Župnija svetega Andreja Goriče
OD 8. DO 22. APRILA 2018
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Za nami je velikonočna osmina in s tem praznovanje največjega krščanskega praznika, velike noči. Na belo
nedeljo so katehumeni, ki so bili krščeni na velikonočno vigilijo, odložili bela oblačila in tako vstopili v vsakdanje
življenje, ki naj bi ga živeli v Kristusovem duhu. Pokojni papež sveti Janez Pavel II. je to nedeljo poimenoval nedelja
Božjega usmiljenja. Tako je velikonočno praznovanje dobilo pravi poudarek: Jezus je sprejel nase trpljenje in smrt na
križu zaradi svojega usmiljenja do človeštva. Ko se je poslovil od svojih učencev in vseh tistih, ki so hodili za njim,
jim je zagotovil: »Grem, da vam pripravim prostor!« Po smrti in vstajenju nam je zagotovljen prostor v nebesih.
Velika noč je bila lepa tudi zato, ker smo lahko imeli procesijo in je tako vstali Jezus blagoslavljal naše domove
in nam zagotavljal: »Jaz sem z vami vse dni, do konca sveta!« Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste v velikem tednu in
na veliko noč po svojih močeh pomagali, da smo imeli zares lepe praznike. Ne bom našteval posameznikov, ker bi
bil seznam predolg in bi gotovo še kakšnega izpustil. Hvala tudi za velikonočni ofer, s katerim smo lahko poplačali
nekaj odprtih računov. Naj vam vsemogočni Bog bogato poplača vašo solidarnost s svojim blagoslovom vaših družin.
Ta teden bo verouk spet po ustaljenem urniku.
Naslednjo nedeljo, 15. aprila bo predstavitev prvoobhajancev. Letos jih je 8. Priporočam vam jih v molitev.
Prvoobhajanci in njihovi starši naj pridejo k maši 20 minut prej (9.40), da bomo imeli kratko vajo. To nedeljo je
začetek tedna molitve za nove duhovne poklice.
Naslednjo soboto in nedeljo (14. in 15. aprila) bomo pobirali sedežnino za leto 2018.
Obe romanji – na Tirolsko in v Grčijo – se hitro približujeta, zato je sedaj na vrsti plačilo 2. akontacije romanja: za Tirolsko po 100 € na osebe, za Grčijo pa po 300 €. V hotelih moramo namreč določen del stroškov plačati
vnaprej.
Apostolska spodbuda Radost ljubezni: V Svetem pismu beremo: »Zaradi tega bo zapustil mož očeta in mater
in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo« (1 Mz 2,24). Včasih se ljudje tega ne držijo in končno ne pride do
zakona., ker niso uresničili te zapustitve in te podaritve. Staršev ne smemo niti prepustiti njim samim niti jih ne
smemo zanemariti, vendar se mora človek, da bi se združil v zakonski zvezi, od njih ločiti, da tako nova družina
postane dom, zavetje, skupni prostor in življenjski projekt, in je tako mogoče, da dva postaneta »eno telo«. V nekaterih zakonih se zgodi, da kdo zakonskemu drugu marsikaj prikriva, medtem ko je o tem govoril z lastnimi starši;
in to gre tako daleč, da postane mnenje staršev važnejše kot čustva in mnenje zakonca. To uničuje zakon. Zakonska
zveza zato ljudi izziva, da bi našli novo obliko, kako biti sinovi in hčere. (190)
V aprilu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

OBVESTILA

yy NEDELJA, 8. APRIL: Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja.
yy NEDELJA, 15. APRIL: 3. velikonočna nedelja. V soboto in v nedeljo pobiranje sedežnine.
Med mašo predstavitev letošnjih prvoobhajancev.
yy NEDELJA, 22. APRIL: 4. velikonočna nedelja. Namenska nabirka za plačilo obnove kora in
za nove orgle.

NAMEN SVETIH MAŠ: 8. – 22. APRIL 2018
NEDELJA, 8. APRIL
Bela nedelja
Timotej
PONEDELJEK, 9. APRIL
Hugo
TOREK, 10. APRIL
Domen
SREDA, 11. APRIL
Stanislav
ČETRTEK, 12. APRIL
Zenon
PETEK, 13. APRIL
Ida
SOBOTA, 14. APRIL
Lidvina
NEDELJA, 15. APRIL
3. velikonočna nedelja
Helena, Jelica
PONEDELJEK, 16. APRIL
Bernardka Lurška
TOREK, 17. APRIL
Robert
SREDA, 18. APRIL
Sabina
ČETRTEK, 19. APRIL
Leon
PETEK, 20. APRIL
Neža
SOBOTA, 21. APRIL
Konrad
NEDELJA, 22. APRIL
4. velikonočna nedelja
Leonid

10.00: ZA ++ STARŠE ŠTERN (obl.)
19.30: ZA + JANEZA KONCA ob 80. rojstnem dnevu, dar vnuka
Miha
19.30: ZA ZDRAVJE IN USPEŠNO OPERACIJO
19.30: ZA + MARIJO KUHAR (obl.)
19.30: V ČAST SVETEMU DUHU
19.30: ZA + JANEZA NOVAKA
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + EMILIJO KNEZ
10.00: ZA ++ STARŠE JANEZA IN ANO MALI
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
19.30: ZA + JANEZA JANEŽIČA (obl.)
19.30: PO NAMENU (P. Z.)
19.30: ZA + JAKOBA IN KRISTINO RAKOVEC (obl.)
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + PAVLO (obl.), FRANCA IN PETRA BIDOVEC
10.00: ZA + OČETA TOMAŽA PETERNELA
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