
 1. ADVENTNA NEDELJA - nedelja KARITAS       27. 11. 2016     
� Danes si lahko po maši pred cerkvijo priskrbite srečke 
(priporočeni dar je 2 EUR) za dobrodelni srečelovdobrodelni srečelov. Dobitke 
prevzamete v župnišču. Vsem požrtvovalnim sodelavcem 
naše župnijske Karitas Bog povrni za plemenito in vztrajno 
delo z ljudmi v stiski! Hvala tudi vsem, ki za Karitas name-
njate sredstva, molitve, dobitke in drugo podporo.  
  
 

� Veroukarji in starši povabljeni, da pričnete Z MOLITVIJO OB 
ADVENTNEM VENČKU, s prebiranjem adventnega koledarjaadventnega koledarja in zbiran-
jem sredstev za lačne otroke. Hvala staršem, da ste tudi z udeležbo 
na srečanjih potrdili in utrdili vašo zavezo (dano ob krstu) za vzgojo 
otrok k ljubezni do Boga in bližnjega. 
 

� Od srede, 30. novembra, bomo vsak večer pri sveti maši s pesmijo 
obhajali devetdnevnico pred praznikom Brezmadežnedevetdnevnico pred praznikom Brezmadežne . Vabljeni. 
 
 

� Prvi petek in sobota Prvi petek in sobota v mesecu sta v tem tednu. Nadaljujemo 
s skupnim obhajanjem pobožnosti devetih prvih petkov. Bir-
manci in drugi verni kristjani radi pridite k molitvi, spovedi (že 
pol ure pred mašo) in k sveti maši.  
 
 

� V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnikeobhajala bolnike. 
Če bi še kdo želel prejeti zakramente pred BOŽIČNIMI 
prazniki, prosim, sporočite, oz. to omogočite vašim bližnjim! 
 
 

�  V soboto, 3. decembra, bo ob 16. uri v župnišče srečanje 
za botre letošnjih birmancev.  
 
 

� V soboto bo ob 20. uri v župnišču BINKOŠTNA DVORANA.  
 
 

� Prihodnjo nedeljo bo 2. ADVENTNA NEDELJA2. ADVENTNA NEDELJA. 
 
 

� Naslednje krščevanje v naši župniji bo v nedeljo, 11. decembra. 
 
 

� Prispele so MOHORJEVE KNJIGE. Naročniki jih dobite v župnišču. 

2. ADVENTNA NEDELJA                 4. 12. 2016 
 

� Bog vam povrni za darove, ki ste jih preteklo nedeljo namenili za  
delovanje župnijske in škofijske Karitas, pa tudi vsem darovalcem 
dobitkov in sodelavcem župnijske Karitas za dobrodelni srečelov. 
 

� Miklavževa igrica z naslovom 'Prodajalec mahu', bo na Loš-
kem odru v ponedeljek, 5. 12. 2016, ob 16. uri. Po končani igri 
bo prihod Miklavža z obdaritvijo. Ob 16.50 bo Miklavž s svojim 
spremstvom prišel tudi na Mestni trg. V programu bomo osvet-
lili lik tega svetnika in tradicijo miklavževanj na loškem. Vabi 
prosvetno društvo Sotočje. 
 

� V sredo, 7. decembra, se bo v Škofji Loki pričel mednarodni 
znanstveni posvet z naslovom človekove pravice in temeljne 
svoboščine: ZA VSE ČASE! V okviru tega dogajanja ste ob 19. 
uri vabljeni v Staro župnišče (Mestni trg 38), kjer bo z branjem 
prepovedane literature otvoritev razstave 'STOP, CENZURA!' 
 

� V sredo, 7. decembra—na predvečer praznika Brezmadežne, bo 
ob 20. uri v CERKVI SPRAVE (nunski) ljubljanski nadškof in 
metropolit msgr. Stanislav Zore daroval sveto mašo za vse 
žrtve medvojnega in povojnega nasilja na Škofjeloškem. Vabljeni! 
 
 

� V četrtek, 8. decembra, praznujemo 
slovesni praznik Brezmadežnega slovesni praznik Brezmadežnega 
spočetja Device Marijespočetja Device Marije. Praznični 
sveti maši bosta ob 8. in 18. uri. Mariji-
na lepota in bližina Bogu naj v nas rodi-
ta odpor do greha (ki nas zvablja proč 
od ljubeče Božje bližine in od soljudi)   
in naj nas Ona vodi v zaupen, predan in 
trajen odnos z Gospodom.  
Ob 20. uri bo v župnišču MOŠKI VEČER.  

 

� V zakristiji lahko dobite Marijanski koledar, pratiko, oglje, kadilo …  
 

� Prihodnja nedelja bo 3. ADVENTNA NEDELJA.  

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

ČETRTEK uro PRED mašo - SKUPNA MOLITEV:  
-1. decembra ZA DUHOVNE POKLICE, 
-7. decembra ZA MLADE. 

SVETOPISEMSKI VEČERSVETOPISEMSKI VEČER  
- četrtek PO sveti maši. 
 

PRENOVA V DUHUPRENOVA V DUHU  
- nedelja ob 20. uri v kapeli p. Pija pri bra-
tih 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. 

MOŽNOST ZA SPOVEDMOŽNOST ZA SPOVED  
 

- VSAK DAN pol ure PRED sveto 
mašo v župnijski cerkvi, 
- ko je češčenje Najsvetejšega, 
- VEDNO pri bratih kapucinih. 
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2016  
27. 11. 

NEDELJA 

NOVO CERKVENO LETO 

1. ADVENTNA 
NEDELJA KARITAS 

700 
800 

 
1000 

28. 11. pon Katarina Labouré, red 1800 
29. 11.  
torek 

Saturnin, mučenec 700 
1800 

30. 11.   
sreda   Andrej, apostol 

1600 

1800 

 

1. 12.  
četrtek Eligij, škof 1800 

2. 12.  
prvi petek 

Natalija, mučenka 700 

1800 

3. 12.  
prva sobota 

Frančišek Ksaver, 
redovnik 

700 

1600 

1800 

2016  
4. 12. 

NEDELJA 
2. ADVENTNA  

700 

800 
1000 

5. 12.  
ponedeljek 

Saba, opat 1800 

6. 12.  
torek 

Nikolaj, škof 700 

1800 

7. 12.   
sreda 

Ambrož, škof 

1800 
 

2000 

 

8. 12.  
četrtek 

BREZMADEŽNO  
SPOČETJE DEVICE 
MARIJE, slov. praznik 

800 

1800 

9. 12.   
petek 

Valerija, mučenka 1800 

10. 12.  
sobota 

Loretska Mati Božja 700  
1800 

2016  
11. 12. 

NEDELJA 
3. ADVENTNA  

 

700 
800 
1000 

-za župljane in dobrotnike 
+Andrej Fojkar ml. in st. 
+Jozo Brkovič, 30. dan 
+Matevž Setnikar, obl.; +Andrej Kožuh (Zminec) 
+Franc Pleško, st.; +Andrej Gaber 
-za zdravje 
+Andreja Lampič  
Sv. Andrej:+Andrej Kožuh, obl. +Gregor Žontar 
+oba Andreja  Rihtarš iča 
+Alojz in Frančiška Šink, obl. 
+Vera Porenta, 7. dan 
+Franc Habjan, obl. (Kopališka ul.) 
+Andrej  Krajnik 
-v čast  Jezusovemu srcu 
+Janez Paulus, obl .  
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu srcu 
Sv. Barbara:-v čast  sv.  Barbar i  
+Katar ina in Mar i ja Ramovš   
-za župl jane in dobrotnike  
++starši Ferle in sorodniki; +Majda Kristan 
+Jože Javh, obl.; +Franc Prevodnik 
++starši Dolenc, Demšar ter bratje in sestre 
+Mari ja  Ziher l ,  obl .  
+Franc Oblak, obl .  
++starš i  in  s inovi  Paravinja  
+Jani  in  Sandi  Dolenc 
+Branko in Anka Rosina,  obl .  
CERKEV SPRAVE (nunska): ++žrtve medvoj-
nega in povojnega nasilja na Škofjeloškem 

+Mari ja  in  Anton Mlakar  
+Marija Tavčar, 30. dan; +Anton Kovač 

+Anton Jankovec, 30. dan; +Katja in Marija 
Potočnik; +Peter Dolinar in Pavla ter Vojan 
-po namenu 
+Gregor Žontar, 30. dan; +Janez Bernik, obl. 
-za župljane in dobrotnike 
+Matevž Demšar, obl. 
+Jože in Ivanka Maček 
+Pavla in Franc Kržišnik, obl. 

 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.  
 

  

AMORIS LAETITIA AMORIS LAETITIA ––  RADOST LJUBEZNI: papež FrančišekRADOST LJUBEZNI: papež Frančišek  
  
 

“Radost ljubezni, ki jo 
živijo družine, je tudi 
velika radost Cerkve.” 
S temi besedami zače-
nja papež Frančišek ta 
dokument, ki že zbuja 
veliko pozornosti v 
Cerkvi in svetu. Doku-
ment je nastal po dveh 
sinodah o družini, 

izredni (2014) in redni (2015), na katerih so predstavniki vseh 
celin sveta obravnavali stanje in poslanstvo današnje družine. 
 

Papež Frančišek tudi v pisani besedi ostaja zvest svojemu nepos-
rednemu slogu komunikacije, kakor ga vidimo v njegovih osebnih 
stikih z ljudmi, v dnevnih nagovorih in ob srečanjih z množicami. 
Papež se ne izogiba nobenim perečim vprašanjem, saj želi nagovo-
riti prav vsakega človeka v njegovi konkretni situaciji, ne glede na 
to, kako je zapletena. “Radost ljubezni” se mora preliti v oznanilo 
ljubezni v vseh njenih razsežnostih in možnostih, saj se Bog svoji 
ljubezni do človeka ne more odpovedati. 
 

Lahko si le zaželimo, da bi se ob branju te spodbude tudi v nas vnel 
tisti ogenj, ki žene papeža Frančiška v njegovem delu in življenju. 
Bogu hvala zanj in za to konkretno spodbudo, ki nam jo pošilja!  
  

                      Vir: spletna stran Nadškofije Ljubljana 

Darovali za maše (oddane): +Gregor Žontar: 1 Jože Krmelj; +Anton Jankovec: 1 
Vinko Ivanušič, 1 družina Kalan. 


