
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 21. FEBRUARJA DO 7. MARCA 2021

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Otroci si bodo ta teden prislužili zaslužene zimske šolske počitnice. Pretekli teden so bili vsi v šoli in ni bilo 

učenja na daljavo, kar je dober znak, da se korona virus počasi umirja. Seveda bo prava zaustavitev virusa prišla, ko 
bo večina prebivalstva precepljena. Ker se pomlad hitro bliža, moramo pomisliti, kako se bodo birmanci in prvo-
obhajanci pripravili na slovesnost birme in prvega obhajila. Zaradi drugačnih razmer moramo tudi pripravo prila-
goditi. Zato sem se odločil, da bo priprava na birmo po posameznih razredih, ob nedeljah po maši in sicer vsakih 
štirinajst dni en razred. K tej pripravi so tokrat vabljeni tudi starši. Časa je malo, zato bomo na petih srečanjih izvedli 
vso pripravo in dve spraševanji. 28. februarja bo prvo srečanje za 8. razred, 7. marca pa za 9. razred. Glede priprave 
prvoobhajancev se bomo zmenili na sestanku s starši, ki bo napovedan v oznanilih čez štirinajst dni.

Začeli smo s postnim časom ali štiridesetdnevno pripravo na velikonočne praznike. Spletna stran Aleteia nam 
predlaga tri korake za blagoslovljen postni čas. To so: post, molitev in miloščina.

Dandanes se veliko govori o postu, tako v svetu športa, mode ali pa kar tako, da vidimo, koliko zmoremo. 
Vendar post ni le odrekanje hrani ali kakšnim drugim stvarem, ampak je “sredstvo za dosego odpuščanja grehov” 
(KKC 1434), je način kako lahko opravimo pokoro za svoje grehe. Ko je Izraelcem grozila Božja jeza, so takoj oz-
nanili post in molili. Odrekanje hrani, stvarem, užitkom … je namenjeno temu, da se ogradimo od zunanjih stvari 
in najdemo čas zase, da v notranji tišini slišimo Božji glas.

Molitev naj bi bila sestavni del življenja vsakega kristjana, vendar danes žal ni več tako. Molitev smo zanemarili, 
zreducirali na nedeljsko sveto mašo in morda še kakšno malenkost. Z odpovedjo raznim nepotrebnim stvarem, ki 
jih je danes polno (internet in družbena omrežja sta nedvomno na prvem mestu), se najde več časa, ki ga lahko 
namenimo molitvi. Danes veliko govorimo o odnosih. Če je molitev pogovor z Bogom in odnose krepimo tudi 
prek pogovora, potem moramo molitev negovati tako kot stike s prijatelji. Ena od najbolj vzvišenih oblik molitve 
je obisk svete maše.

Mnogokrat ne vemo, kaj miloščina sploh je, ali pa jo zreduciramo na tistih nekaj odvečnih kovancev, ki jih 
vržemo v posodo kakšnega brezdomca na ulici. Miloščina v grščini in latinščini pomeni predvsem, da sem sočuten 
z bližnjim. Ko bližnjega srečam v njegovi stiski, mu lahko pomagam (kar pa ni omejeno le na finančno pomoč). 
Miloščina namreč pomeni brezplačno pomoč ljudem v stiski.

Postenje od človeka zahteva trdno voljo, ki zagotavlja uspeh. Molitev prinaša blagoslov. Miloščina poglablja 
naš odnos do bližnjega. Naj nas spremljajo Jezusove besede: “Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. 
Spreobrnite se in verujte evangeliju!” (Mr 1,15)

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

 y NEDELJA, 21. februar: 1. postna nedelja. Ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi, po maši obred pepelenja. 
Veljajo pogoji glede korona virusa.

 y NEDELJA, 28. februar: 2. postna nedelja. Ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi, po maši v cerkvi srečanje 
za birmance 8. razreda in njihove starše. Veljajo pogoji korona virusa.

 y NEDELJA, 7. marec: 3. postna nedelja. Ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi, po maši v cerkvi srečanje za 
birmance 9. razreda in njihove starše. Veljajo pogoji korona virusa.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 21. FEBRUARJA DO 7. MARCA 2021
NEDELJA, 21. februar
1. POSTNA NEDELJA
Irena, Mira

10.00: 1. ZA + OČETA JANEZA NOVAKA
2. ZA MATICA JEGLIČA (obl.)

PONEDELJEK, 22. februar
Marjeta
TOREK, 23. februar
Polikarp
SREDA, 24. februar
Matija, apostol
ČETRTEK, 25. februar
Valburga

18.00: ZA + PAVLA DEBELJAKA, 30. dan po pogrebu

PETEK, 26. februar
Aleksander

18.00: ZA + JOŽETA SNEDICA, dar družine Remic

SOBOTA, 27. februar
Bazilij

18.00: ZA + ALOJZA ZAPLOTNIKA (obl.), SINA BRANKA, STARŠE IN 
BRATA JOŽETA OMANA

NEDELJA, 28. februar
2. postna nedelja
Roman

10.00: ZA + JOŽETA IN SLAVKO GROS, dar sestre Ane

PONEDELJEK, 1. marec
Albin, Zorko
TOREK, 2. marec
Neža Praška
SREDA, 3. marec
Konigunda
ČETRTEK, 4. marec
Kazimir

18.00: ZA MODROST, DUŠNO IN TELESNO ZDRAVJE

+ PETEK, 5. marec
Livija

18.00: ZA ZDRAVJE PRI ŽIVINI

SOBOTA, 6. marec
Nika

18.00: ZA + JANEZA TOPORIŠA, 30. dan po pogrebu

NEDELJA, 7. marec
3. postna nedelja
Perpetua in Felicita

10.00: ZA + JOŽETA ŠKORCA, 30. dan po pogrebu


