
ŽUPNIJSKA  
OZNANILA

Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 27. NOVEMBRA DO 11. DECEMBRA 2022

BODITE BUDNI
»Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod! Vedite pa: ko bi hišni gospodar vedel, 

ob kateri straži pride tat, bi ostal buden in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni; 
kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.« (Mt 24,42-44)

Razni tatovi, roparji skušajo uničiti naše družine. Z vseh strani smo bombardi-
rani z raznimi ponudbami, ki nam ne prinašajo koristi, ampak škodo. Starši skušate 
dati otrokom določene vrednote. Zunanji svet vse to ruši. Družini je lahko velika 
opora družinsko molitev. Vsaj za trenutek se lahko zvečer vsi zberemo. Ugasnemo 
vse, kar moti. Prižgemo svečko na adventnem venčku, utihnemo, kaj zapojemo, zmolimo. Tako se bo mir 
in spokojnost vrnila v naše domove.

Adventni čas nas vabi, da se s površnega življenja obrnemo v našo notranjost. Priložnost je, da začne-
mo odstranjevati vso nepotrebno kramo, ki nas je obtežila. Tako bomo prodrli do čiste vode, ki se skriva 
v globini našega srca. Dobra spoved nam je lahko pri tem čiščenju v veliko pomoč. Prisluhnimo apostolu 
Pavlu: »Ura je že, da se zbudimo iz spanja«. Kakor podnevi, hodimo pošteno. Zaživimo iz globine našega 
srca.  Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
• Danes, 27. novembra, 1. adventna nedelja – nedelja Karitas. Andrejeva nedelja ob prazniku zavetnika 

naše cerkve in župnije. Blagoslov adventnih venčkov. Predstavitev birmancev. 
• V četrtek, 1. decembra, ob prazniku sv. Andreja celodnevno češčenje Najsvetejšega z mašo ob 9.00. 

Nato vabljeni čez dan k češčenju. Zaključek z mašo ob 19.00. 
• V petek, 3. decembra, prvi v mesecu, posvetitev Srcu Jezusovemu. Obisk bolnih in ostarelih na domu.  
• V soboto, 3. decembra, prva v mesecu; posvetitev Srcu Marijinemu. 
• Prihodnja nedelja, 4. decembra, 2. adventna. Po maši obisk Miklavža z igrico in obdarovanjem v 

dvorani kulturnega doma. Vabljeni, da darujete prostovoljne prispevke zadaj v košarico. 
• V četrtek, 8. decembra, slovesni praznik Brezmadežno spočetje Device Marije. 
• Nedelja, 11. decembra, 3. adventna.  
• Maše ob sobotah bodo ob 18.00. 
• Otroci so pri verouku dobili Adventni koledar; lahko ga vzamete zadaj v cerkvi. Starši skušajte ob 

njem oblikovati večerno družinsko molitev. Na sredi je karton, da naredite nabiralnik. Vanj otroci 
darujejo svoje prispevke za lačne otroke. Prinesli ga bodo kot svoj dar Jezusu v jaslice. Adventno 
akcijo za družine »25 kilometrov do BOŽIČA« lahko dobite v župnišču.

• Verouk ob četrtkih za vse skupine ob 17.45; birmanci in otroški pevski zbor ob 16.45.  
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• Marijanski koledar za leto 2023 lahko dobite v župnijski pisarni po 3. €. 
• Knjiga o župniji Goriče z naslovom Pod Zaloško goro in križem sv. Andreja je na razpolago v žu-

pnišču. Cena je 17. € Ponudite jo še drugim. 
• Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski tisk.  

NAMENI SVETIH MAŠ od 27. novembra do 11. decembra 2022
Nedelja
1000

1. adventna nedelja – nedelja Karitas
za + Andreja Perko, obl.

27.  november

Ponedeljek Katarina Laboure, redovnica 28. november
Torek Filomen, mučenec 29.  november
Sreda Andrej, apostol 30.  november
Četrtek
900

1900

Karel de Foucauld, redovnik

za + Petra in Jožefo Valter
za + Heleno Mali, 30. dan

1. december

Petek
1900

Bibijana, mučenka
za + Minko Grašič
za + in žive Olipove

2. december

Sobota
1800

Frančišek Ksaver, misijonar
za + Franca Kosmača in druge pokojne
za + Petra Perko

3. december

Nedelja
1000

2. adventna nedelja (Barbara, mučenka)
za + mamo Ano Markič, obl.
za + Dolenc in Škorc

4.  december

Ponedeljek Filip Rinaldi, salezijanec 5.  december
Torek Nikolaj, škof 6.  december
Sreda Ambrož, škof in cerkveni učitelj 7.  december
Četrtek
1900

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
za + Janeza Jagodica, obl.
za + in žive Klemenšekove

8.  december

Petek
1900

Juan Diego
za + Ivana in Dorotejo Mali ter vse Šternove
za + Jožeta in Ivanko Kokalj, obl.

9.  december

Sobota
1800

Loretska Mati Božja
za + vse Plevelove in starše Sušnik

10.  december

Nedelja
1000

3. adventna nedelja 
za + Marijo, obl. in Antona Mali ter starše Dovžan
za + Antona, Pavlo in Veroniko Vidmar

11.  december


