njegovem življenju. Prej je živel precej 
neopazno kot obrtnik v domačem Nazaretu, po krstu pa je začel z javnim delovanjem: izbral je skupino učencev in 
začel oznanjati evangelij. Krst je že od nekdaj simbol očiščenja: voda na zunaj simbolično izbriše človekove grehe, 
prerojenje pa se zgodi po delovanju Svetega Duha. Zato naše krščevanje ni le oblivanje z vodo, kot je to delal Janez 
Krstnik, ampak gre za krst v Svetem Duhu. Tak krst je prejel Jezus, ko se je nad njim pojavil Sveti Duh v podobi 
goloba in se je slišal Očetov glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Hrepenenje po čistosti je hrepenenje 
po novem začetku, po svobodi, po pristnem življenju. V to življenje vstopa, ko izpušča, kar mu je vsiljeno in se 
odpira temu, kar mu je darovano. To obnovljeno življenja je dar Jezusovega krsta - njegovega učlovečenja, trpljenja 
in vstajenja – njegovega sestopa v vode Jordana, ki so bile kalne od človeških zablod in greha. Po tem sestopu se 
je v človeške vode naselil Duh, ki daje vsakemu, ki ga sprejme, moč, da kliče »Aba, Oče« (Rim 8,15). Duh, ki nas 
preustvarja v brate in sestre – v Njegove otroke.

Božični čas, še posebej pa trenutna situacija nas vabi, da se ozremo naokrog in po svojih močeh pomagamo 
pomoči potrebnim. Med njimi so tudi naši misijonarji, ki gotovo doživljajo še večje stiske kot v normalnih razmerah. 
Otroci so v adventnem času spremljali zgodbo slovenskega misijonarja dr. Janeza Janeža, ki je kot zdravnik deloval na 
Kitajskem in na Tajvanu. Rad je imel ljudi, med katerimi je živel in svojo ljubezen jim je najbolj pokazal kot zdravnik, 
ki ni delal razlik in je zdravil vsakega, ki je bil potreben. Pri tem ni gledal na to, če bo bolnik lahko svoje zdravljenje 
plačal. Marsikateremu ubogemu je celo primaknil svoj denar, da je lahko nahranil svojo družino. Vsi kristjani mo-
ramo biti misijonarji in pravi misijonar je tisti, ki ima ljubezen v srcu in je pripravljen pomagati človeku v stiski. 
Otroci so tudi letos iz adventnega koledarja – če ga kdo nima, je nekaj izvodov na razpolago še na mizi pred vhodom 
v cerkev -  lahko iztrgali sredinski karton in sestavili misijonski hranilnik za darove za lačne otroke. Svoje hranilnike 
v katere so spravljali svoje prihranke položijo pred jaslice v župnijski cerkvi ali v košarico pred vhodom v cerkev.

18. januarja se vsako leto začne teden molitve za edinost kristjanov. Glavna misel letošnjega tedna molitve se 
glasi: »Ostanite v ljubezni in obrodili boste obilo sadu!« Gradivo za nagovore so pripravile sestre iz ekumenske 
skupnosti Grandchamp v Švici. Pravijo, da so sadovi molitve za edinost: tesnejše občestvo z brati in sestrami, ter 
večja solidarnost z vsem stvarstvom.

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

• NEDELJA, 10. januar: Nedelja Jezusovega krsta. Ker je župnik v izolaciji, bo ob 10.00 sveta maša privat brez ljudstva.
• NEDELJA, 17. januar: 2. nedelja med letom, nedelja verskega tiska in god Antona Puščavnika. Ob 10.00 sveta 

maša v župnijski cerkvi. Veljajo pogoji glede korona virusa.
• NEDELJA, 24. januar: 3. nedelja med letom, god Frančiška Saleškega. Ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi. 

Veljajo pogoji glede korona virusa.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 10. DO 24. JANUARJA 2021
NEDELJA, 10. januar
Jezusov krst
Gregor Niški

10.00: ZA + JANKA BIDOVCA (obl.)

PONEDELJEK, 11. januar
Pavlin Oglejski
TOREK, 12. januar
Tatjana, Tanja
SREDA, 13. januar
Veronika Milanska
ČETRTEK, 14. januar
Odon, Oton

18.00: ZA + ORGANISTA LOJZETA LAZARJA

PETEK, 15. januar
Pavel iz Teb

18.00: ZA ZDRAVJE - M

SOBOTA, 16. januar
Honorat

18.00: ZA + IVANKO IN FRANCA TAUČARJA (obl.) in 
MARJANA ZAPLOTNIKA

NEDELJA, 17. januar
2. nedelja med letom
Anton, Zvonko

10.00: ZA + MAMO SLAVKO GROS

PONEDELJEK, 18. januar
Marjeta Ogrska
TOREK, 19. januar
Makarij Aleksandrijski
SREDA, 20. januar
Boštjan
ČETRTEK, 21. januar
Neža, Janja

18.00: ZA VSE ++ ŽUPLJANE, SORODNIKE IN DOBROTNIKE

PETEK, 22. januar
Vincenc, Vinko

18.00: ZA VSE ++ MALJEVE

SOBOTA, 23. januar
Henrik Suzo

18.00: ZA ZDRAVJE

NEDELJA, 24. januar
3. nedelja med letom
Frančišek Saleški

10.00: ZA + STRICA MARJANA KADIVCA


