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RED

Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.

700-za župljane in dobrotnike
800-v zahvalo in priprošnjo za sveti zakon
1000+Minka Arhar, obl.
1430Hribec: križev pot
2. 3.,
+Ana in Tone Demšar, obl.
Neža Praška. devica 1800
ponedeljek
+Jenez Pogačnik, obl.
3. 3.,
700- z a z d r a v j e i n s r e č n o z a d n j o u r o
Kunigunda, devica
torek
1800+ M o j c a O b l a k
4. 3.,
Kazimir, kralj
1800+ M a r i j a K r a m a r i č , 3 0 . d a n
sreda
5. 3. ,
+Katarina Lavrinec, obl.
Hadrijan, mučenec 1800
četrtek
-v zahvalo Božjemu usmiljenju (P)
6. 3.,
700- v č a s t J e z u s o v e m u S r c u
Fridolin, opat
+prvi petek
1800+Pavle Končan, obl.; +Jože Mijatovič, obl.
700-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
Perpetua in Felicita, 1700Molitev za rešitev duš in v tolažbo Božjemu
7. 3.,
srcu - po Marijinem naročilu
prva sobota
mučenki
00+Ana Pustovrh, 30. dan; -za zdravje
18
700 -za župljane in dobrotnike
2020
800 +Marija Setnikar, obl.
2. POSTNA
8. 3.,
NEDELJA
1000+Franc in Frančiška Bohinc; +Janez Košir, obl. (Log)
NEDELJA
1430Hribec: križev pot
9. 3.,
Frančiška Rimska,
+Angela in Barbara Ziherl
1800
ponedeljek
redovnica
+Simon in Jože Kožuh
10. 3.,
40 mučencev iz
700- z a d u h o v n e p o k l i c e
torek
Armenije
1800+ L j u d m i l a K r ž i š n i k
11. 3.,
Sofronij, škof
1800- p o n a m e n u
sreda
12. 3.,
+Lojze Šturm, obl.
Doroteja, mučenka 1800
četrtek
+Janez Božnar, obl. (Zminec)
13. 3.,
Kristina, devica in
00
18 - p o n a m e n u
+petek
mučenka
14. 3.,
700+Peter in Edi Šelhaus
Matilda, kraljica
sobota
1800+Franc in Frančiška Homan, obl.
2020
1. 3.,
NEDELJA

2020
15. 3.,
NEDELJA

1. POSTNA
NEDELJA

3. POSTNA
NEDELJA —
papeška

700 -za župljane in dobrotnike
800 + Pa vle Kož uh, obl.
1000+Janko Tušek, obl.; +Cirila Omejc, obl.
1430Hribec: križev pot

Darovali za maše (oddane): +MARIJA KRAMARIČ: 5 sestra Francka, 5 sin
Miloš, 4 sosedi, 3 nečak Milan in Mici Zadobnik, 1 Pavla Košir, 1 Mavrški
(Brebovnica); +ANA PUSTOVRH: 1 hčerkini sodelavci.
Oznanil a i zdaja ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA, Cankar je v tr g 13, 4220 Š kofja Lok a.
Odgovarja Matej Nastran, župnik; tel.: 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 (pri DBS). Uradne ure: pon. 8.00 - 9.00 in pet. 16.00 - 17.00.
ŽUPNIJSKA KARITAS , Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka; Uradne ure: Mestni trg 38, sre. 16.00 - 17.00;
TEL.(o dzi vnik ): 04/512 -3 3 -00; e -pošta:k arit as.skof jalok a@gmail.c om; TRR : SI 56 1919 0500 7360 005.
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SKUŠNJAVA in SPREOBRNJENJE
Skušnjava
Evangelist Marko piše: »Duh je odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je ostal štirideset dni in Satan ga je skušal« (Mr 1,12-13).
Jezus gre v puščavo, da bi se pripravil na svoje poslanstvo.
Ne potrebuje spreobrnjenja, vendar pa kot človek mora iti skozi
to preizkušnjo—zase, da bi bil pokoren Očetovi volji in za nas, da
bi nam dal milost za premagovanje skušnjav.
Tudi za nas je postni čas, čas duhovnega boja, saj smo poklicani
zoperstaviti se hudiču z molitvijo … da ga bomo sposobni z
Božjo pomočjo premagati v našem vsakdanjem življenju. Zlo je
na delu v našem bivanju in se pokaže kot nasilje, zavračanje drugega, zaprtost, vojne, nepravičnosti.
Spreobrnjenje
Takoj po skušnjavah v puščavi je začel Jezus oznanjati evangelij,
torej dobro novico, ki pa od človeka zahteva spreobrnjenje
in vero: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo«, in
zatem opominja: »Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Verujte
torej dobri novici - Božje kraljestvo je blizu.
V svojem življenju vedno potrebujemo spreobrnjenje in Cerkev
nam priporoča, da molimo za to. Ker dejansko nismo nikoli dovolj
usmerjeni k Bogu, moramo nenehno usmerjati svoj razum ter
svoje srce k Njemu. Da pa lahko to storimo, je potrebno zavrniti
vse tisto, kar nas spelje s poti, torej lažne vrednote, ki igrajo
na našo sebičnost. Zaupati moramo Gospodu, njegovi dobroti
ter njegovemu načrtu ljubezni. Postni čas je čas pokore, a vendar
ni žalosten! Na to moramo biti pozorni, ni žalosten čas, ni čas žalovanja. Je namreč veselo in resno prizadevanje, da slečemo
svojo sebičnost, svojega starega človeka in se prenovimo z
močjo milosti svojega krsta.
papež Frančišek

1. POSTNA NEDELJA

1. 3. 2020

 Danes popoldne bo 14.30 bo pobožnost KRIŽEVEGA POTA

NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovali člani Župnijskega pastoralnega sveta in vsi verniki. Lepo povabljeni k tej pobožnosti.
 V postnem času

je vsak petek POL URE PRED SVETO
MAŠO (ob 17.30) v župnijski cerkvi pobožnost križevega
pota, pri katerem sodelujete tudi veroukarji (po razporedu):
petek 6. 3.
petek 13. 3.

8. r.
7. r.

petek 20. 3.
6. r.
petek 27. 3.
4. in 5. r.
petek 3. 4. (ob 18.30) 2. in 3. r

Birmanci ta petek, pridite ob 17. uri v župnišče.
 V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne.
 V četrtek, 5. marca, bo v župnišču ob 19.15 priprava na krst.
 V petek, 6. marca, bo prvi petek v mesecu. Vabljeni k

zakramentom, češčenju in zadoščevanju Jezusovemu Srcu.
 V soboto, 7. marca, bo prva sobota v mesecu. Ob 17.

uri ste vabljeni v cerkev k molitvi po Marijinem naročilu - za
rešitev duš, za papeža in v tolažbo Jezusu in Mariji za vso
brezbrižnost in žalitve.
 V povezavi s preprečevanjem širjenja koronavirusa, ki povzroča

bolezen COVID-19, je Slovenska škofovska konferenca izdala navodila v katerih vernike poziva, da če kdo zazna znake obolelosti ali je
bolan naj ostane doma, naj skrbimo za osebno higieno (umivanje
rok, pazljivost ob kašlju) in naj spremljamo navodila pristojnih služb.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI.
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV
-5. marca: ZA DUHOVNE POKLICE,
-12. marca: ZA MLADE.

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
in MOLITEV ROŽNEGA VENCA
pol ure pred sveto mašo.
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG
-1. in 3. nedelja, 1. nadstr. v župnišču

2. POSTNA NEDELJA

8. 3. 2020

 Danes popoldne bo ob 14.30 pobožnost

KRIŽEVEGA
POTA NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovali Skavti in
ostali verniki. Povabljeni k skupni molitvi.
 V sredo, 11. marca, bo redno srečanje ŽPS, ki ga bomo pri-

čeli s sveto mašo.

 V četrtek, 12. marca, bo ob 19.15 v župnišču srečanje za

starše letošnjih birmancev. Srečanja naj se zagotovo udeleži eden od staršev.

 V petek, 13. marca, pri KRIŽEVEM POTU - ob 17.30 v žup-

nijski cerkvi, sodelujete veroučenci 7. razreda.
 V soboto, 14. marca, bo v župnišču ob 19. uri

PRVO SREČANJE ANIMATORJEV, - mladih
(od 9.r. dalje), ki želite sodelovati na letošnjem poletnem otroškem oratoriju. Letos bo
20. letnica oratorija in se vsi že veselimo skupnega dogajanja in praznovanja. Dobrodošli!
 Prihodnja nedelja, 15. marca, bo 3. POSTNA in tudi PAPEŠKA

NEDELJA. Popoldne ob 14.30 bo pobožnost križevega pota na
Hribec pri katerem boste sodelovali sodelavci Karitas.
 Na

4 . po st no ne de l jo , 2 2 . m ar ca, bo po te k ala
IZBIRA ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
za obdobje od 2020—2025. Vabljeni, da ta namen vključite
v vašo osebno molitev - zmolite molitev 'Pridi, Sveti Duh'
in razmislite o primernih sodelavcih v pastorali župnije.
MLADINSKI VEROUK
- sobota ob 19. uri v župnišču.
SVETOPISEMSKA SKUPINA
- sreda po maši v župnišču.
PRENOVA V DUHU
- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija.
VERA IN LUČ
- 2. nedelja ob 15. uri pri kapucinih.
MOŠKI VEČER
- 3. ponedeljek ob 20. uri v župnišču

MEŠANI PEVSKI ZBOR
- sreda ob 20. uri.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
ZBOR
- torek ob 19.30.
ŽENSKI PEVSKI ZBOR,
ZBOR
- 4. sob. v mesecu, pred sveto mašo.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
- nedelja ob 9. uri.

