Župnija svetega Andreja Goriče
OD 13. DO 27. JUNIJA 2021
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Danes je v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila. Letos imamo 8 prvoobhajancev. Kljub zapletenim
razmeram zaradi korona virusa smo se zadnja dva meseca dobro pripravljali na tako pomemben dogodek v njihovem življenju. Otroci so težko pričakovali ta dan in od vseh nas odraslih je odvisno, kakšno mesto bo ta dogodek
dobil v njihovem življenju. Za duhovno rast in napredovanje v veri potrebujejo konkretne zglede. Letošnje prvoobhajance in birmance vam priporočam v molitev.
V petek, 4. junija smo imeli sestanek ŽPS. Pogovarjali smo se o vplivu korona virusa na pastoralno delo, analizirali dogajanje v zvezi z letošnjo birmo in prvim obhajilom ter načrtovali počitniške programe. Med nami sta bila
tudi Filip Lah in Špela Krnc, dva mlada študenta, s katerima se dogovarjamo za najem naše kaplanije. Člane ŽPS
sem seznanil z odločitvijo salezijanskega inšpektorja Marka Košnika, da bo s 1. avgustom 2021 v obeh župnijah
zamenjava župnika. Novi župnik bo Franc Brečko.
Te dni je med nami Domen Kos, ki je kot salezijanec v italijanskem mestecu Nave pri Bresci zaključil prvi letnik
filozofije. Veseli smo njegovih študijskih uspehov v salezijanski ustanovi. S svojo molitvijo in spodbudnimi nasveti
ga podpirajmo na njegovi poklicni poti do duhovništva.
V petek, 18. junija bomo popoldne ob 17.00 organizirali svetopisemske urice. Najprej bo nekaj programa za otroke,
nato sledi resnejše branje za starše, za otroke pa bo zunaj igra. Ob 19.00 bo skupna sveta maša in nato druženje ob cerkvi.
Oratorij z naslovom Originalen.sem bo od 16. do 20. avgusta. Oratorij je posvečen Carlu Acutisu, najstniku, ki
je imel rad računalnike, gledal filme, igral video igrice, rad imel živali. Umrl je za levkemijo, star 15 let in je bil leta
2020 v Assisiju proglašen za blaženega. Vzemite si zgibanke in se čim prej prijavite. Zadnji rok oddaje podpisanih
prijavnic je nedelja, 4. julija.
Naslednjo nedeljo zaključujemo veroučno leto. Otroci bodo po sveti maši prejeli spričevala. Odšli bodo na
zaslužene počitnice, kar pa ne pomeni, da bodo tudi Jezusa poslali za dva meseca na dopust. Zanj so najlepše
počitnice, ko je z nami, saj se z nami veseli vseh lepih trenutkov in je žalosten, ko smo zaskrbljeni, bolni in morda
trpimo. On je naš spremljevalec tudi na počitniških potepanjih, zato si vzemimo vsak dan nekaj časa za klepet z
njim in že iz radovednosti obiščimo cerkev v kraju, kjer bomo na počitnicah.
24. junija je praznik Rojstva Janeza Krstnika. Zato bo v nedeljo, 27. junija sveta maša v Zalogu.
Z očetovskim srcem: Eden od vidikov, ki je značilen za sv. Jožefa in je bil poudarjen že v času prve socialne okrožnice
Rerum novarum Leona XIII., je njegov odnos do dela. Sv. Jožef je bil tesar, ki je pošteno delal, da je zagotovil vzdrževanje svoje
družine. Od njega se je Jezus naučil vrednosti, dostojanstva in veselja nad tem, kaj pomeni jesti kruh, ki je sad dela lastnih rok.
V našem času, v katerem se zdi, da je delo spet postalo nujno socialno vprašanje in brezposelnost včasih dosega vznemirljive
ravni tudi med tistimi narodi, v katerih so desetletja živeli v neki blaginji, je treba z obnovljeno zavzetostjo razumeti pomen
dela, ki daje dostojanstvo, naš svetnik pa je vzorni varuh tega.

V mesecu juliju je še precej prostih dni za mašne namene med tednom.
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•
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OBVESTILA

NEDELJA, 13. junij: 11. nedelja med letom. Ob 10.00 slovesnost prvega svetega obhajila. V cerkvi imajo
prednost prvoobhajanci, starši in sorodniki prvoobhajancev.
PETEK, 18. junij: ob 17.00 svetopisemske urice za otroke, njihove starše in vse župljane.
NEDELJA, 20. junij: 12. nedelja med letom – 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi.
NEDELJA, 27. junij: 13. nedelja med letom – ob 10.00 sveta maša v Zalogu.

NAMENI SVETIH MAŠ: OD 13. DO 27. JUNIJA 2021
NEDELJA, 13. junij
11. nedelja med letom
Anton Padovanski
PONEDELJEK, 14. junij
Rihard
TOREK, 15. junij
Vid
SREDA, 16. junij
Beno
ČETRTEK, 17. junij
Albert
PETEK, 18. junij
Elizabeta
SOBOTA, 19. junij
Nazarij
NEDELJA, 20. junij
12. nedelja med letom
Florentina
PONEDELJEK, 21. junij
Alojz Gonzaga
TOREK, 22. junij
Pavlin
SREDA, 23. junij
Jožef Cafasso
ČETRTEK, 24. junij
Rojstvo Janeza Krstnika
PETEK, 25. junij
Doroteja
dan državnosti, d.p.d.
SOBOTA, 26. junij
Ciril Aleksandrijski
NEDELJA, 27. junij
13. nedelja med letom
Ema Krška

10.00: ZA + ALOJZA ZAPLOTNIKA IN VSE ++ OMANOVE

19.00: V ZAHVALO ZA BLAGOSLOV V ZAKONU
19.00: ZA + IVANA (obl.) IN CILKO UDIR
19.00: ZA + SLAVKA AVSENIKA IN ANGELO VIDMAR
10.00: ZA + OČETA JOŽETA RIBNIKARJA (obl.)

19.00: ZA + JANKOTA, MARIJO, DRUGO MARIJO IN JANEZA
KOKALJA
19.00: ZA + ANICO IN PETRA MUBIJA
19.00: ZA + JANEZA TOPORIŠA, dar Anice Boncelj
Zalog - 10.00: ZA + DRAGOTA ZAPLOTNIKA, dar Matjaževih iz
Struževega

List izdaja: Župnija Goriče, Goriče 50, 4204 GOLNIK
Tel. 041 760 352 (župnik Branko Balažic), http://www.salve.si/gorice/
Transakcijski račun Župnije Goriče: SI56 0433 1000 2960 846

