Župnija svetega Andreja Goriče
OD 27. JUNIJA DO 11. JULIJA 2021
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Šolsko in veroučno leto sta zaključena in otroci odhajajo na zaslužene počitnice. Sedaj jih ne bodo vznemirjale
redne šolske obveznosti, a brez nekega načrta in reda bodo tudi počitnice velik dolgčas. Dobro je, da naredimo
analizo poti, ki smo jo prehodili, predvsem obdobje korona virusa, kajti ne vračamo se na stare tirnice, ker je v tem
kratkem času – v človeški zgodovini leto in pol nič ne pomeni – prišlo do takšnih sprememb, ki si jih nihče ni znal
predstavljati. Po koroni bo življenje drugačno, če si to priznamo ali ne. Zato ste starši izzvani, da z otroki v času počitnic postavite nove smernice in cilje, kako bo družina težko situacijo, ki je za nami, izkoristila sebi v prid in vedno
bolj napredovala v materialnem in duhovnem smislu. Počitnice so tudi lepa priložnost za srečevanje z Bogom in
poglabljanje svoje vere, zato vzemite na dopust tudi kakšno knjigo z duhovno vsebino in stopite v cerkev povsod, kjer
boste dopustovali. Bog nima časa, da bi šel na dopust, ker hoče biti z nami povsod, kjer ga potrebujemo in krepimo
prijateljstvo z njim. Želim vam prijetnega oddiha za telo in duha. Dneve naj vam zapolni tudi kakšne prijetna zgodba.
Diogen je s krožnikom leče v rokah sedel pred vrati neke hiše. Nobena jed v Atenah ni bila cenejša od leče. Če si
jedel lečo, je to pomenilo, da bolj reven sploh ne moreš biti. Mimo je prišel vladarjev odposlanec in mu rekel: »Diogen,
če bi se naučil biti bolj pokoren in bi se vsaj malo prilizoval vladarju, ti danes ne bi bilo treba jesti leče.« Diogen je
prenehal jesti, dvignil pogled s krožnika, ostro pogledal premožnega sogovornika in mu rekel: »Kaj pa je narobe s tabo,
brat? Če bi se naučil jesti malo leče, ti ne bi bilo treba biti tako zelo pokoren in se tako zelo prilizovati vladarju.« Diogenova pot je pot samospoštovanja, zagovarjanja dostojanstva tudi za ceno potrebe po spoštovanju. Vsi potrebujemo
spoštovanje drugih. A če je cena, ki jo moramo plačati zanjo, ta, da prenehamo biti mi sami, to ni samo previsoka cena,
temveč tudi iskanje brez smisla: vse bolj namreč postajamo podobni tistemu moškemu, ki je po vsej vasi iskal svojo
mulo, pri tem pa jezdil svojo mulo.
Novi župnik Franc Brečko se je že oglasil in sva si ogledala župnijsko cerkev, garažo (stavbo, ki jo mlajši zakonski par dobi v najem za 8 let) in cerkev v Zalogu. Predstavil sem mu zadeve, ki jih trenutno urejamo in dogovorila
sva se, da bo slovo dosedanjega župnika in nastop novega na veliki šmaren (15. avgusta) pri sveti maši ob 10.00.
Z očetovskim srcem: Poljski pisatelj Jan Dobraczynski v knjigi Očetova senca v obliki romana pripoveduje o
življenju sv. Jožefa. S sugestivno podobo sence opredeli Jožefov lik, ki je v odnosu do Jezusa zemeljska senca nebeškega Očeta: pazi nanj, ga varuje, se nikoli ne loči od njega, tako da hodi po njegovih stopinjah. Pomislimo, na
kaj Mojzes spominja Izraela: »V puščavi si videl, kako te je Gospod, tvoj Bog, nosil, kakor človek nosi svojega sina,
vso pot« (5 Mz 1,31). Tako je Jožef vse svoje življenje uresničeval očetovstvo. Očetje se ne rodijo, očetje postanejo.
Oče ne postane oče samo zaradi tega, ker ima otroka, ampak ker je odgovorno prevzel skrb zanj. Kadar koli nekdo
prevzame skrb za življenje nekoga drugega, v nekem smislu v odnosu do njega uresničuje očetovstvo.
V mesecu juliju je še precej prostih dni za mašne namene med tednom.

OBVESTILA

yy NEDELJA, 27. junij: 13. nedelja med letom – ob 10.00 sveta maša v Zalogu.
yy NEDELJA, 4. julij: 14. nedelja med letom – ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi.
yy NEDELJA, 11. julij: 15. nedelja med letom – ob10.00 sveta maša v župnijski cerkvi.

NAMENI SVETIH MAŠ: OD 27. JUNIJA DO 11. JULIJA 2021
NEDELJA, 27. junij
13. nedelja med letom
Ema Krška
PONEDELJEK, 28. junij
Irenej, Hotimir
TOREK, 29. junij
Peter in Pavel, apostola
SREDA, 30. junij
Oton
ČETRTEK, 1. julij
Estera
PETEK, 2. julij
Janez Frančišek Regis
SOBOTA, 3. julij
Tomaž, apostol
NEDELJA, 4. julij
14. nedelja med letom
Urh, Uroš
PONEDELJEK, 5. julij
Ciril in Metod
TOREK, 6. julij
Marija Goretti
SREDA, 7. julij
Vilibald
ČETRTEK, 8. julij
Prokopij
PETEK, 9. julij
Veronika Giuliani
SOBOTA, 10. julij
Amalija, Alma
NEDELJA, 11. julij
15. nedelja med letom
Benedikt, opat

Zalog - 10.00: ZA + DRAGOTA ZAPLOTNIKA, dar Matjaževih iz Struževega

19.00: ZA + FRANCA URBANCA (obl.)
19.00: ZA + LIDIJO ALJANČIČ IN JOŽETA KRNIČARJA
19.00: 1. ZA + PETRA (obl.) IN MAMO JOŽEFO VALTER
2. ZA + PAVLO OŠTIR, 7. dan po pogrebu
10.00: ZA + IGNACA (obl.) in KRISTINO VALTER

19.00: ZA + JANEZA KRNIČARJA (obl.)
19.00: ZA + JANEZA KOKALJA
19.00: ZA + ANGELO VEVAR (obl.)
10.00: ZA + JANKOTA VALTERJA (obl.)
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