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Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 29. MAJA DO 12. JUNIJA 2022

PRIDI SVETI DUH
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal 

z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. 
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je 
obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih 
jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. (Apd 2, 1-4)

Ob Jezusovi smrti na križu so se njegovi učenci razbežali. Nato so se skrivali v 
dvorani zadnje večerje. Vstali Jezus se jim je večkrat prikazal, da bi jim vlil poguma. 
Pred vnebohodom jih je povabil, naj se zbirajo k molitvi. Obljubil jim je Svetega 
Duha. V njegovi moči bodo ponesli veselo oznanil evangelija na vse konce sveta. 

Tudi nas lahko begajo dogodki današnjega življenja. Vojna v Ukrajini ne pojenja. Polno je drugih 
vojnih žarišč. Pa pri nas negotova politika. Vendar zaupajmo. Jezus je premagal vse hudo, celo smrt. Pred 
nami je binkoštni praznik. Prosimo, da tudi nas napolni Sveti Duh. V njegovi moči bomo lahko pogumno 
živeli svoje krščansko življenje.   Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
 y Danes, 29. maja, 7. velikonočna nedelja. 
 y V torek, 31. maja, zaključek šmarnične pobožnosti ob 18.00 uri, nato zunaj pod drevesi kulturni 

program ter druženje. 
 y V četrtek, 2. junija, pred mašo molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice. 
 y V petek, 3. junija, prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu. Obiskali bomo bolne in ostarele na domu.
 y V soboto, 4. junija, prva v mesecu. Posvetitev Srcu Marijinemu. Molitev ob križu svetovnega srečanja 

mladih v cerkvi v Stražišču ob 20.00. Še posebej mladi vabljeni. 
 y Prihodnja nedelja, 5. junija, BINKOŠTI, praznik prihoda Sv. Duha. Nastop otroških pevskih zborov 

pri Mariji Pomočnici na Rakovniku. 
 y Nedelja, 12. junij, SVETA TROJICA. 

Šmarnice: Hvala katehistinjam, da so krasno animirale otroke. 
ZAKLJUČEK VEROUKA: Prisrčna zahvala, Bog povrni katehistinjam, da so otrokom čudovito pribli-

žale Božjo ljubezen.
ROMANJE DRUŽIN NA BREZJE: v soboto, 4. junija. Odhod s Trstenika ob 5.45; maša na Brezjah ob 10.00. 
OKLICI: Poročiti se želita: ženin Miha Javornik, sin očeta Tomaža in matere Andreje r. Roblek z nevesto 

Urško Hrovat, hči Romana in Marjete r. Pečjak. Priporočamo ju v molitev, da bi sklenila dober zakon.  
Priporočam, da si zunaj cerkve vzamete knjižice, stripe o zdravih odnosih in spolnosti za otroke, najstnike 

in starše – počitniško branje. 
Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski tisk.
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NAMENI SVETIH MAŠ od 29. maja do 12. junija 2022
Nedelja
1000

7. velikonočna nedelja
za + Draga Zaplotnika

29. maj

Ponedeljek Kancijan, oglejski mučenci 30. maj

Torek Obiskanje Device Marije 31. maj

Sreda Justin, mučenec 1. junij

Četrtek
1900

Erazem, škof
za + Doro Sajovic

2. junij

Petek
1900

Karel, ugandski mučenci
za + organista Lojzeta Lazarja

3. junij

Sobota
1900

Peter Veronski
za + Petra Perka

4. junij

Nedelja
1000

BINKOŠTI – PRIHOD SVETEGA DUHA
v zahvalo za 70 let življenja in za zdravje

5. junij

Ponedeljek Marija Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek 6. junij

Torek Robert, opat 7. junij

Sreda Medard, škof 8. junij

Četrtek
1900

Primož in Felicijan, mučenca
za + Draga Zaplotnika

9. junij

Petek
1900

Bogumil, škof
za + Petra Perka

10. junij

Sobota
1900

Barnaba, apostol
za + Pavla Rezarja (Mahavovi)

11. junij

Nedelja
1000

NEDELJA SVETE TROJICE
za + starše in Francija Vilfana

12. junij


