ŽUPNIJSKA
OZNANILA
Župnija svetega Andreja Goriče
OD 14. DO 28. NOVEMBRA 2021

PRIHOD SINA ČLOVEKOVEGA

Tedaj je rekel Jezus svojim učencem: »V tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce otemnelo in luna
ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj bodo
videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral
svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba.«
(Mr 13,24-27)
Zaključujemo cerkveno leto. Božja beseda nam
govori o hudih stvareh in stiskah. Lahko bi rekli, da
pripoveduje o današnjih časih. Še vedno se ves svet
sooča s problemi bolezni virusa. Vojne divjajo po raznih koncih; pritisk beguncev iz vseh strani. Naravo
imamo vse bolj onesnaženo. Neurja so vse pogostejša.
V četrtek je bil god sv. Martina. Tudi on je živel v
težkih časih. Z dobroto je znal vse sprejemati. Ves je
bil prežet z Bogom, zato je vsem prinašal mir.
Sin človekov bo prišel z veliko močjo in slavo. On
bo zbral vse svoje izvoljene. Ne bojmo se, Gospod je vedno z nami.

Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
y Danes je 33. nedelja med letom. Praznujemo nedeljo ubogih. Obhajamo teden zaporov, ko molimo za vse žrtve kaznivih dejanj.
y Prihodnja nedelja, 21. novembra praznik KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA, zaključek
cerkvenega leta. Začetek tedna Karitas.
y V ponedeljek, 22. novembra goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe. Voščimo vsem, ki z
glasbo, s petjem bogatite naša bogoslužja ter se vam zahvaljujemo.
y V sredo, 24. novembra spominski dan Marije Pomočnice kristjanov. Prejeli bomo blagoslov na
njeno priprošnjo. Zvečer bo dobrodelni koncert KLIC DOBROTE v dvorani Golovec v Celju ob
20.00. Prenos na TV 1 Slovenija in Radio Ognjišče.
y Nedelja, 28. novembra 1. adventna nedelja. Zaključek tedna Karitas.
y Na voljo: Družina, Don Bosko, Marijanski koledar 2,50 €.

NAMENI SVETIH MAŠ: OD 14. DO 28. NOVEMBRA 2021
Nedelja
1000
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
1800
Petek
1800
Sobota
1800
Nedelja
1000
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
1800
Petek
1800
Sobota
1900
Nedelja
1000

33. nedelja med letom
za + stare starše Viktorja in Rozalijo Fridrih
Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj
Marjeta Škotska, kraljica
Elizabeta Ogrska, redovnica
Filipina, redovnica
za + Janeza Kokalja, obl.
za + Janeza Toporiša (dar sosedov)
Matilda, mistikinja
za + Janeza Konca, obl.
za + župljane, sorodnike in dobrotnike
Edmund, kralj
za + Janka Valterja ob 80 letnici rojstva, njegove starše Antona in
Ančko Žakelj
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
za + Jožeta in Ivanko Kokalj, obl.
Cecilija, devica, mučenka
Klemen I., papež
Andrej in drugi vietnamski mučenci
Katarina Aleksandrijska, mučenka
za + v čast sv. Katarini v zahvalo in priprošnjo
za + Draga Zaplotnika
Valerijan, škof
za + Kristino Valter, obl. in Ignaca
za + Ivana in Dorotejo Mali
Modest in Virgil, apostola Karantanije
za + Franca in Ivanko Taučar
1. adventna nedelja, nedelja Karitas
za zdravje in blagoslov v družini

14. november
15. november
16. november
17. november
18. november

19. november

20. november

21. november
22. november
23. november
24. november
25. november

26. november

27. november
28. november
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