
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 4. DO 18. APRILA 2021

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Danes je velika noč, najpomembnejši in največji krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujemo Jezusovo vsta-

jenje od mrtvih - na veliki petek so Jezusa Kristusa križali, na veliko soboto je ležal v grobu in v nedeljo je vstal od 
mrtvih. Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja; verujemo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno 
in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, da bomo tudi sami po svoji smrti in odhodu s tega sveta deležni vstajenja in 
večnega življenja.

Letos praznujemo velikonočne praznike tako kot lansko leto – z obredi velikonočnega tridnevja in velikonočno 
sveto mašo brez navzočnosti vernikov. Takšno bo tudi praznovanje 2. velikonočne nedelje, ki ji pravimo bela nedelja in 
nedelja Božjega usmiljenja. Če se bodo razmere glede korona virusa umirile, bomo po 12. aprilu spet imeli svete maše z 
ljudstvom, seveda še vedno v skladu z določbami vlade in slovenske škofovske konference.

Na veliko noč in na Belo nedeljo boste imeli v župnijski cerkvi priložnost za prejem svetega obhajila od 11.00 do 11.30.
Velikonočno voščilo naših škofov: Letos posebno težko čakamo na praznik aleluje, na praznik vstajenja in življe-

nja. V sebi nosimo vse sveže grobove, v katere smo položili žrtve virusa v preteklem in tem letu. V sebi nosimo njihovo 
osamljeno umiranje na posebnih oddelkih bolnišnic. V sebi nosimo vse tiste, ki za njimi jočejo v žalovanju in živijo v 
bolečini, da se niso mogli prav posloviti od njih. V sebi nosimo strah vseh tistih, ki so okužbo preboleli in tistih, ki pred 
njo trepetajo. Živimo veliki petek, ki je dolg, predolg. Gospod, čakamo na dan, ko bo nad tem svetom grobov in bolečine 
zadonela aleluja. Ne samo aleluja velikonočnih obredov, ki je čudovita in krepi človeka. Pač pa tista dokončna aleluja, ko 
bodo vsi ti grobovi izpraznjeni smrti, ker bodo vanje položeni vstali v življenje, s teboj, za večno. Vsem voščimo blagos-
lovljene velikonočne praznike.

Moje voščilo v teh prazničnih dneh: Pa ravno to hočem: da se vselej, ko me zagledaš polom-
ljenega, spomniš toliko in toliko svojih bratov, živijo ob tebi, neznani in oddaljeni, pa so kakor jaz 
polomljeni, poteptani, revni, stiskani, bolni, ranjeni. Brez rok, ker nimajo ne možnosti ne priložnosti 
za delo. Brez nog, ker so jim zaprte poti in ne morejo stopiti v življenje. Brez obraza, ker so bili ob čast, 
ob ugled, ob dober glas. Vsi so pozabili nanje in jim  obračajo hrbet … Ne daj me obnoviti! Vselej, 
kadar me boš zagledal takegale, se boš domislil vseh teh. In ti bo hudo zanje. Ko me vidiš takole po-
lomljenega in pohabljenega, sem ti ključ za čutenje do drugih. (Ramon Cue: Moj polomljeni Kristus)

Veliki petek se je moral zgoditi, trpljenje je moralo biti, da smo lahko dočakali  veličastno skriv-
nost Vstajenja. Vam in vsem Vašim želim bližino Vstalega Gospoda in nežnost njegove Matere Marije. 

Želim vam blagoslovljeno veliko noč in prijetno druženje ob dobro obloženi velikonočni mizi! 
Aleluja, Kristus je vstal, vstali bomo tudi mi. Aleluja.

V aprilu je še nekaj prostih dni za mašne namene.
OBVESTILA

 y NEDELJA, VELIKA NOČ, 4. april: praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih. Maša brez ljudstva, od 11. do 11.30 
priložnost za prejem obhajila.

 y NEDELJA, 2. velikonočna nedelja, 11. april: Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja. Maša brez ljudstva, od 11. 
do 11.30 priložnost za prejem obhajila.

 y NEDELJA, 3. velikonočna nedelja, 18. april: 3. velikonočna nedelja. Ob 10.00 maša v župnijski cerkvi. Upoštevamo 
uredbe glede korona virusa.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 4. DO 18. APRILA 2021
NEDELJA, 4. april
VELIKA NOČ
Serapion

1. ZA + IVANA MALIJA, 30. dan po pogrebu
2. ZA + SLAVKO IN JOŽETA GROSA, dar Rančevih

PONEDELJEK, 5. april
Vincencij Ferrer
TOREK, 6. april
Irenej
SREDA, 7. april
Herman
ČETRTEK, 8. april
Dionizij

ZA ZDRAVJE PRI ŽIVINI

PETEK, 9. april
Maksim Aleksandrijski

ZA + JANEZA KONCA IN SORODNIKE

SOBOTA, 10. april
Domen

ZA ŽUPLJANE

NEDELJA, 11. april
Bela nedelja
Biserka

ZA + ANDREJA ŠALIKO, 30. dan po pogrebu

PONEDELJEK, 12. april
Zenon Veronski
TOREK, 13. april
Ida
SREDA, 14. april
Lidvina
ČETRTEK, 15. april
Helena, Jelca

19.00: ZA + MARIJO KUHAR (obl.)

PETEK, 16. april
Bernardka Lurška

19.00: ZA + DRAGOTA ZAPLOTNIKA, 30. dan po pogrebu

SOBOTA, 17. april
Robert

19.00: ZA + JAKOBA IN KRISTINO RAKOVEC (obl.)

 NEDELJA, 18. april
3. velikonočna nedelja
Sabina

10.00: ZA + JOŽEFA ŠKORCA


