
Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 30. MAJA DO 13. JUNIJA 2021

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Ta teden je praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Praznik je na prvi četrtek po nedelji Svete Trojice ali enajst dni 

po Binkoštni nedelji. Za ustanovitev praznika ima največ zaslug sveta Julija Lieška, ki je imela vizije, v katerih jo 
je Bog nagovarjal, da je treba ustanoviti tak praznik. Le-tega je v lokalnem merilu potrdil lieški škof leta 1246. Po 
Julijini smrti je njeno delo nadaljevala blažena Eva Lieška in leta 1264 je papež Urban IV. v buli Transiturus uradno 
razglasil praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Gre za češčenje Jezusa pod podobo kruha in vina, ki se pri sveti maši 
spremenita v Jezusovo telo in kri in tako predstavljata njegovo stalno navzočnost med nami. V Sloveniji je prazno-
vanje povezano s slovesno telovsko procesijo. V naši župniji bo slovesna sveta maša v četrtek, 3. junija in po maši 
procesija z blagoslovom pri dveh Marijinih kapelicah.

V petek, 4. junija bo po sveti maši ob 19.30 seja ŽPS. Pomeniti se moramo o pastoralnem programu med pole-
tnimi počitnicami. Srečanje bo v učilnici.

V soboto, 5. junija bo tradicionalno dekanijsko pešromanje na Brezje. Na Trsteniku je odhod romarjev ob 
4.45, ob 7.00 pa odhod iz Kovorja. Ob 8.30 bo romarska sveta maša pod šotorom na ploščadi pred baziliko Marije 
Pomagaj. Vabljeni.

V petek, 11. junija je praznik Srca Jezusovega. Ob 18.30 bodo letošnji prvoobhajanci drugič pristopili k zakra-
mentu svete spovedi, ob 19.00 bo sveta maša in po maši generalka za prvoobhajance in njihove starše.

V soboto 12. junija bo ob 8.30 čiščenje cerkve in okolice, da bo vse lepo pripravljeno za slovesnost prvega 
svetega obhajila. Mamice boste počistile in uredile župnijsko cerkev, očetje pa boste poskrbeli za mlaje in ureditev 
okolice pred cerkvijo.

V nedeljo, 13. junija bo ob 10.00 slovesnost prvega svetega obhajila. V cerkvi imajo prednost prvoobhajanci, 
njihovi starši in sorodniki. Upajmo, da bo še nekaj prostora za ostale župljane.

Z očetovskim srcem: Večkrat imamo občutek, da je svet na milost in nemilost izročen močnim in mogočnim, vesela novica evangelija 
pa je v tem, da nam pokaže, kako Bog kljub oblastnosti in nasilnosti zemeljskih vladarjev vedno najde način za uresničitev svojega načrta 
odrešenja. Včasih se zdi, da je tudi naše življenje na milost in nemilost izročeno močni oblasti, evangelij pa nam pravi, da Bogu vedno uspe 
rešiti tisto, kar je pomembno, pod pogojem, da uporabljamo ustvarjalni pogum tesarja iz Nazareta, ki je neki problem znal spremeniti v 
priložnost, tako da je vedno dajal prednost zaupanju v Božjo previdnost. Če se včasih zdi, da nam Bog ne pomaga, to ne pomeni, da nas je 
zapustil, ampak da se zanese na nas, na to, kar lahko načrtujemo, odkrijemo, najdemo, dosežemo.

V mesecu juniju je še nekaj prostih dni za mašne namene med tednom.

OBVESTILA
 y NEDELJA, 30. maj: Nedelja Svete Trojice - 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi.
 y ČETRTEK, 3. junij: Sv. Rešnje Telo in Kri – 19.00 sveta maša in nato telovska procesija.
 y PETEK, 4. junij: 19.00 sveta maša, nato ob 19.30 seja ŽPS - v učilnici.
 y SOBOTA, 5. junij: 5.00 peš romanje na Brezje - 8.30 sveta maša na Brezjah.
 y NEDELJA, 6. junij: 10. nedelja med letom – 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi.
 y PETEK, 11. junij: praznik Srca Jezusovega - 18.30 spoved prvoobhajancev, 19.00 sveta maša, 19.30 generalka 

s prvoobhajanci in njihovimi starši.
 y NEDELJA, 13. junij: 11. nedelja med letom – 10.00 slovesnost prvega svetega obhajila. V cerkvi imajo pred-

nost prvoobhajanci, starši in sorodniki prvoobhajancev.
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NAMENI SVETIH MAŠ: OD 30. MAJA DO 13. JUNIJA 2021
NEDELJA, 30. maj
Nedelja Svete Trojice
Ivana Orleanska

10.00: ZA ++ STARŠA JANEZA IN JOŽEFO KOKALJ

PONEDELJEK, 31. maj
Obiskanje Device Marije
TOREK, 1. junij
Roman
SREDA, 2. junij
Erazem
ČETRTEK, 3. junij
Sv. Rešnje Telo in Kri

19.00: ZA + DRAGOTA ZAPLOTNIKA

PETEK, 4. junij
Peter Veronski

19.00: ZA VSE ++ KLEMENČEVE

SOBOTA, 5. junij
Bonifacij

19.00: PROŠNJA MAŠA ZA LETENCE

NEDELJA, 6. junij
10. nedelja med letom
Norbert

10.00: V ZAHVALO ZA ŽIVLJENJE

PONEDELJEK, 7. junij
Robert
TOREK, 8. junij
Medard
SREDA, 9. junij
Primož in Felicijan
ČETRTEK, 10. junij
Edvard

19.00: PROŠNJA MAŠA ZA GOLNIK

PETEK, 11. junij
Srce Jezusovo

19.00: ZA + IVANA MALIJA, dar Štebetovih

SOBOTA, 12. junij
Marij. brezmadežno srce

19.00: ZA + JANEZA TOPORIŠA, dar Petelinovih

NEDELJA, 13. junij
11. nedelja med letom
Anton Padovanski

10.00: ZA + ALOJZA ZAPLOTNIKA IN VSE ++ OMANOVE


