Župnija svetega Andreja Goriče
OD 25. JULIJA DO 8. AVGUSTA 2021
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Dandanes si življenja brez avtomobila skorajda ne moremo več predstavljati. Glede na lanskoletne raziskave
imamo v Sloveniji 582 avtomobilov na 1000 prebivalcev. To pomeni, da si, za razliko od ljudi v tretjem svetu, večina
od nas avtomobil lahko privošči. Res pa je, da zaradi boljšega življenjskega standarda avtomobil marsikje predstavlja dodatni in ne nujno potrebni strošek. Ni pa temu tako v deželah, kjer delujejo naši misijonarji. Tam nimajo
ne dobrih prometnih povezav, ne urejenega javnega prevoza, kaj šele, da bi imeli lastna prevozna sredstva. Kakšen
blagoslov torej predstavljajo vozila za ljudi, kjer delujejo naši misijonarji. Zato se ob praznovanju Krištofove nedelje
Misijonsko središče Slovenije iskreno zahvaljuje za vsak vaš dar, ki bo omogočil nakup vozil misijonarjem. Vsem
želijo blagoslovljeno in varno vožnjo, predvsem pa varstvo sv. Krištofa na vseh poteh našega življenja. Svoj dar za
akcijo MIVA SLOVENIJA oddajte v košarico ob vhodu v cerkev.
Naj vas v teh počitniških dneh kratkočasi tudi kakšna poučna zgodba. Legenda pripoveduje, da se je, še preden je
obstajalo človeštvo, zbralo več škratov, da bi ušpičili potegavščino. Eden od njih je dejal: »Vsak čas bodo ustvarili ljudi. Ni
pravično, da bi bili obdarjeni s toliko vrlinami in možnostmi. Morali bi narediti nekaj, da bi jim bilo teže. Napolnimo jih s
pregrehami in pomanjkljivostmi; to jih bo uničilo.« Najstarejši škrat je dejal: »Predvideno je, da bodo tudi polni napak in
dvoličnosti, ampak zaradi tega bodo samo še bolj popolni. Mislim, da bi jim morali nekaj izmakniti, nekaj takega, zaradi
česar bo zanje vsak dan izziv.« Mlad in zvit škrat je iz kota navrgel. »Morali bi jim vzeti nekaj, kar jim veliko pomeni …
ampak kaj?« Po dolgem tuhtanju je stari škrat vzkliknil: »Že vem! Vzeli jim bomo ključ do sreče.« »Čudovito … fantastično … krasna ideja!« so vzklikali škratje in zaplesali okoli kotla. Stari škrat je nadaljeval: »Težava bo, kam ga skriti, da ga
ne bodo mogli več najti.« Prvi je spet povzel besedo: »Skrili ga bomo na vrh najvišje gore na svetu.« Nakar je nekdo drug
nemudoma pripomnil: »Ne, spomni se, da so močni in žilavi; zlahka se bo nekoč nekdo povzpel gor in našel ključ, in če ga
najde eden, bodo zlahka splezali tja vsi in izziva bo konec.« Tretji škrat je predlagal: »Potem pa ga skrijmo na dno morja.«
Še četrti si je vzel besedo in ugovarjal: »Ne, spomni se, kako so radovedni; nekoč si bodo zgradili stroj, s katerim se bodo
lahko spustili tja in potem ga bodo brez težav našli.« Pa je rekel tretji: »Skrijmo ga na kakšen od Zemlje oddaljen planet.«
Na kar so drugi menili: »Ne, spomni se njihove pameti; nekega dne bodo zgradili ladjo, na kateri bodo lahko odpotovali
na druge planete, in takrat ga bodo odkrili.« Stari škrat, ki je ves ta čas molčal in pozorno poslušal predloge drugih, je vstal
in rekel: »Mislim, da vem, kam naj ga damo, da ga zares ne bodo odkrili. »Skrili ga bomo nikamor drugam kakor vanje …
čisto blizu srca …« Smeh in ploskanje se kar nista hotela poleči. Vsi škratje so se hehetali: »Ha! … Ha … Ha …! Do konca
zaposleni bodo s tem, da ga bodo obupano iskali zunaj, in ne bodo imeli pojma, da ga imajo vseskozi pri sebi.« Mladi pa
je skeptično ugovarjal: »Ljudje si želijo biti srečni, prej ali slej bo kdo dovolj moder, da bo odkril, kje je ključ, in potem bo
povedal vsem.« »Že mogoče,« je odvrnil škratji starosta, »ampak ljudje so po naravi tudi nezaupljivi do preprostih stvari. Če se tak človek res rodi in razkrije, da skrivnost tiči v notranjosti vsakega posameznika … mu nihče ne bo verjel.«

OBVESTILA

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.
yy NEDELJA, 1. avgust: 18. nedelja med letom – ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi.
yy NEDELJA, 8. avgust: 19. nedelja med letom – ob 10.00 sveta maša v župnijski cerkvi.

NAMENI SVETIH MAŠ: OD 25. JULIJA DO 8. AVGUSTA 2021
NEDELJA, 25. julij
17. nedelja med letom
Krištofova nedelja
Jakob Starejši, apostol
PONEDELJEK, 26. julij
Ana in Joahim
TOREK, 27. julij
Natalija
SREDA, 28. julij
Samo, Samson
ČETRTEK, 29. julij
Marta
PETEK, 30. julij
Peter Krizolog
SOBOTA, 31. julij
Ignacij Lojolski
NEDELJA, 1. avgust
18. nedelja med letom
Alfonz Marija Ligvorij
PONEDELJEK, 2. avgust
Evzebij
TOREK, 3. avgust
Konrad
SREDA, 4. avgust
Janez Marija Vianney
ČETRTEK, 5. avgust
Marija Snežna, Nives
PETEK, 6. avgust
Jezusovo spremenjenje
SOBOTA, 7. avgust
Kajetan
NEDELJA, 8. avgust
19. nedelja med letom
Dominik

10.00: ZA + DOROTEJO MALI (obl.)

19.00: ZA + PAVLO OŠTIR, 30. dan po pogrebu
19.00: PO NAMENU
19.00: ZA VSE ŽIVE IN POKOJNE DUHOVNIKE
10.00: ZA + ANICO KOSMAČ IN VSE ++ KOSMAČ IN DEMŠAR

19.00: ZA + JANEZA KOKALJA
19.00: BOGU V ZAHVALO
19.00: V ZAHVALO ZA VARSTVO PRI DELU
10.00: ZA + IVANA MALIJA, dar vaščanov Letenc
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