
 31. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA          31. 10. 2016  
 

� Bog povrni za darove, ki ste jih preteklo nedeljo namenili za misijone. 
 

� Danes popoldne bo ob 15. uri molitev rožnega venca na Hribcu. 
 

� Ta teden ni verouka, otroci pridite k molitvi in k sveti maši na praznik. 
 
 

� V ponedeljek bo sklep rožnovenske pobožnosti. Bogu hvala 
po Mariji za vse, ki ste se odzvali vabilu k molitvi (doma, po sose-
skah, v cerkvi). Naša molitev naj bo zvesta in vztrajna še naprej! 

 

� V torek, 1. novembra, bo slovesni praznik VSEH SVETIH. 
Svete maše bodo po nedeljskem redu. 
Ob 13.30 bo v cerkvi sveta maša za 
pokojne škofjeloške dušne pastirje. Po 
maši, ob 14.30, bodo na Mestnem poko-
pališču molitve za rajne. V Lipici bodo 
molitve ob 15.30. Ob 17. uri bomo v cer-
kvi molili rožne vence. Vabljeni! Molite tudi 
doma. Ob 19. uri bo molitev mladih na Mestnem pokopališču.  
 

� Okoli praznika vseh svetih je mnogo praznoverja, kateremu se 
kristjani ne pridružujmo, pač pa z molitvijo in evharističnim slav-
jem potrjujemo in gradimo živ odnos z živim Bogom. 
 

� Povabljeni, da namesto obilja sveč in cvetja na grobove daru-
jete za uboge (Karitas), za rajne molite in darujete za svete 
maše ter tudi živim izkažete spoštovanje in ljubezen. 
 

� V sredo, 2. novembra, bo SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH - 
VERNE DUŠE. Svete maše bodo ob 8. in ob 18. uri v župnijski cerkvi 
ter ob 9. uri v cerkvi Gospodovega vstajenja na Mestnem pokopališču. 
  

� V novembru bomo pol ure pred večerno mašo (ob 17.30)
            molili rožni venec - po
            namenih za vaše rajne
            - 'očenaše'. Razpored 
            je na oglasni deski. 

� V prvih osmih dneh novembra Cerkev za vsak obisk pokopališča in 
molitev za rajne naklanja  popolni odpustek. Prav tako ga je mogoče 
prejeti (in nameniti za rajne) v vseh cerkvah 1. in 2. novembra in nas-
lednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi (smo resnično skesani) in obha-
jilu ter molimo vero in očenaš po papeževem namenu. 
Spoved je rast v iskrenosti in prijateljstvu z Jezusom (z brezbrižnostjo 
in lažnim samoopravičevanjem pa žalimo Boga in se oddaljujemo od 
Ljubezni). Premislimo in stopimo na pot življenja z Bogom in v Bogu. 
 

� Duhovnika bova  v četrtek in petek obiskovala bolnike.  
 

� Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Birmanci in drugi 
verniki pridite k zakramentom.  
 

� V soboto ob 19. uri bo v župnišču DRUŽINSKA BINKOŠTNA DVORANA.  
 

� Danes teden, 6. novembra, bo ZAHVALNA NEDELJA. Pri vseh 
nedeljskih mašah bo ofer za potrebe župnije. Hvala pa tudi vsem, ki 
boste (do petka) prinesli sadove narave in dela za okrasitev oltarja.  
 

� Bog bogato poplačaj vsem, ki ste že prinesli dar za molitev za 
vaše rajne - ZA OČENAŠE, kot tudi ZA KLOPI in ZA BERO.  
 

 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

ZAHVALNA NEDELJA                     6. 11. 2016 
 

� Narava, mi sami, bližnji, vse kar smo in kar imamo, vsak dan 
življenja, vera, zakramenti ... Vse je dar! Naj bo za vse, vedno in 
povsod SLAVA in HVALA BOGU. Vsem sodelavcem, molivcem in 
dobrotnikom pa iskrena zahvala, ker ste orodje Božje dobrote. 
 

� V soboto bodo ob 9. uri ministrantske vaje. 
 

� Prihodnjo nedeljo bo krščevanje. Ob 10. uri bo žegnanje v cerkvi Žalostne 
Matere Božje na Lontrgu. Po 8. in 10. maši si boste lahko priskrbeli koledar 
'BOŽJEPOTNA ZNAMENJA IN  
KAPELICE'.  Dar (10 eur), bo  
za dobrodelne namene.  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK uro PRED mašo - SKUPNA MOLITEV:  
-3. novembra ZA DUHOVNE POKLICE, 
-10. novembra ZA MLADE. 

SVETOPISEMSKI VEČERSVETOPISEMSKI VEČER  
-četrtek PO sveti maši. 
 

PRENOVA V DUHUPRENOVA V DUHU  
-nedelja ob 20. uri v kapeli p. Pija 
pri bratih kapucinih. 

MLADINSKI VEROUKMLADINSKI VEROUK  
-petek ob 20. uri. 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  
-1. in 3. nedelja v mesecu po 
8. in po 10. maši v župnišču. 

OTROŠKI in DEKLIŠKI PEVSKI ZBOROTROŠKI in DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR  
-nedelja ob 9. uri. 
 

MLADINSKI PEVSKI ZBMLADINSKI PEVSKI ZBOROR  
-torek ob 20.30. 
 

ŽENSKI PEVSKI ZBORŽENSKI PEVSKI ZBOR 
-2. sob. v mesecu, pred mašo. 
 

MEŠANI PEVSKI ZBORMEŠANI PEVSKI ZBOR  
-sreda ob 20. uri. 

MOŽNOST ZA SVETO SPOVEDMOŽNOST ZA SVETO SPOVED  
 

-VSAK DAN pol ure PRED sveto mašo in ko  
  je češčenje Najsvetejšega, 
-VEDNO pri bratih kapucinih. 
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prvi petek 

Karel Boromejski, 
škof 

700 

1800 

5. 11.   
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POSVETITEV LATE-
RANSKE BAZILIKE 
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Jozafat, mučenec 
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-za župl jane in dobrotnike  
-po namenu 
+Andrej  Benedik, obl .  
Hribec: rožni  venec 

+duše v vicah 

-za župl jane in dobrotnike  
+Mart in Eršte,  obl .  
+Anton Trojar 
++škofje loški  dušni  past i r j i  
+Janez Bokal  in  s in Darko 
Mestno pokopališče: -za duše v vicah 
+Alojzij Krmelj, obl. 
+Vida Heine,  7.  dan 
+Cene Božnar,  st . ,  obl .  
-v čast  Jezusovemu srcu 
+Uroš Kalan, obl. 
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
Francka Kalan, obl. 
+Alojz Hafner   
-za župl jane in dobrotnike  
+Angela Šink, obl .  
+Ivanka Maček, obl .  
+Francka Trdina, obl .  
+Franc Horvat  
+Jul i jana Setnikar,  obl .  
-za pozabl jene duše v vicah 
+Ivan Šubic 
+Silvo in Janez Demšar 
+Angelca Jesenovec, obl. (Puštal) 
+Peter Dol inar , 30.  dan 
+Francka in Franc Berčon,  obl .  
+Terezi ja  Rupar , obl .  
+Anton Bernik,  obl .  
+Ivan Kožuh 
+Katarina ter Janez Vodnik, ml. in st.  
-za župl jane in dobrotnike  
+Stane Dolenec 
++starši Tušek (Log) 
+Polde Prevodnik 
Lontrg:-za sosesko, žegnanje  

 Oznan i la  i zda ja  ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA,  Cankar jev t rg  13,  4220 Škof ja  Loka.   
 Odgovar ja  Mate j  Nast ran,  žpk. ;  te l . :  04/512-06-72; GSM: 031/463-828;  
 e-pošta:zupnija.skofja.loka@rkc.si; spletna stran: http://zupnija-skofja-loka.rkc.si;  
 TRR:19190-5002368967(priDBS). Uradne ure: pon. 8.00 - 9.00 in pet. 16.00 - 17.00. 

B O G O S L U Ž N I  R E D  
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.  

 ŽUPNIJSKA KARITAS, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka; Uradne ure: Mestni trg 38, sre. 16.00 - 17.00; 
 TEL .(odz ivn ik ): 04/512-33-00; e-pošta:kar i t as .skof ja loka@gmai l .com; TRR: SI56 1919 0500 7360 005.  
 

NAMIG , KAKO ŽIVETI USMILJENJE 
◦ Obišči grobove svojih prednikov in med sprehodom po   

    pokopališču  moli  rožni venec za vse duše tam pokopanih. 

◦ Prosi Boga za moč in vero v večno življenje.  

JUBILEJNO LETO USMILJENJAJUBILEJNO LETO USMILJENJA  
VERUJEM … V VEČNO ŽIVLJENJEVERUJEM … V VEČNO ŽIVLJENJE  

  
Ali verujem v večno življenje? Verujem, da me bo Bog, ko se 
izteče moj čas, sprejel v nebeško srečo? Ali verujem, da bom 
takrat iz oči v oči srečal/a Njega, ki me je ustvaril in odrešil? 
 
 

Navidezna resničnost sedanjega trenutka daje vtis, da se člo-
vek morda res lahko nasiti zgolj s tem, kar mu je na dosegu 
roke - kar lahko doseže z lastnimi močmi. Toda hlastanje po 
imeti globoko v srcu pušča grenak priokus, ki v človeku 
zamori pristni klic po biti … po ljubiti, ne zgolj doseči! 
 

Morda so prav dnevi cerkvenega leta, ko se spominjamo 
naših rajnih, priložnost, da se v naših cerkvah in na 
pokopališčih zavemo, da SMO USTVARJENI ZA VEČNOST. 
 
 

Kaj se bo z nami zgodilo po smrti? P. Michel Souchon provokati-
vno odgovarja: »Nič, nič vam ne bo ostalo, ne telo, ne duša, ne 
duh, ne vest. Ne želite si svojega življenja rešiti, ne da bi spre-
jeli, da ga boste izgubili. Toda Bog, kateremu boste izročili svo-
jega duha, Bog, v katerega verujemo, bo z njim sprejel vaše 
življenje, dušo in duha, ki ste jih darovali v služenju drugim in 
ga z zaupanjem izročili njegovemu nežnemu usmiljenju.«  


