
ŽUPNIJSKA 
OZNANILA

Župnija svetega Andreja Goriče 
OD 25. DECEMBRA 2022 DO 8. JANUARJA 2023

»ROJEN JE ODREŠENIK«
»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem

mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in 
položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: » 
Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«  (Lk 2,10-14)

Slavospev božične noči se razlega po vsej zemlji že več kot dva 
tisoč let. Vendar kljub temu so nemiri povsod po svetu. Strah in 
negotovost povzroča vojna v Ukrajini, pa po drugih koncih sveta. 
Revščina, lakota in bolezni se širijo med ljudmi. Tudi pri nas je veli-
ko negotovosti. Stiske in težave v družinskem ter osebnem življenju. 

Današnji praznik Jezusovega rojstva nam vliva upanje: svet še ni 
izgubljen. Rodil se je On, ki nam prinaša mir. Bog je postal otrok. Postal je nebogljen, da bi nas nebogljene 
pripeljal nazaj k sebi. Zato se ne bojmo prihodnosti. 

Želim vam, da bi v teh prazničnih dneh v betlehemskem otroku zaslutili bližino živega Boga. Naj v 
vaše družine prinese mir in spokojnost. Ozračje topline naj vas poveže v trdno skupnost prijateljstva 
in ljubezni. Pa veliko zadovoljstva, radosti in veselja v novem letu 2023. Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
• Danes, 25. decembra, slovesni praznik JEZUSOVEGA ROJSTVA - Božič.
• V ponedeljek, 26. decembra, praznik sv. Štefan, diakon, mučenec. Maša ob 10.00 – blagoslov 

koledni-kov. Državni praznik: Dan samostojnosti.
• KOLEDOVANJE bo potekalo: Golnik, Zg. Goriče, Srednja vas, Zalog, Svarje (po maši) 2  6.  12.; 

Letence, Kamnjek, Sp. Goriče 27. 12. ob 13.00. Kontakt 031/244 099 (Barbara V evar).
• V petek, 30. decembra, praznik Svete družine.
• V soboto, 31. decembra, silvestrovo – zahvala za preteklo leto.
• Prihodnja nedelja, 1. januarja 2023, Marija , Sveta Božja mati. Novo leto – dan miru.
• V sredo, 4. januarja, katehetski odbor ob 20.00.
• V četrtek, 5. januarja, tretji sveti večer – blagoslov domov.
• V petek, 6. januarja, GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sveti trije kralji. Maša ob 19.00.  Ob prvem 

petku bomo obiskali bolne in ostarele na domu.
• V soboto, 7. januarja, moški zajtrk v Goričah ob 6.30. Nova zakonska skupina na Trsteniku ob 20.00.
• Nedelja, 8. januarja, slovesni praznik JEZUSOVEGA KRSTA. 



List izdaja: Župnija Goriče, Goriče 50, 4204 GOLNIK
Tel. 031 358 021 (župnik Franc Brečko), http://www.salve.si/gorice/

Transakcijski račun Župnije Goriče: SI56 0433 1000 2960 846

• HVALA: za čudovite jaslice. Hvala vsem za res lepo sodelovanje pri prazničnem bogoslužju.
• Maše med delavnikom bodo v zimskem času v kapeli ob 17.00.
• Otroci svoj dar za lačne otroke prinesejo Jezusu v jaslice.
• Na voljo: Družina, Marijanski koledar. Lahko poravnate naročnino: Družina 149.- €; Ognjišče 37,40

€; Mohorjeve knjige 55.- €.
• Knjiga o župniji Goriče z naslovom Pod Zaloško goro in križem sv. Andreja je na razpolago v župni-

šču. Cena je 17. € Ponudite jo še drugim.

NAMENI SVETIH MAŠ od 25. decembra 2022 do 8. januarja 2023
Nedelja
1000

JEZUSOVO ROJSTVO – BOŽIČ
za + Ano Rozman, obl.
v zahvalo

25. december

Ponedeljek
1000

Štefan, diakon, prvi mučenec
za + Janeza Kokalja in Matjaža Mraka

26. december

Torek Janez, apostol in evangelist 27. december
Sreda Nedolžni otroci, mučenci 28. december
Četrtek
1900

David, kralj
za + Stanislavo Koprivnikar in Jožeta ter Ljudmilo Markun

29. december

Petek
1900

SVETA DRUŽINA
za + Florijana Gregorca, 30. dan

30. december

Sobota
1800

Silvester, papež
za + Janka Bidovca in Marijo Kuhar

31. december

Nedelja
1000

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI – Novo leto 2023 
za duše v vicah

1. januar

Ponedeljek Bazilij Veliki, cerkveni učitelj 2. januar
Torek Presveto Jezusovo ime 3. januar
Sreda Angela Folinska, redovnica 4. januar
Četrtek
1900

Emilijana, devica
za + Heleno Mali

5. januar

Petek
1900

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – Sv. trije kralji
za zdravje

6. januar

Sobota
1800

Rajmund, duhovnik
za + teto Ivano Perko, 50. obl.
v zahvalo in priprošnjo

7. januar

Nedelja
1000

JEZUSOV KRST
za + Janka Bidovca, obl. 

8. januar


