Župnija svetega Andreja Goriče
OD 25. FEBRUARJA DO 11. MARCA 2018
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Pred nami je že druga postna nedelja. Prav je, da se večkrat vprašamo, kako se držimo načrta, ki smo ga naredili
za čas štiridesetdnevne priprave na veliko noč. Ta priprava je predvsem duhovne narave. Kdo je duhoven človek?
To je tisti, ki ljubi. Ljubezen pa ima konkretne izraze, zato skušajmo biti v postnih dneh bolj potrpežljivi z ljudmi,
vljudni, dobri, ponižni in odpustljivi. V postnem času gremo ljudje sami vase, iščemo vire življenja, postavljamo
vrednote na pravo mesto. Post ima kot cilj izprazniti naše srce, da ga potem lahko napolnimo z bolj pomembnimi
stvarmi, ki nas bodo zanesljivo vodile h končnemu cilju, srečni večnosti.
V postnem času je ob petkih in nedeljah pobožnost križevega pota. Ob petkih je križev pot 15 minut pred mašo
(18.15), ob nedeljah pa na koncu svete maše.
Zimske počitnice so mimo in otroci bodo od ponedeljka spet v šolskih klopeh, zato bo od 26. februarja naprej
verouk spet po ustaljenem urniku.
Od 4. marca zvečer do 10. marca popoldne bom odsoten iz župnije. V začetku marca imamo salezijanci prvi
rok rednih duhovnih vaj. Jaz se duhovnih vaj udeležujem vedno v tem terminu, zato v tem času ne bo v Goričah
svetih maš, ker tudi ni bilo mašnih namenov. Če bi bila kakšna izredna potreba po duhovniku, se obrnite na ravnatelja salezijanske skupnosti na Trsteniku, na Blaža Cudermana. Dosegljiv je na telefonski številki 031 358 019.
Duhovne vaje so za vsakega duhovnika čas preverjanja duhovnega življenja in služenja v Gospodovem vinogradu,
zato se vam priporočam v molitev.
Apostolska spodbuda Radost življenja: Zakonski par, ki izkusi moč ljubezni, ve, da je ta ljubezen poklicana,
da zdravi rane zapuščenih, goji kulturo srečanj in se bori za pravice. Bog je družini zaupal projekt, da naredi svet
domač. Tako da bi vsi uspeli vsakega človeka doživljati kot brata ali sestro. Pozoren pogled na vsakdanje življenje
današnjih mož in žena neposredno kaže na potrebo po krepki injekciji družinskega duha, ki mora biti povsod
navzoč. Organiziranje skupnega življenja ne postaja samo vedno bolj žrtev birokracije, ki so ji osnovne človeške
povezave čisto tuje, ampak tudi družbeno in politično občevanje pogosto kaže znamenja propadanja. Nasprotno pa
odprte in solidarne družine dajejo ubogim prostor in so sposobne vzpostaviti prijateljstvo s tistimi, ki jim gre slabše
kot njim. Če dejansko jemljejo evangelij zares, ne morejo pozabiti, kaj pravi Jezus: »Kar ste storili kateremu izmed
teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40). (183)
V marcu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
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OBVESTILA

NEDELJA, 25. FEBRUAR: 2. postna nedelja. Redna sveta maša s križevim potom.
PETEK, 2. MAREC: ob 18.15 križev pot, nato sveta maša.
NEDELJA, 4. MAREC: 3. postna nedelja. Redna sveta maša s križevim potom.
NEDELJA, 11. MAREC: 4. postna nedelja. Redna sveta maša s križevim potom.

NAMEN SVETIH MAŠ: 25. FERUAR – 11. MAREC 2018
NEDELJA, 25. FEBRUAR
2. postna nedelja
Valburga
PONEDELJEK, 26. FEBRUAR
Aleksander
TOREK, 27. FEBRUAR
Bazilij in Prokopij
SREDA, 28. FEBRUAR
Roman
ČETRTEK, 1. MAREC
Albin (Zorko)
+ PETEK, 2. MAREC
Neža (Agnes) Praška
SOBOTA, 3. MAREC
Kunigunda
NEDELJA, 4. MAREC
3. postna nedelja
Kazimir
PONEDELJEK, 5. MAREC
Livija
TOREK, 6. MAREC
Fridolin
SREDA, 7. MAREC
Perpetua in Felicita
ČETRTEK, 8. MAREC
Janez od Boga
+ PETEK, 9. MAREC
Frančiška Rimska
SOBOTA, 10. MAREC
Makarij Jeruzalemski
NEDELJA, 11. MAREC
4. postna nedelja
Benedikt

10.00: ZA + ALOJZA ZAPLOTNIKA (obl.), STARŠE OMAN in
BRATA JOŽETA
18.30: ZA + VALENTINA IN KRISTINO KOKALJ
18.30: ZA + SREČKA ŠINKOVCA
18.30: ZA + MATICA JEGLIČA (2. obl.)
18.30: ZA + JOŽETA RIBNIKARJA, dar družine Cevec
18.30: ZA + STARŠE HRAŠ IN ANDREJA KEROVEC
16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + ZDRAVKOTA MARTINJAKA
10.00: ZA ZDRAVJE IN NOVE PRILOŽNOSTI
18.30: ni mašnega namena
18.30: ni mašnega namena
18.30: ni mašnega namena
18.30: ni mašnega namena
18.30: ni mašnega namena
16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + MAMO ANO IN MILENO (obl.) ter vse ++ TORČEVE
10.00: 1. ZA + ANTONA IN PAVLO (obl.) ter VERONIKO
VIDMAR
2. ZA JANKOTA KERNA IN SORODNIKE IZ POLJAN
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