Župnija svetega Andreja Goriče
OD 11. DO 25. JULIJA 2021
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
V župniji se v času počitnic ne dogaja veliko stvari. Pri nas sedaj novi najemniki urejujejo garažo oziroma
stanovanje nad njo, kajti najemna pogodba je za osem let podpisana in potrjena s strani ljubljanske nadškofije.
Najemnika – Filip in Sara – se bosta avgusta poročila in bi si rada stanovanje do takrat uredila do te mere, da se
bosta lahko vselila.
Nekaj družin je že na dopustu, nekateri si boste v teh dneh privoščili zasluženi počitek. Želim vam dobrega
oddiha za in telo in dušo. Za duhovno spodbudo sem vam izbral tudi kratko zgodbo.
Pri neki cerkvi sta vsako nedeljo prišla k vhodu dva berača. Vsak se je postavil na svojo stran sijajnega vhoda v
starodavno cerkveno stavbo. Okoli poldneva, ko so farani prihajali od maše, sta začela lajnati vsak svojo milo vižo.
»Usmilite se ubogega kristjana, ki nima niti za hrano,« je prosil eden. »Usmilite se ubogega juda, ki je lačen in premražen,« je borih dvajset metrov proč moledoval drugi. Skoraj vsi, ki so prišli iz cerkve, so ob tarnanju beračev stopili h
krščanskemu beraču in samoumevno vrgli kovanec v njegov klobuk. Le peščica jih je položila kovanec v klobuka obeh.
Enako je bilo vsako nedeljo. Bilo je očitno, da krščanski berač nabere več miloščine kot judovski. Župnik je bil zelo dobrosrčen človek in ga je zabolelo, ko je to opazil. V nedeljski pridigi je večkrat pozval farane, naj ljubezen do bližnjega
ne dela razlik med pomoči deležnimi. S tem ni poskušal prispevati le k duhovni rasti občestva, temveč tudi pomagati
beračema pri cerkvenih vratih. Neko nedeljo, ko so se vsi ljudje, ki so prišli k maši, že razšli, je župnik osebno odšel do
vhoda, spustil kovanec v klobuk krščanskega berača in naredil nad njim znamenje križa. Potem je šel na drugo stran in
položil enak kovanec v klobuk judovskega berača. »Hvala lepa, oče,« je rekel berač. »Ti smem nekaj reči, sin moj?« »Ja,
oče.« »Mene nič ne moti, da beračiš pri vratih v mojo župnijsko cerkev, gotovo tudi mojih župljanov ne, ampak rad bi te
nekaj vprašal. Če že moraš beračiti in si pri tem odvisen od razpoloženja tistih, ki jih prosiš … ne bi bilo bolje, če bi prosil
pred vrati sinagoge? Ali da vsaj ne bi omenjal svoje vere, če si že tu?« »Premislil bom, oče. Hvala.« »Ni za kaj, sin moj,« je
odvrnil župnik. »Bog te blagoslovi.« Župnik je stopil v cerkev in zaprl stara lesena vrata za seboj. Krščanski berač je dvignil pogled in rekel drugemu beraču: »Dober človek, kaj?« Drugi berač ga je pogledal, pomignil z glavo proti vratom, ki
so se pravkar zaprla, in rekel: »Dober je, Samuel. Ampak naju menda ne bo učil posla, kaj?« Psihoterapevt Jorge Bucay
pravi o sebi: »Ko sem diplomiral, mi je oče dejal: ‚To, da sem dobil tebe, je najboljše, kar se mi je zgodilo v življenju.
In za to bom tvoji materi večno hvaležen.‘ Najbrž je tudi to eden od razlogov, zakaj se mi toži po očetu. Zdaj ko je
ostal samo en berač, zvijača ne vžge več. Navadno žalujoči ostali radi pripišejo največje zasluge tistemu, ki ga ni več.«
Da lahko misijonarji opravljajo svoje poslanstvo, potrebujejo prevozna sredstva. Dobro vozilo jim omogoča,
da lahko prevažajo v oddaljene kraje hrano, gradbeni material, učitelje, katehiste in otroke, predvsem pa bolnike
in tako rešujejo življenja. Krištofova nedelja (25. julij) je v znamenju Božjega blagoslova za vse voznike, hkrati pa
Bog preko darov, zbranih za akcijo MIVA, poklanja našim misijonarjem prevozna sredstva kot pomoč pri njihovem
pastoralnem delu. Bodimo velikodušni.
V mesecu avgustu je še precej prostih dni za mašne namene med tednom.

OBVESTILA

yy NEDELJA, 11. julij: 15. nedelja med letom – ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi.
yy NEDELJA, 18. julij: 16. nedelja med letom – ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi.
yy NEDELJA, 25. julij: 17. nedelja med letom – Krištofova nedelja - ob10.00 sveta maša v župnijski cerkvi. V
soboto (24. 7.) in nedeljo (25. 7.) bo po maši blagoslov avtomobilov.

NAMENI SVETIH MAŠ: OD 11. DO 25. JULIJA 2021
NEDELJA, 11. julij
15. nedelja med letom
Benedikt, opat
PONEDELJEK, 12. julij
Mohor in Fortunat
TOREK, 13. julij
Henrik
SREDA, 14. julij
Bogdan
ČETRTEK,
15. julij
Bonaventura
PETEK, 16. julij
Elvira
SOBOTA, 17. julij
Aleš
NEDELJA, 18. julij
16. nedelja med letom
Arnold
PONEDELJEK, 19. julij
Arsenij Veliki
TOREK, 20. julij
Marjeta Antiohijska
SREDA, 21. julij
Danijel, Danilo
ČETRTEK, 22. julij
Marija Magdalena
PETEK 23. julij
Brigita Švedska
SOBOTA 24. julij
Krištof
NEDELJA 25. julij
17. nedelja med letom
Krištofova nedelja
Benedikt, opat

10.00: ZA + JANKOTA VALTERJA (obl.)

19.00: ZA + PAVLA DEBELJAKA, dar Anice Boncelj
19.00: ZA + JANEZA TOPORIŠA, dar Irene in Jožeta Dovžana
19.00: ZA + DRAGOTA ZAPLOTNIKA, dar družine Lenarčič
10.00: ZA + MARJANA ZAPLOTNIKA IN VSE ++ KLEMENČEVE

19.00: ZA ++ STARŠA ANO IN ALOJZA MARKIČA
19.00: V ZAHVALO MATERI BOŽJI ZA ZAŠČITO IN POMOČ
19.00: ZA + FILIPA IN MARIJO GROS (obl.)
10.00: ZA + DOROTEJO MALI (obl.)

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

