
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 24. JANUARJA DO 7. FEBRUARJA 2021

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
V salezijanski skupnosti smo že vsi iz izolacije. Počutimo se dobro, zato so ta teden bile maše spet  z ljudstvom, 

a se moramo držati strogih navodil, ki jih vsi poznate. Zaradi korona virusa so tudi med tednom svete maše ravno 
tako v cerkvi.

Ta teden bo prva triada začela z redno šolo v šolskih prostorih, zato bomo verjetno kmalu dobili zeleno luč tudi 
za reden verouk. Glede verouka se bomo s posameznimi razredi sproti dogovarjali.

Danes je Nedelja Božje besede, ki jo že drugič praznujemo na ravni vesoljne Cerkve. Letošnje praznovanje 
bo vsaj iz dveh vidikov nekaj posebnega. Ta nedelja bo namreč hkrati vrhunec leta Božje besede, ki jo je Katoliška 
biblična federacija razglasila ob 1600. obletnici smrti največjega prevajalca Svetega pisma sv. Hieronima. Papež 
Frančišek je ob tem napisal apostolsko pismo Odprl jim je um, s katerim je želel spodbuditi iskanje novih načinov, 
kako Sveto pismo čim bolj približati vsakdanjemu življenju sodobnega človeka. Geslo letošnje Nedelje Božje besede 
pri nas, Tedaj so se jima odprle oči (Lk 24,31), je tudi tokrat vzeto iz odlomku o emavških učencih. Vsi smo tokrat 
pred izzivom, da tudi v teh izrednih razmerah s pomočjo Božje besede prepoznavamo Vstalega, ki spremlja svojo 
Cerkev in jo želi voditi. Vsakdo, ki odpira Sveto pismo, je najprej nagovorjen, da odpre oči za življenje, ki ga živi. V 
njem bo gotovo zaslutil tudi Njega, ki ga ljubi in spremlja. In če mu bo ob branju Svetega pisma želel prisluhniti z 
ljubeznijo, se mu bo Vstali gotovo razodel.

V katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo praznik Jezusovega darovanja v templju, praznik pa je dobil tudi 
ime svečnica, ker na ta dan po stari navadi po cerkvah blagoslavljamo sveče. Svečnica se praznuje 40 dni po Jezu-
sovem rojstvu. To je dan, ko sta mati Marija in sveti Jožef odnesla novorojenega sina v tempelj v Jeruzalemu in se 
zahvalila Bogu. Po judovski postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, 
tam darovati in se tako očistiti. Če je mati rodila sina je bila po porodu obredno nečista sedem dni, če je rodila 
hčer je bila obredno nečista štirinajst dni. V tem času se ni smela družiti z nikomer, zlasti pa ni smela iti v svetišče.

Blagoslovitev sveč za cerkveno obredje in sveč vernikov je na svečnico pred mašnim opravilom. Verniki prižge-
jo sveče, duhovnik zmoli molitev blagoslova in pokropi sveče z blagoslovljeno vodo. Sveči, blagoslovljeni na svečni-
co, se pripisuje posebno moč, ljudje jo zato  imajo doma spravljeno in vedno pri roki, da jo prižgejo pri umirajočem. 
Nekateri prižgejo to svečo tudi ob hudi uri, da bi sveti plamen odgnal grozeče oblake, odvrnil strelo in točo, prižgejo 
jo tudi ob nevarnosti poplave. Na svečnico bo blagoslov sveč in sveta maša ob 18.00 zvečer.

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

OBVESTILA
 y NEDELJA, 24. januar: 3. nedelja med letom, nedelja Božje besede in god Frančiška Saleškega. Ob 10.00 sveta 

maša v župnijski cerkvi. Veljajo pogoji glede korona virusa.
 y NEDELJA, 31. januar: 4. nedelja med letom, god Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev, Hčera Marije Pomočnice in 

nekaterih drugih vej salezijanske družine. Ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi. Veljajo pogoji glede korona virusa.
 y TOREK, 2. februar: Jezusovo darovanje ali svečnica. Ob 18.00 sveta maša v župnijski cerkvi. Veljajo pogoji 

glede korona virusa. 
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 24. JANUARJA DO 7. FEBRUARJA 2021
NEDELJA, 24. januar
3. nedelja med letom
Frančišek Saleški

10.00: ZA + STRICA MARJANA KADIVCA

PONEDELJEK, 25. januar
Spreobrnitev ap. Pavla
TOREK, 26. januar
Timotej in Tit
SREDA, 27. januar
Angela Merici
ČETRTEK, 28. januar
Tomaž Akvinski

18.00: ZA + PAVLA REZARJA – 30. dan po pogrebu

PETEK, 29. januar
Konstancij

18.00: ZA VERO NAŠIH OTROK

SOBOTA, 30. januar
Peter Bolgarski

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

NEDELJA, 31. januar
4. nedelja med letom
Janez Bosko

10.00: BOGU V ZAHVALO

PONEDELJEK, 1. februar
Brigita Irska
TOREK, 2. februar
Jezusovo dar. - svečnica

18.00: ZA MODROST TER DUŠNO IN TELESNO ZDRAVJE

SREDA
3. februar
Blaž
ČETRTEK, 4. februar
Oskar

18.00: ZA + JOŽETA URBANCA (obl.)

PETEK, 5. februar
Agata

18.00: ZA VSE ++ KOZINOVE

SOBOTA, 6. februar
Ljubo

18.00: ZA + JANEZA KOKALJA, dar sosedov

NEDELJA, 7. februar
5. nedelja med letom
Rihard

10.00: ZA + CILKO UDIR (obl.)


