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Župnija svetega Andreja Goriče 
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KDOR HOČE BITI PRVI, NAJ BO VSEM SLUŽABNIK
Tisti čas je Jezus poklical dvanajstere in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad 

narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med 
vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni 
prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (Mr 10,42-45)

S samostojno državo smo prejeli demokracijo. Prej je bila diktatura, ko so imeli eni vso oblast. Sedaj 
pa lahko vsi odločamo o delu naše države. Vendar ljudje s prejšnjega režima se s tem nočejo sprijazniti. 
Ker niso na oblasti, hočejo drugo stran uničiti. Sploh jim ni mar, da s tem uničujejo našo domovino. 

Ob današnji krizi vedno bolj spoznavamo, da pohlep nekaterih in požrešnost drugih, nam vsem greni 
življenje. Zdravnica Metka Klevišar je zapisala: »Nekateri ljudje so zelo glasni in prizadevni za to, da bi bil 
svet boljši. Pozabljajo pa, da je treba začeti pri sebi.« V služenju drugim naj bo naša veličina. 

Franc Brečko, župnik
OBVESTILA

• Danes je 29. nedelja med letom. Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega 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.

• V torek, 19. oktobra srečanje Župnijskega pastoralnega sveta ob 20.00. 
• Prihodnja nedelja, 24. oktobra bo 30. med letom, misijonska nedelja. Še posebej bomo molili za vse, 

ki oznanjajo veselo oznanilo Jezusovega evangelija med tujimi narodi. Darovanje med mašo bo za 
potrebe misijonarjev. 

• Od 25. oktobra naprej so šolske počitnice, zato ne bo verouka. 
• Nedelja, 31. oktobra je 31. med letom. 
• Če je pri maši več namenov, vse preberemo, dodatne opravijo  

duhovniki v domu na Trsteniku, kjer je vsak dan maša ob 9.30. 
• Sprejemamo namene za: Oče naše …
• Na voljo je Marijanski koledar 2,50 €. 
• Vlada je podprla predlog za ustanovitev občine Golnik. 

»Nobena bolezen, niti gobavost, ne more tako popačiti človeka, kot ga popači pomanjkanje ljubezni, 
brezbrižnost do bližnjega – ker ni sposoben v sočloveku prepoznati brata in sestro, še več:  

trpečega Jezusa!« (sv. Mati Trezija)
»Neki narod ni velik že zato, ker je številčen in močan; neki narod ni velik že zato, ker je bogat;  

neki narod je velik smo takrat, če je zmožen veliko ljubiti.« (Raul Follereau)
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NAMENI SVETIH MAŠ: 17. DO 31. OKTOBRA 2021
Nedelja
1000

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

17. oktober

Ponedeljek Luka, evangelist 18. oktober

Torek Pavel od Križa, duhovnik 19. oktober

Sreda Rozalija, redovnica 20. oktober

Četrtek
1900

Uršula, devica in mučenka
za + Marijo Zaplotnik in vse Klemenčeve

21. oktober

Petek
1900

Janez Pavel II., papež
za + Jožeta in Slavko Gros

22. oktober

Sobota
1900

Janez Kapistran, duhovnik
v zahvalo za življenje

23. oktober

Nedelja
1000

30. nedelja med letom
za + Cecilijo Haklin, 30. dan

24. oktober

Ponedeljek Darja, mučenka 25. oktober

Torek Lucijan, mučenec 26. oktober

Sreda Sabina Avilska, mučenka 27. oktober

Četrtek
1900

Simon in Juda Tadej, apostola
za + Petra Perko

28. oktober

Petek
1900

Mihael Rua, 1. Don Boskov naslednik
za + Cilko Udir in Ivana

29. oktober

Sobota
1900

Marcel, mučenec
za + Stanislavo Perčič

30. oktober

Nedelja
1000

31. nedelja med letom
za + Marijo Logar, obl.

31. oktober


