Župnija svetega Andreja Goriče
OD 11. DO 25. FEBRUARJA 2018
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Pred nami postni čas ali štiridesetdnevna priprava na veliko noč. Na pepelnično sredo se
po cerkvah vsako leto opravlja obred pepelenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje
blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje
oziroma poboljšanje življenja. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti,
saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje
pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro
prerodil v novega človeka.
Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek
v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v
spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z
Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena
k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.
Letos pride Valentinovo na pepelnično sredo. Med sveto mašo, ki bo v Zalogu ob 10.00,
bomo imeli tudi obred pepelenja. Vabljeni.
Od 19. do 23. februarja imajo otroci zimske počitnice, zato v tem času ne bo rednega verouka.
Apostolska spodbuda Radost življenja: Posvojitev je ena od možnosti, kako velikodušno uresničiti očetovstvo
in materinstvo, in rad bi tiste, ki ne morejo dobiti svojih otrok, opogumil, naj bodo širokosrčni in naj svojo zakonsko
ljubezen tako odprejo, da bodo mogli sprejeti tiste, ki nimajo pravega družinskega okolja. Nikoli ne bodo obžalovali
svoje velikodušnosti. Posvojitev je dejanje ljubezni, s katerim podarimo družino nekomu, ki je nima. Vztrajati bi
morali pri zahtevah, da mora zakonodaja olajšati formalnosti za posvojitev, predvsem v primerih neželenih otrok,
da se prepreči splav ali izpostavitev. Tisti, ki odgovorijo na izziv, da brezpogojno sprejmejo človeka in ga posvojijo,
postanejo posredniki Božje ljubezni, ki pravi: »In ko bi tudi telesna mati pozabila svojega otroka: jaz te ne pozabim!«
(prim. Iz 49,15). Odločitev za posvojitev ali rejništvo izraža posebno rodovitnost zakonskega para in odgovor na
neplodnost. Korist otroka mora pri odločanju za posvojitev in rejništvo imeti prednost. Z druge strani pa je treba
preprečiti trgovino z otroki med deželami in celinami z zakonodajnimi ukrepi in državnim nadzorom. (179 in 180)
V februarju je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

OBVESTILA

yy NEDELJA, 11. FEBRUAR: 6. nedelja med letom, Lurška Mati Božja in svetovni dan
bolnikov, tudi pustna nedelja.
yy SREDA, 14. FEBRUAR: Valentinovo in pepelnica. Ob 10.00 maša v Zalogu, med mašo
obred pepelenja. Vabljeni.
yy NEDELJA, 18. FEBRUAR: 1. postna nedelja, namenska nabirka za orgle in obnovo kora
župnijske cerkve.
yy NEDELJA, 25. FEBRUAR: 2. postna nedelja.

NAMEN SVETIH MAŠ: 11. – 25. FERUAR 2018
NEDELJA, 11. FEBRUAR
6. nedelja med letom
Lurška Mati Božja
PONEDELJEK, 12. FEBRUAR
Feliks
TOREK, 13. FEBRUAR
Kristina Spoletska
++ SREDA, 14. FEBRUAR
PEPELNICA
Valentin (Zdravko)
ČETRTEK, 15. FEBRUAR
Klavdij
+ PETEK, 16. FEBRUAR
Julijana Koprska
SOBOTA, 17. FEBRUAR
Silvin
NEDELJA, 18. FEBRUAR
1. postna nedelja
Frančišek Regis
PONEDELJEK, 19. FEBRUAR
Konrad iz Piacenze
TOREK, 20. FEBRUAR
Jacinta in Frančišek
SREDA, 21. FEBRUAR
Irena Rimska (Mira)
ČETRTEK, 22. FEBRUAR
Maksimilijan Puljski
+ PETEK, 23. FEBRUAR
Polikarp
SOBOTA, 24. FEBRUAR
Matija, apostol
NEDELJA, 25. FEBRUAR
2. postna nedelja
Valburga

10.00: ZA + DOROTEJO MALI
18.30: ni mašnega namena
18.30: ni mašnega namena
10.00 Zalog: 1. ZA + JURIJA IN ANO TOPORIŠ
2. ZA + ZDRAVKOTA DEBELJAKA, ob godu
18.30: V ČAST SVETEMU DUHU
18.30: ZA + ANZELMA TROBEC (obl.) IN VSE SORODNIKE
16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA ŽUPLJANE
10.00: ZA + STANISLAVO IN JOŽETA KOPRIVNIKARJA (obl.)
ter LJUDMILO MARKUN
18.30: ni mašnega namena
18.30: ni mašnega namena
18.30: ni mašnega namena
18.30: ZA + ANO SLAPNIK
18.30: ZA + JOŽETA RIBNIKARJA, dar Helene Rozman
16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA ŽUPLJANE
10.00: ZA + ALOJZA ZAPLOTNIKA (obl.) in STARŠE OMAN
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