
ŽUPNIJSKA  
OZNANILA

Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 26. JUNIJA DO 10. JULIJA 2022

»HODI ZA MENOJ!«
Ko so potovali, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus mu je dejal: »Lisice 

imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Nekomu drugemu je 
rekel: »Hodi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovoli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta. Rekel mu 
je: »Pusti, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« (Lk 9,57-60)

Pri krstu smo bili poklicani po imenu. Ta klic se nam je razodeval po 
starših, sorodnikih, prijateljih. V odraslosti sami zaznavamo ta klic. Sveto 
pismo nam pripoveduje zgodbe prerokov. Elizej je oral na njivi. Prišel je 
mimo prerok Elija in ga povabil. Ta je vzel dva vola. Zaklal ju je. Pripravil 
je gostijo ter odšel za Božjim klicem. Po Palestini se je razlega Jezusov klic: 
»Hodi za menoj!« Eni so mu sledili, drugi so se izgovarjali. Podobno se 
dogaja danes. Jezus kliče vsakega človeka. Eni mu prisluhnejo, drugi živijo 
naprej svoje življenje. 

Na poseben način Jezus kliče v duhovniško in redovniško življenje. V 
teh dneh bodo posvečeni letošnji novomašniki. V novi številki tednika Družine so lepo predstavljeni. Molimo 
zanje. Pa tudi sami skušajmo prisluhniti Gospodu in mu slediti tam, kjer živimo. Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
 y Danes, 26. junij, 13. nedelja med letom. Maša v Zalogu ob 10.00. 
 y V sredo, 29. junija, slovesni prazni prvakov apostolov Petra in Pavla. Na ta dan bodo posvečeni letoš-

nji novomašniki. Maša bo ob 18.00 uri.
 y V četrtek, 30. junija, pred mašo molitev pred Najsvetejšim za nove duhovniške in redovniške poklice. 
 y Petek, 1. julija, prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu. Obiskali bomo bolne in ostarele 

na domu. 
 y V soboto, 2. julija: ob prvi soboti se bomo posvetili Srcu Marijinemu. 
 y Prihodnja nedelja, 3. julija, 14. med letom. Nedelja Slovencev po svetu. 
 y V torek, 5. julija, slovesni praznik slovanskih apostolov Cirila in Metoda, sozavetnikov Evrope. 
 y Nedelja, 10. julija, 15. med letom. 
 y Novomašnik iz naše dekanije Tadej Pagon bo imel novo mašo v Bistrici pri Tržiču v nedeljo, 3. julija ob 

10.00. Isto nedeljo bo imel novo mašo Rok Gregorič iz Ljubljana – Šiška; naslednjo pa Janez Pavel Šuštar 
na Homcu. Priporočamo jih v molitev. Novomašna števila Družine je v več izvodih. Lahko zadaj vzamete. 

 y Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski tisk.  
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NAMENI SVETIH MAŠ od 26. junija do 10. julija 2022
Nedelja
1000 (Zalog)

13. nedelja med letom
za + očeta Jožeta Ribnikarja, obl.

26. junij

Ponedeljek Ema Krška, kneginja 27. junij

Torek Irenej Layonski, mučenec 28. junij

Sreda
1800

PETER in PAVEL, apostola
v čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro

29. junij

Četrtek
1900

Prvi mučenci rimske Cerkve
za + Ignaca, obl. in Kristino Valter
v zahvalo za uspešen zaključek šolanja

30. junij

Petek
1900

Estera, svetopisemska žena
za + Franc in Ivanko Taučar

1. julij

Sobota
1900

Janez Frančišek Regis
za + Petra Valterja, obl. in mamo Jožefo
za + Janeza Toporiša

2. julij

Nedelja
1000

14. nedelja med letom
za + Franca Urbanca, obl.

3. julij

Ponedeljek Elizabeta Portugalska, kraljica 4. julij

Torek CIRIL in METOD, slovanska apostola, sozavetnika Evrope 5. julij

Sreda Marija Goretti, devica, mučenka 6. julij

Četrtek
1900

Vilibald, škof
za zdravje v družini

7. julij

Petek
1900

Kilija, škof
za + Lidijo Aljančič in Jožeta Krničarja

8. julij

Sobota
1900

Avguštin in kitajski mučenci
za + Janka Valterja, obl.

09. julij

Nedelja
1000

15. nedelja med letom
za + Marijo Zaplotnik in vse Klemenčeve

10. julij


