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

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Za nami je že en teden v mesecu marcu, v katerem izstopata dva praznika, ki sta povezana z družino: sveti Jožef 

in Marijino oznanjenje. Papež Frančišek je 8. decembra 2020 z apostolskim pismom Z Očetovim srcem razglasil 
posebno leto svetega Jožefa, zavetnika vesoljne Cerkve. Zato bo v naših oznanilih od zdaj naprej vedno kakšen 
odlomek iz tega apostolskega pisma.

Z birmanci 8. razreda in njihovimi starši smo imeli zadnjo nedeljo v februarju prvo srečanje v neposredni 
pripravi na birmo. To nedeljo (7. marca) je enako srečanje za 9. razred. Nekaj lahko naredimo s srečanji, kjer je 
v ospredju vera kot jasen nauk, vse to pa zelo okrepi vsakodnevna praksa molitve in dobrih del. Šele v osebnem 
odnosu z Bogom začutimo njegovo ljubezen in nanjo pravilno  odgovorimo.

Naslednjo nedeljo (14. marca) bomo po srečanju z birmanci imeli krajši sestanek za starše letošnjih prvoobha-
jancev. Dogovoriti se moramo, kako bi izvedli pripravo na slovesnost prvega svetega obhajila. Otroci so sicer imeli 
veliko spodbud za delo na župnijski internetni strani, a je čisto nekaj drugega srečevanje v živo. Prvoobhajanci 
morajo cerkev videti bolj od blizu in se udomačiti z vsem, kar v njej najdemo in krepi našo vero.

Skoraj polovico postnega časa je že za nami. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več 
premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje naj bi se 
na zunaj izražalo v poglobljeni molitvi, postu in dobrih delih. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja 
štirideset dni postil v puščavi. Pomenljiva vidika posta sta namreč okrepitev osebne duhovnosti in povezanosti z 
Bogom, zato so odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela sredstva za doseganje tega cilja. S prejemom 
zakramenta krsta so pri novokrščenemu vsi grehi očiščeni. Postni čas izpostavlja tudi duhovnost krsta kot simbolno 
spravo med Bogom in človekom.

Z očetovskim srcem: Vemo, da je bil Jožef preprost tesar, Marijin zaročenec, pravičen moč, vedno priprav-
ljen izpolniti Božjo voljo, kakršna se kaže v Gospodovi postavi. Po dolgem in napornem potovanju iz Nazareta v 
Betlehem je ugledal Mesija, ki se je rodil v hlevu, ker drugje zanju ni bilo prostora. Bil je priča češčenja pastirjev 
in modrih, ki predstavljajo eni izraelsko ljudstvo in drugi poganska ljudstva. Imel je pogum, da je sprejel zakonito 
očetovstvo Jezusa, ki mu je dal ime, kakršno mu je razodel angel: »Daj mu ime Jezus: kajti on bo svoje ljudstvo 
odrešil grehov.« Kakor je znano, je dati ime nekemu človeku ali neki stvari pri antičnih ljudstvih pomenilo dati mu 
pripadnost, kakor je to storil Adam v raju. Štirideset dni po rojstvu je Jožef v templju skupaj z materjo daroval Dete 
Gospodu ter presenečen poslušal Simeonovo prerokbo o Jezusu in Mariji. Da bi Jezusa obranil pred Herodom, je 
kot tujec prebival v Egiptu. Ko se je vrnil v domovino, je živel skrito v majhni in neznani vasi Nazaret v Galileji.

OBVESTILA
 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.
 y NEDELJA, 14. marec: 4. postna nedelja. Ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi, po maši v cerkvi srečanje 

za birmance 8. razreda in njihove starše., ob 11.30 pa sledi sestanek za starše prvoobhajancev. Veljajo pogoji 
korona virusa.

 y NEDELJA, 21. marec: 5. 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 7. DO 21. MARCA 2021
NEDELJA, 7. marec
3. POSTNA NEDELJA
Perpetua in Felicita

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

PONEDELJEK, 8. marec
Janez od Boga
TOREK, 9. marec
Frančiška Rimska
SREDA, 10. marec
40 mučencev
ČETRTEK, 11. marec
Benedikt

18.00: ZA + JANEZA KOKALJA

PETEK, 12. marec
Justina

18.00: V ZAHVALO ZA ŽIVLJENJE

SOBOTA, 13. marec
Kristina

18.00: ZA + IVANA MALIJA, pogrebna maša

NEDELJA, 14. marec
4. postna nedelja
Matilda

10.00: ZA + PETRA PERKA, pogrebna maša

PONEDELJEK, 15. marec
Klemen
TOREK, 16. marec
Herbert
SREDA, 17. marec
Jerca
ČETRTEK, 18. marec
Ciril Jeruzalemski

18.00: ZA + FRANCA RIBNIKARJA, dar neimenovanega

+ PETEK, 19. marec
Jožef

18.00: ZA + MARIJO (obl.) IN JANEZA KOKALJA

SOBOTA, 20. marec
Martin iz Brage

18.00: ZA + IVANA PEČJAKA

NEDELJA, 21. marec
5. postna nedelja
Serapion

10.00: ZA ZDRAVJE PRI ŽIVINI


