Župnija svetega Andreja Goriče
OD 11. DO 25. MARCA 2018

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Smo sredi postnega časa. Izvajanje programa, ki smo si ga naredili kot pripravo na veliko noč verjetno
ni lahko, a se moramo zavedati, da nas vsaka odpoved in bolj dosledno življenje na duhovnem področju zelo
utrdita in nam pomagata pri premagovanju vsakodnevnih težav, ki jih v družini ni malo. Mi bi sicer radi videli
čim prejšnje uresničenje naših molitev in prošenj, a je treba biti potrpežljiv. Bog nam bo v pravek trenutku dal
tisto, kar je za nas najboljše. Zato pogumno vztrajajmo in tako tudi drugim pomagajmo pri njihovi zvestobi.
Ob postnih petkih imamo pred mašo vedno krajši križev pot. Premišljevanje o Jezusovi poti na Golgoto,
kjer je bil križan, je vedno povezana z razmišljanjem o svojem življenju. Tudi za svoje ure teme in trpljenja
moramo imeti prave odgovore, ki osmišljajo vse naše življenje. Na poti do nebes ne obstaja nobena bližnjica.
Zato je treba sprejeti vse, kar nam življenje prinese in v težkih trenutkih videti nove priložnosti, kako bomo
na svoji poti lahko še bolj močni.
V petek, 16. marca bo seja ŽPS. Pregledati moramo zadnjega pol leta župnijskega pastoralnega dela in
gospodarskih zadev ter narediti načrt za naprej. Ob 20.00 se dobimo v učilnici.
Od 18. do 24. marca bo na Radiu Ognjišče že 13. radijski misijon. Naslov letošnjega postnega misijona je:
»Pošlji Svetega Duha na nas.« Vabljeni k poslušanju.
V ponedeljek, 19. marca je praznik svetega Jožefa, moža Device Marije in Jezusovega krušnega očeta. Sveti
Jožef je zavetnik družin, zato je prav, da ga počastimo z udeležbo pri sveti maši, se mu zahvalimo za pomoč v
naših družinah in ga prosimo, da še naprej posreduje pri dobrotljivem Bogu za pravilnih reševanje težav, ki jih
v sodobnih družinah gotovo ni malo. Zaupajmo mu, kajti on je velik priprošnjih pri Bogu in doseže zelo veliko
tudi ko smo v kakšnih finančnih težavah.
Apostolska spodbuda Radost življenja: Družine pričujejo z življenjem pa tudi z besedami govorijo drugim o Jezusu, posredujejo vero, prebujajo hrepenenje po Bogu in kažejo, kako lep je evangelij in način življenja, ki nam ga predlaga. Tako krščanski zakoni barvajo sivino javnega prostora, ko ga napolnjujejo z barvo
bratstva, družbene občutljivosti, varovanja šibkih, z žarečo vero in dejavnim upanjem. Njihova rodovitnost se
širi, se izraža na tisoč načinov in s tem dela Božjo ljubezen prisotno v družbi. (184)
V marcu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

OBVESTILA

yy NEDELJA, 11. MAREC: 4. postna nedelja. Redna sveta maša s križevim potom.
yy PETEK, 16. MAREC: ob 18.15 križev pot, nato sveta maša. Ob 20.00 seja ŽPS.
yy NEDELJA, 18. MAREC: 5. postna, tiha nedelja. Redna sveta maša s križevim potom. Namenska nabirka
za orgle in obnovo.
yy PONEDELJEK, 19. MAREC: praznik svetega Jožefa, maša ob 18.30.
yy PETEK, 23. MAREC: ob 18.15 križev pot, nato sveta maša.
yy NEDELJA, 25. MAREC: Cvetna nedelja, pred mašo blagoslov zelenja in butaric.

NAMEN SVETIH MAŠ: 11. – 25. MAREC 2018
NEDELJA, 11. marec:
4. postna nedelja
Benedikt
PONEDELJEK, 12. MAREC:
Justina
TOREK, 13. MAREC:
Kristina
SREDA, 14. MAREC
Matilda
ČETRTEK, 15. MAREC:
Klemen
+ PETEK, 16. MAREC:
b. sl. Danijel Halas
SOBOTA, 17. MAREC:
Patrik (Patricij)
NEDELJA, 18. MAREC:
5. postna nedelja
Ciril Jeruzalemski
PONEDELJEK, 19. MAREC:
Jožef
TOREK, 20. MAREC:
Klavdija
SREDA, 21. MAREC:
Hugolin
ČETRTEK, 22. MAREC:
Lea
+ PETEK, 23. MAREC:
Rebeka
SOBOTA, 24. MAREC:
Katarina Švedska
NEDELJA, 25. MAREC:
Cvetna nedelja
Gospodovo oznanjenje

10.00: 1. ZA + ANTONA IN PAVLO (obl.) ter VERONIKO VIDMAR
2. ZA JANKOTA KERNA IN SORODNIKE IZ POLJAN
18.30: ZA ZDRAVJE (M.S.)
18.30: ZA + ERNESTA HAKLINA – 7. dan po pogrebu
18.30: ni mašnega namena
18.30: ZA + DRAGOTA MOČNIKA, dar Lovrota
18.30: ni mašnega namena
16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + CECILIJO ŠTOKELJ
10.00: ZA + JOŽETA GROSA IN VSE ++ PERUČEVE
18.30: ZA + MARIJO KOKALJ (obl.)
18.30: ni mašnega namena
18.30: ni mašnega namena
18.30: ZA + STANETA DEBELJAKA, ob rojstnem dnevu
18.30: ni mašnega namena
16.30 na Golniku: PO NAMENU
18.00: ZA + KRISTINO IN IGNACIJA VALTER
10.00: ZA + LIDIJO ALJANČIČ, ob rojstnem dnevu
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