Župnija svetega Andreja Goriče
OD 22. APRILA DO 6. MAJA 2018
Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Z nedeljo Dobrega pastirja zaključujemo teden molitve za duhovne poklice. S Trstenika bo ob 10.00 radijski
prenos nedeljske maše. Opozorite starejše, ki ne morejo v cerkev, da lahko to mašo spremljajo na radiu Ognjišče in
tretjem kanalu Radia Slovenija.
Preživljamo lepe spomladanske dneve, vse je ozelenelo in zacvetelo, kar pomeni, da je pred nami maj, Marijin
mesec, čas šmarnične pobožnosti. Letos bodo otroci spoznavali našega velikega misijonarja med ameriškimi indijanci, Friderika Baraga. Otroci bodo pri šmarnicah sestavljali poster z njegovo podobo. Starši, spodbudite otroke,
da bodo radi prihajali k tej pobožnosti.
Prvo obhajilo se hitro približuje, zato bomo z letošnjimi kandidati imeli prvo spoved. Ta bo jutri, 23. aprila, med
redno veroučno uro. Prosim kakšnega od staršev, če bo lahko priskočil na pomoč, da bo z njimi, ko bom jaz spovedoval.
V sredo goduje evangelist sveti Marko. Ta dan je običajno maša v Zalogu. Zato bo maša zjutraj ob 8.00. Lepo
vas vabim k tej sveti maši, ko bomo molili za blagoslov naših polj, vrtov, travnikov in gozdov. Ta dan so namreč
prošnje procesije.
27. aprila se začnejo prvomajske počitnice. Zato ne bo verouka do 7. maja. Otrokom in staršem želim lep
prvomajski oddih.
1. maj je praznik dela, ko praznujemo god Jožefa Delavca. Maša bo ob 19.30.
Od 3. do 5. maja bo prvo letošnje romanje. Odpravili se bomo v Verono in južni del Tirolske. Imamo še 4 prosta
mesta, zato se lahko še vedno prijavite. Avtobus se bo na avtobusni postaji v Goričah ustavil ob 4.45 in nato nadaljeval pot proti Trsteniku. Kot je navada na teh romanjih, imamo organizirane skupne malice, zato se priporočamo
za kakšno salamo, sir, vložene kumarce, kruh in pecivo. V tem letnem času vreme še ni stabilno, zato imejte s sabo
tudi kakšno bolj toplo vetrovko in dežnik. Predvsem pa je treba vzeti s seboj veliko dobre volje.
Apostolska spodbuda Radost ljubezni: »Ne zavrzi me na stare dni, ko mi pešajo moči, me ne zapusti!« (Ps
71,9). To je klic starega človeka, ki se boji, da bi ga zapustili in zaničevali. Sveti Janez Pavel II. nas je spodbudil, naj
posvetimo pozornost mestu starejših v družini, kajti v nekaterih okoljih so zaradi neurejenega industrijskega in
gradbenega razvoja na nesprejemljiv način odrinili starejše ljudi na rob in to še vedno počnejo. Starejši ljudje nam
pomagajo, da se s tem ko pomagajo zapolniti prazne prostore v vzgoji zavemo povezanosti generacij. Pogosto so
stari starši tisti, ki zagotavljajo predajanje velikih vrednot na vnuke in veliko ljudi lahko ugotavlja, da se morajo prav
starim staršem zahvaliti za svojo odločitev za krščansko življenje. (192)
V maju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
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OBVESTILA

NEDELJA, 22. APRIL: 4. velikonočna nedelja. Namenska nabirka za plačilo obnove kora in za nove orgle.
SREDA, 25. APRIL: Marko evangelist, ob 8.00 maša v Zalogu. Vabljeni
1. MAJ: praznik dela in god Jožefa Delavca. Maša bo ob 19.30. Vabljeni
NEDELJA, 29. APRIL: 5. velikonočna nedelja.
NEDELJA, 6. MAJ: 6. velikonočna nedelja, nedelja turizma

NAMEN SVETIH MAŠ: 22. APRIL – 6. MAJ 2018
NEDELJA, 22. APRIL
4. velikonočna nedelja
Leonid
PONEDELJEK, 23. APRIL
Jurij
TOREK, 24. APRIL
Marija Kleopova
SREDA, 25. APRIL
Marko, evangelist
ČETRTEK, 26. APRIL
Štefan Permski
PETEK, 27. APRIL
Cita
SOBOTA, 28. APRIL
Peter Chanel
NEDELJA, 29. APRIL
5. velikonočna nedelja
Katarina Sienska
PONEDELJEK, 30. APRIL
Jožef Cottolengo
TOREK, 1. MAJ
Jožef Delavec, d. p. d.
SREDA, 2. MAJ
Atanazij, d. p. d.
ČETRTEK, 3. MAJ
Filip in Jakob, apostola
PETEK, 4. MAJ
Florijan
SOBOTA, 5. MAJ
Katarina Cittadini
NEDELJA, 6. MAJ
6. velikonočna nedelja
Dominik Savio

10.00: ZA + OČETA TOMAŽA PETERNELA
19.30: ZA + JANKOTA BIDOVCA
19.30: ZA + ANO OBLAK (obl.)
8.00 ZALOG: ZA + DRAGOTA MOČNIKA (obl.)
19.30: ZA + JANEZA IN ANGELCO AJDOVEC (obl.) ter BRATA
IVANA
19.30: ZA + MARIJO ZAPLOTNIK IN VSE ++ KLEMENČEVE
16.30 na Golniku: ZA + MAKSA JAMŠKA (12. obl.)
19.00: ZA + PETRA IN FRANČIŠKO BAJD
10.00: ZA VSE ++ MATIJEVČEVE
19.30: ZA + ANGELO URBANC (obl.)
19.30: ZA ZDRAVJE
19.30: V ZAHVALO ZA BOŽJE VARSTVO
19.30: ni mašnega namena
19.30: ni mašnega namena
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + ALEKSANDRO BALAŽIČ, 30. dan po pogrebu
10.00: ZA + ANO MALI (obl.)
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