Župnija svetega Andreja Goriče
OD 1. DO 15. JULIJA 2018

Lep pozdrav vsem vam, dragi župljani, voditelji različnih skupin in župnijski sodelavci!
Otroci so zaključili šolsko leto in se veselijo počitnic. Vsi jim privoščimo čas razvedrila,
ko ni več šolskih obveznosti in lahko delaš stvari, ki te veselijo. Počitnice so tudi lepa
priložnost, da se družina bolj poveže med seboj in izkoristi talente, ki jih posamezni
člani prispevajo za čim lepše počutje vseh. Zato morajo biti počitnice aktivne in ne čas za
poležavanje, ko si brez volje in te nobena stvar ne veseli.
V četrtek godujeta sv. Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope. Njima
in njunim učencem moramo biti hvaležni, da je naš narod imel misijonarje, ki so maševali
in oznanjali evangelij v slovanskem jeziku. Ciril je izumil pisavo glagolico, ki je na vzhodu
po njem dobila uradno ime cirilica.
Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal popoldne ob 18.00.
Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Tisti, ki se poročijo, so za krščansko občestvo
dragocen vir moči. Če se namreč resno trudijo, da bi rasli v ljubezni in medsebojni
podaritvi, lahko prispevajo k temu, da se obnavlja celotna zgradba cerkvenega življenja.
… Kakovost bolj privlači kot količina, zato je treba pri oznanjevanju dati prednost tistim
vsebinam, ki pripravnikom na zakon, če so jim posredovane v privlačni in prisrčni obliki,
pomagajo, da se velikodušno in darežljivo zavežejo za vseživljenjsko pot. … Naučiti se
koga ljubiti ni nekaj, kar se da improvizirati, in to tudi ni moč narediti v kratkem tečaju
pred poročnim slavjem. Dejansko se vsak človek pripravlja na zakon že od rojstva dalje.
Že to, kar mu je dala njegova družina, mu omogoča, da se uči iz lastne zgodovine, in ga
usposablja, da se lahko popolnoma in dokončno zaveže. (207 – 208)
V juliju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

OBVESTILA

yy NEDELJA, 1. JULIJ: 13. nedelja med letom, nedelja Slovencev po svetu.
yy ČETRTEK, 5. JULIJ: God svetega Cirila in Metoda, slovanskih apostolov in
sozavetnikov Evrope.
yy PETEK, 6. JULIJ: Prvi petek, bolnike bom obiskal popoldne ob 18.00.
yy NEDELJA, 8. JULIJ: 14. nedelja med letom.
yy NEDELJA, 15. JULIJ: 15. nedelja med letom, namenska nabirka za novo ogrevanje v
župnijski cerkvi.

NAMEN SVETIH MAŠ: 1. D0 15. JULIJ 2018
NEDELJA, 1. JULIJ
13. nedelja med letom
Estera
PONEDELJEK, 2. JULIJ
Janez Frančišek Regis
TOREK, 3. JULIJ
Tomaž, apostol
SREDA, 4. JULIJ
Urh (Uroš)
ČETRTEK, 5. JULIJ
Ciril in Metod
PETEK, 6. JULIJ
Marija Goretti
SOBOTA, 7. JULIJ
Vilibald
NEDELJA, 8. JULIJ
14. nedelja med letom
Kilijan
PONEDELJEK, 9. JULIJ
Veronika Giuliani
TOREK, 10. JULIJ
Amalija
SREDA, 11. JULIJ
Benedikt
ČETRTEK, 12. JULIJ
Mohor in Fortunat
PETEK, 13. JULIJ
Henrik (Hinko)
SOBOTA, 14. JULIJ
Bogdan
NEDELJA, 15. JULIJ
15. nedelja med letom
Bonaventura

10.00: ZA + MAMO URŠKO IN OČETA JANEZA OVSENIKA
19.30: ZA + SINA LUKA
19.30: ZA + OČETA FRANCA URBANCA (obl.)
19.30: ZA + IGNACA (obl.) IN KRISTINO VALTER
19.30: ni mašnega namena
19.30: ZA + JOŽETA KOHEK
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + MARIJO IN JANKOTA, DRUGO MARIJO IN BRATA
MARJANA KOKALJ
10.00: ZA ŽUPLJANE
19.30: ZA + FRANJOTA NOVAKA
19.30: ni mašnega namena
19.30: ZA + ANO SLAPNIK
19.30: ZA + OČETA MARJANA ZAPLOTNIKA
19.30: ni mašnega namena
16.30 na Golniku: PO NAMENU
19.00: ZA + JANKOTA VALTERJA (obl.)
10.00: ZA + JOŽETA SNEDICA, dar družina Juvančič
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