Župnija svetega Andreja Goriče
OD 25. MARCA DO 8. APRILA 2018
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Danes je Cvetna nedelja, praznik Gospodovega oznanjenja in zaključek tedna družine. Tako danes vstopamo v
veliki teden, ko bomo podoživljali glavne skrivnosti krščanskega življenja, Jezusovo postavitev evharistije, njegovo
izdajo, sodni proces, križev pot in končno njegovo vstajenje in poveličanje. Zato je dobro, da si v teh dneh vzamemo
več časa za razmišljanje, kajti Jezusova pot je tudi naša pot. On je namreč ob svojem odhodu dejal: »Odhajam, da
vam pripravim prostor!«
Ure smo danes premaknili na poletni čas, maše med tednom bodo ob 19.30, v soboto pa ob 19.00.
V sredo popoldne bom obiskal bolnike. Lahko še prijavite kakšnega, ki ga redno ne obiščem ob prvih petkih.
Obredi velikega tedna bodo ob 19.00 zvečer. Na veliki četrtek in petek bo po obredih krajše skupno češčenje.
Vzemimo si čas za obrede, ki so povezani z velikonočno skrivnostjo.
Četrtek-sobota, 29. 3.-31. 3. 2018: Pred obredi velikega tedna bodo vaje za ministrante, in sicer: v četrtek: 35
minut pred mašo (18.25), v petek 40 minut pred obredom (18. 20) in v soboto 40 minut pred mašo (18.20).
V velikem tednu ni verouka. Otroci so povabljeni k obredom velikega četrtka, petka in sobote. Tudi v tednu
po veliki noči ne bo verouka.
Na veliki petek je Jezus umrl na križu, zato bomo ob 15.00 imeli križev pot, zvečer bomo pri obredih poslušali
Janezov pasijon in častili Jezusa v grobu. Ta dan je strogi post.
Na veliko soboto bo zjutraj ob 6.30 blagoslov ognja. Blagoslov velikonočnih jedil: ob 12.00 in 14.00 bo blagoslov v Goričah, v Zalogu pa ob 13.30. K obredom velikonočne vigilije prinesite s seboj sveče.
Na veliko noč, 1. aprila bo procesija ob 8.00, ob 10.30 bo druga sveta maša. Ofer pri obeh mašah bo namenjen za plačilo novih orgel saj imamo za plačati še 6.000 €. V ta namen bodo še naprej izredne nabirke vsako tretjo
nedeljo v mesecu.
Velikonočno voščilo: Ob največjem prazniku našega odrešenja vam želim, da bi bilo vaše življenje prežeto z
upanjem, da ima ljubezen največjo vrednost in zadnjo besedo. Naš odrešenik je to dokazal na križu, ko je zaradi
nas umrl. Večje ljubezni nima nihče, kakor je ta, da kdo dà svoje življenje za svoje prijatelje. Ta božja ljubezen je
doživela svoj vrhunec v njegovem slavnem vstajenju in poveličanju. Aleluja. Gospod je vstal, vstali bomo tudi mi!
V aprilu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

OBVESTILA

NEDELJA, 25. MAREC: 6. postna, cvetna nedelja. Blagoslov butar in zelenja.
VELIKI ČETRTEK, 29. MAREC: ob 19.00 maša z obredi, po maši krajša molitvena ura.
VELIKI PETEK, 30. MAREC: ob 15.00 križev pot, zvečer obredi brez maše.
VELIKA SOBOTA, 31. MAREC: ob 6.30 blagoslov ognja, ob 12.00 in 14.00 blagoslov jedil v Goričah, ob 13.30
blagoslov v Zalogu, ob 19.00 maša z obredi.
yy NEDELJA, 1. APRIL: Velika noč – ob 8.00 procesija s sveto mašo, ob 10.30 druga sveta maša, pri obeh mašah ofer.
yy VELIKONOČNI PONEDELJEK, 2. MAREC: praznik, sveta maša ob 10.00.
yy
yy
yy
yy

NAMEN SVETIH MAŠ: 25. MAREC – 8. APRIL 2018
NEDELJA, 25. marec
Cvetna nedelja
Rebeka
PONEDELJEK, 26. MAREC
Evgenija
TOREK, 27. MAREC
Peregrin
SREDA, 28. MAREC
Bojan
VELIKI ČETRTEK, 29. MAREC
Bertold
+ VELIKI PETEK, 30. MAREC
Amadej
VELIKA SOBOTA, 31. MAREC
Gvido
NEDELJA, 1. APRIL
VELIKA NOČ
Ljuba in Irena
VEL. PONEDELJEK, 2. APRIL
Frančišek Paolski
TOREK, 3. APRIL
Rihard
SREDA, 4. APRIL
Izidor
ČETRTEK, 5. APRIL
Vincencij Ferrer
PETEK, 6. APRIL
Irenej
SOBOTA, 7. APRIL
Herman
NEDELJA, 8. APRIL
Bela nedelja
Timotej

10.00: ZA + LIDIJO ALJANČIČ, ob rojstnem dnevu
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
19.30: ZA + JOŽETA KOHEK
19.00: ZA + FRANCA KONCA, dar sosedov z Letenc
19.00: obredi velikega petka
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + JOŽETA OMANA, dar prijateljev
8.00: ZA ŽUPLJANE
10.30: ZA + ANO SLAPNIK
10.00: 1. ZA + FRANCKO (obl.) IN JANEZA TOMCA TER VSE
++ MARKOVIČEVE
2. ZA + MAMO PAVLO KERN (20. obl.)
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
19.30: ZA + MARJANCO BERGANT (obl.)
19.30: PO NAMENU F. N.
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + MARINIČ NADO IN MARIJO (obl.)
10.00: ZA ++ STARŠE ŠTERN (obl.)
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