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KAR JE BOG ZDRUŽIL, NAJ ČLOVEK NE LOČUJE
Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja 

pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji 
ženi in bosta oba eno telo. Tako nista več dva ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek 
ne ločuje!« … »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. 
Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« In 
objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal. (Mr 10,5-9.14-16)

Bog naj je dal čudovito stvarstvo. Občudujemo bujno rastlinstvo, mno-
govrstno živalstvo. Hribi kipijo proti nebu. Ponoči se zazremo v zvezdnato nebo. 
Višek stvarstva je človek. Na začetku stvarjenja je bilo vse lepo in prav. Greh pa je 
vse pokvaril. Jezus zato vse vrne na začetek, na stanje pred grehom. 

Središče vsega sta mož in žena; njuna ljubezen, ko postaneta eno telo. Sad 
te ljubezni so otroci. Ti so podoba začetnega stanja brez greha. Zato Jezus postavi otroke za zgled 
odprtosti Bogu. 

Tudi mi odprtih src sprejemajmo navdihe Svetega Duha. Po Gospodu, Njegovih zakonih 
usmerjajmo svoje življenje. Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
	y Danes je 27. nedelja med letom; rožnovenska nedelja. Mesec oktober je posvečen molitvi rož-

nega venca. Povabljeni ste, da pridete pred mašo v cerkev in skupaj molite rožni venec. Tudi v 
domačih družinah skušajmo zmoliti rožni venec. Če ne moremo celega; 
vsaj kakšno desetko.

	y Prihodnja nedelja, 10. oktobra je 28. med letom. 
	y V soboto, 16. oktobra srečanje salezijanske mladine v Celju. 
	y Nedelja, 17. oktobra je 29. med letom. 

UKREPI ZA ZAŠČITO PRED VIRUSOM
Za udeležbo pri maši ali drugih zakramentih:

 9 Vsi starejši od 15 let morajo izpolnjevati vsaj enega od pogojev PCT(preboleli, celjeni, testirani). 
 9 Obvezna uporaba zaščitnik mask znotraj cerkve, upoštevanje razdalje.
 9 Razkuževanje rok ob vstopu in izstopu.



List izdaja: Župnija Goriče, Goriče 50, 4204 GOLNIK
Tel. 031 358 021 (župnik Franc Brečko), http://www.salve.si/gorice/

Transakcijski račun Župnije Goriče: SI56 0433 1000 2960 846

NAMENI SVETIH MAŠ OD 3. DO 17. OKTOBRA 2021
Nedelja
1000

27. nedelja med letom
za + starše in Franca Vilfana 
za + Jožeta in Slavko Gros

3. oktober

Ponedeljek Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj 4. oktober

Torek Marija Favstina Kowalska, redovnica 5. oktober

Sreda Bruno, ustanovitelj kartuzijanov 6. oktober

Četrtek
1900

Rožnovenska Mati Božja
za duše v vicah

7. oktober

Petek
1900

Tajda, spokornica
za + Janka Bidovca in Marijo Kuhar

8. oktober

Sobota
1900

Abraham in Sara, SP mož in žena
za + Braneta, obl. in Alojza Zaplotnika

9. oktober

Nedelja
1000

28. nedelja med letom
za zdravje

10. oktober

Ponedeljek Janez XXIII., papež 11. oktober

Torek Maksimiljan Celjski mučenec 12. oktober

Sreda Gerald, vitez 13. oktober

Četrtek
1900

Kalist I., papež
za + Marijo Vevar, obl.

14. oktober

Petek
1900

Terezija Velika(Avilska), cerkvena učiteljica
za + Draga Zaplotnika(ob obletnici poroke)

15. oktober

Sobota
1900

Marjeta Marija Alakok, redovnica
za + Janka in Francko Kern

16. oktober

Nedelja
1000

29. nedelja med letom
za + Jožeta Grašiča, obl. 

17. oktober


