
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 21. MARCA DO 4. APRILA 2021

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Zadnja nedelja pred Cvetno se imenuje tiha nedelja. Nekoč so to nedeljo vse podobe v cerkvi zagrnili v vijo-

lične zavese. S tem je bilo poudarjeno, da samo Jezusovo trpljenje rešuje človeštvo krivde in ga odrešuje. Od tihe 
nedelje do velikega petka je glavna misel prav Kristusovo trpljenje.

V četrtek, 25. marca je praznik Gospodovega oznanjenja. Mesto Nazaret je po vsem svetu že dva tisoč let zna-
no po dogodku, ki se ga spominjamo trikrat na dan zjutraj, opoldne in zvečer, ko se oglasijo zvonovi in molimo: 
»Angel Gospodov je oznanil Mariji ...« Tu je preprosta nazareška deklica Mirjam na povabilo nadangela Gabrijela, 
postala Jezusova Mati. Sveta maša bo zvečer ob 18.00.

Bogoslužno dogajanje velikega tedna uvaja vernike v veliko noč, ki je največji krščanski praznik. Vrhunec 
cerkvenega leta predstavlja veliki teden, ki ga začenjamo na cvetno nedeljo, višek pa je velikonočno tridnevje: veliki 
četrtek, veliki petek, velika sobota in velika noč. Dnevom med četrtkom in soboto dodajamo pridevnik veliki, ker 
vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o postavitvi zakramentov evharistije in mašniškega posve-
čanja ter o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega sina Jezusa Kristusa. Dogodke v Svetem pismu podrobno opisujejo 
vsi štirje evangelisti. Letos bo velikonočno praznovanje v skladu z odredbami glede korona virusa.

Na cvetno nedeljo bo blagoslov butar in zelenja v cerkvi. Na mizi pred vhodom v cerkev imate na razpolago oljčne ve-
jice. Vaš dar je namenjen za primorsko župnijo, ki nam je dobavila oljčne vejice. Med sveto mašo bo priložnost za spoved.

Obredi velikega tedna bodo, vendar z omejeno navzočnostjo vernikov. Tokrat vas lepo prosim, da se med sabo po-
menite, kdaj bi se kdo udeležil obredov in velikonočne svete maše. Strogo se moramo držati ukrepov, da ne bomo kaz-
novani. V soboto in nedeljo bodo na sporedu 3 velikonočne svete maše in zaradi izrednih razmer se udeležite le ene.

Na veliki četrtek je sveta maša in češčenje po njej namenjeno prvoobhajancem in njihovim staršem, zato ima 
ta skupina prednost pred drugimi verniki.

Na veliki petek sta dva dogodka: ob 15.00 bo križev pot in ob 19.00 obredi velikega petka. Pri obeh srečanjih 
bo priložnost za prejem svetega obhajila.

Na veliko soboto bo ob 6.30 blagoslov ognja, blagoslovi velikonočnih jedil pa bodo po sledečem razporedu: 
11.30 in 13.30 Zalog; 12.00 in 14.00 Goriče; 14.30 Letence. Velikonočna vigilija s sveto mašo bo ob 19.00 in velja 
kot udeležba pri velikonočni sveti maši.

Velika noč: jutranja sveta maša (brez procesije) bo ob 8.00, druga sveta maša pa bo ob 10.30.

OBVESTILA
 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.
 y NEDELJA, 28. marec: Cvetna nedelja. Ob 10.00 blagoslov butar in sveta maša z branjem pasijona. Med mašo 

bo priložnost za velikonočno spoved.
 y VELIKI ČETRTEK, 1. april: Ob 19.00 sveta maša s prvoobhajanci in njihovimi starši.
 y VELIKI PETEK, 2. april: Ob 15.00 križev pot in ob 19.00 obredi velikega petka.
 y VELIKA SOBOTA, 3. april: Ob 6.30 blagoslov ognja. Blagoslovi jedil po razporedu: Zalog 11.30 in 13.30; 

Goriče 12.00 in 14.00; Letence 14.30. Ob 19.00 bo velikonočna vigilija.
 y NEDELJA – VELIKA NOČ, 4. april: 8.00 jutranja vstajenjska sveta maša; 10.30 dnevna velikonočna sveta maša.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 21. MARCA DO 4. APRILA 2021
NEDELJA, 21. marec

5. POSTNA NEDELJA
Serapion

10.00: ZA + DRAGOTA ZAPLOTNIKA, 7. dan

PONEDELJEK, 22. marec
Lea

TOREK, 23. marec
Rebeka

SREDA, 24. marec
Katarina Švedska

ČETRTEK, 25. marec
Gospodovo oznanjenje

18.00: PO NAMENU

PETEK, 26. marec
Evgenija

18.00: ZA ++ STARŠE IN FRANCIJA VILFANA

SOBOTA, 27. marec
Peregrin

18.00: ZA ++ STARŠA JOŽEFO IN PETRA VALTERJA

NEDELJA, 28. marec
Cvetna nedelja
Marija Praška

10.00: ZA ++ STARŠA VALENTINA IN KRISTINO KOKALJ

PONEDELJEK, 29. marec
Bertold

TOREK, 30. marec
Amadej

SREDA, 31. marec
Benjamin

VELIKI ČETRTEK, 1. april
Ljuba in Irena

19.00: ZA ŽUPLJANE

++ VELIKI PETEK, 2. april
Frančišek Paolski

19.00: OBREDI VELIKEGA PETKA

VELIKA SOBOTA, 3. april
Rihard

19.00: ZA + PETRA PERKA ob 50-letnici smrti

NEDELJA, 4. april, 
VELIKA NOČ

Izidor

8.00 ZA + IVANA MALIJA, 30. dan po pogrebu
10.30: ZA + SLAVKO IN JOŽETA GROSA, dar Rančevih


