
ŽUPNIJSKA  
OZNANILA

Župnija svetega Andreja Goriče 
OD  31. OKTOBRA DO 14. NOVEMBRA 2021

VSI SVETI
Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in 

jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. In 
vpili so z močnim glasom: »Odrešenje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu, in v Jagnjetu.« On pa mi je rekel: »To 
so tisti, ki so prišli iz velike stike in so oprali svoja oblačila ter jih pobelili z Jagnjetovo krvjo.«(Raz 7,9-10.14)

Pred nami je prvi november, praznik Vseh svetih. Slavimo vse, ki so živeli naše zemeljsko življenje, sedaj 
pa uživajo srečo pri Bogu v nebesih. To niso samo tisti, ki so bili razglašeni za svetnike. Med njimi so množice 
vseh, ki so živeli zgledno. Tudi naši sorodniki, sosedje, prijatelji, ki smo jih srečevali v vsakdanjem življenju. 

Pred Boga pa ne sme nič nečistega, grešnega. Mnogi so na hitro umrli. Nekateri se niso dovolj pot-
rudili, da bi se pripravili na srečanje z Bogom. Tako je na drugi november spomin vseh rajnih. Gremo 
na grobove in molimo za vse naše pokojne, da bi bili očiščeni grehov in bi živeli polnost sreče pri Bogu. 

Sv. Dominik Savijo je tik pred smrtjo pri petnajstih letih dejal: »Vidim najbolj čudovite stvari!« Živi-
mo tako, da jih bomo tudi mi enkrat zagledali.  Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
	y Danes je 31. nedelja med letom; dan reformacije. 
	y V ponedeljek, 1. novembra slovesni praznik VSEH SVETIH. Molitev Očenašev dvajset minut pred 

mašo, ki bo ob 14.00. Po maši molitve na pokopališču ter pokropitev grobov. Najlepša hvala za darove 
za Očenaše ter ogrevanje. 

	y V torek, 2. novembra spomin vernih rajnih. Maša v župnijski cerkvi ob 7.30, nato blagoslov grobov.
	y V petek, 5. novembra prvi v mesecu. Obisk ostarelih na domu. 
	y Prihodnja nedelja, 7. novembra 32. med letom, zahvalna. Mašo bodo oblikovali kateheti z veroučenci. 

Zahvalili se bomo Bogu, za vse, kar prejemamo.
	y Nedelja, 14. novembra 33. med letom. 
	y Če je pri maši več namenov, vse preberemo, dodatne opravijo duhovniki v domu na Trsteniku, kjer 

je vsak dan maša ob 9.30. 
	y Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko, Marijanski koledar 2,50 €. 

Prisrčna zahvala vsem, ki oblikujete življenje župnije: ključarjem, župnijskemu pastoralnemu svetu, 
organistom, zborom, molitveni skupini, katehistinjam, zakristanki, ministrantom, animatorjem;  

hvala za čiščenje, krašenje, gospodarska dela. Res hvala vsem za vse.



List izdaja: Župnija Goriče, Goriče 50, 4204 GOLNIK
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NAMENI SVETIH MAŠ OD 31. OKTOBRA DO 14. NOVEMBRA 2021
Nedelja
1000

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

31. oktober

Ponedeljek
1400

VSI SVETI
za + Jožeta in Slavko Gros

1. november

Torek
730

Spomin vseh vernih rajnih
za + župljane, sorodnike, dobrotnike

2. november

Sreda Viktorin Ptujski, škof 3. november
Četrtek
1800

Karel Boromejski, škof
za + Janeza Toporiša
za duše v vicah

4. november

Petek
1800

Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
za + Nado Ribnikar, 30. dan
za + starše in brate Hiti

5. november

Sobota
1800

Lenart, opat
v zahvalo za zdravje
za + Petra Perka

6. november

Nedelja
1000

32. nedelja med letom, zahvalna
za + Franca Hlebčarja, obl.

7. november

Ponedeljek Elizabeta, redovnica 8. november
Torek Posvetitev lateranske bazilike 9. november
Sreda Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj 10. november
Četrtek
1800

Martin iz Toursa, škof
za + Janeza Kokalja, Janka, Marijo in drugo Marijo Kokalj

11. november

Petek
1800

Jozafat Kunčenič, škof, mučenec
za + Terezijo Urbanc, obl.
za + Pavla Debeljaka

12. november

Sobota
1800

Stanislav Kostka, redovnik
za + Draga Zaplotnika(ob rojstnem dnevu)

13. november

Nedelja
1000

33. nedelja med letom
za + stare starše Viktorja in Rozalijo Fridrih

14. november


