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

15. 11.
2020
NEDELJA

33. MED LETOM
- SVETOVNI DAN
UBOGIH
Albert Veliki, škof

-za župlj ane in dobrot nike
+Silva Bergant, obl.; +Andrej Habjan, obl.
+Polde Prevodnik
++starši Tušek (Log) in brat Janko

16. 11.
ponedeljek

Marjeta Škotska,
kraljica

+Mir a Ber nik, 30 . da n

17. 11.
torek

Elizabeta Ogrska,
redovnica

++d ruži na Fink
+Ma rija Fojkar

18. 11. ,
sreda

Posvetitev bazilike
sv. Petra in Pavla

+Kata rina Prš a, 7. da n
+Jože K rmelj, obl. (Po ljans ka c .)

Matilda, redovnica

+Viljem Ho f, 7. da n
++starši ter brat Tušek in Leopold Ferk

19. 11.,
četrtek
20. 11. ,
petek

Edmund, kralj

21. 11.,
sobota

Darovanje Device
Marije

22. 11.

+Ma rija in Ja ne z R upa r, obl .
++ starši in br at Vodni k (Zmi nec )
+Andrej Rupar

Cecilija, mučenka

-za župlj ane in dobrot nike
++pevci, zborovodje in organisti
+Matevž Setnikar, obl.

23. 11.
ponedeljek

Klemen I., papež

-v z ahvalo

24. 11.
torek

Andrej Dung in
vietnamski mučenci

+A nica Peternelj
+Iva n Ja kši č, obl.

25. 11.
sreda

Katarina Aleksandrijska, mučenka

+Frideri ka Kr anča n, o bl.
+Fr ance Šuštar

26. 11.
četrtek

Valerijan Oglejski,
škof

+Fr anc Pleš ko
+A ndrej a La mpič

27. 11.
petek

Virgil in Modest,
škofa

28. 11.
sobota

Katarina Labouré,
redovnica

+Jože J av h, obl.
+Ver a i n Vi ktor Ha fne r , obl.

29. 11.

NOVO CERKVENO LETO

-za župlj ane in dobrot nike
+Tomaž Pirc, obl. in starši Košir
+Andrej Galzinja

2020
NEDELJA

JEZUS KRISTUS
KRALJ VESOLJSTVA

1. ADVENTNA
NEDELJA
KARITAS
NEDELJA
2020

+A ndrej Foj kar , vnuk i n dede k
++starši Šavli ter Marija, Julij in Florijan

Darovali za maše (oddane): +ANICA ŠINKOVEC: 1 sosedi Demšar, 1 družina Kožuh, 1
Cene Božnar, 1 Prosvetno društvo Sotočje.
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
18.00. 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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15. november 2020

Zaradi epidemije veljajo posebna navodila za versko življenje. Več v oznanilih.

GOSPOD, KDAJ SMO TE VIDELI?
'Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen
sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem
bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil
in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod,
kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti?
Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj
smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo
odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh
mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹' (Mt 25, 34-40)
IZ POSLANICE papeža Frančiška za 4. svetovni dan revnih:
 Težko je imeti pogled usmerjen v ubogega, a

zelo potrebno, če hočemo svojemu osebnemu
in družbenemu življenju vtisniti pravo smer. Ne
gre za veliko besed, ampak da po Božjem vzgibu konkretno zastavimo življenje.
 Srečanje s človekom, ki je ubog, nas izziva in

sprašuje. Kako lahko prispevamo k odpravljanju
ali vsaj lajšanju odrinjenosti in trpljenja? Na kak
način bližnjemu lahko pomagamo v njegovi
duhovni revščini?
 Trenutek, ki ga živimo, je postavil v krizo šte-

vilne gotovosti. Težke gospodarske, finančne in politične krize ne
bodo prenehale, dokler bomo dovolili, da spi odgovornost, ki jo mora
vsak čutiti do bližnjega in do vsakega človeka.

Svete maše duhovniki darujemo, tudi v času ukrepov ob
epidemiji, in sicer BREZ UDELEŽBE VERNIKOV, po namenih, ki so objavljeni v oznanilih za tisti dan.


Možnost za OSEBNO MOLITEV v župnijski cerkvi sv. Jakoba
je med tednom od 7.30 do 16.00 ter ob nedeljah od 10.30 do
17.00. V cerkvi je lahko naenkrat samo EN ČLOVEK, oz.
ena družina ali člani istega gospodinjstva. Ob vstopu v prostor si razkužite roke, nadenete zaščitno masko. V cerkev prihajajte samo v primeru, da ste zdravi in na lastno odgovornost.


Možnost ZA SVETO SPOVED je med tednom od 17.45 18.15, ob nedeljah pa od 6.45 - 8.15 in od 9.30 - 10.00.


OBHAJILO lahko prejmete med tednom od 17.45 - 18.15
ter ob nedeljah od 6.45 - 8.15 in od 10.00 - 10.30, in
sicer za tiste, ki so zdravi in so na prejem obhajila pripravljeni
(nimajo težkih grehov, oz. gredo prej k sveti spovedi).
V cerkev vstopate skozi glavni vhod, in sicer POSAMIČNO,
oz. ena družina ali člani istega gospodinjstva
gospodinjstva. Če je v
cerkvi že kdo, počakajte zunaj, dokler ne izstopi.
Ob prihodu v cerkev greste po sredini cerkve pred oltar. Pred prejemom obhajila (z duhovnikom) zmolite kesanje in molitev Očenaš.
Nato pristopite k obhajilu. Iz cerkve odhajajte skozi GLAVNA
vrata. Ne pozabite se v srcu zahvaliti Jezusu. Ob odhodu iz cerkve
lahko darujete za cerkev in vzamete oznanila. Po prejemu svetega obhajila in blagoslovu takoj odidete iz cerkve in
omogočite še ostalim, da pridejo k obhajilu. Hvala za obzirnost.


URADNE URE so ob običajnih v župnišču - vstopajte posamič.
Lahko pa pokličete tudi na telefon (031 463 828 - župnik).


KRŠČEVANJE je mogoče - en otrok (družina), po predhodni
pripravi. Starši pokličite.


 OBISKI

BOLNIKOV IN UMIRAJOČIH so ob upoštevanju varovalnih ukrepov – spoved, obhajilo, bolniško maziljenje. Svojci pokličite.
 Svete

maše lahko spremljate po TV, radiu, oz. spletu (ned. ob 10h
na TV SLO; vsak dan na: TV-EXODUS ob 6h, 12h ali 18h in RADIO
OGNJIŠČE ob 19h, ned. ob 10h) in prejemajte duhovno obhajilo.

33. NEDELJA MED LETOM ‒NEDELJA UBOGIH
15. 11. 2020
 Danes začenjamo TEDEN ZAPOROV, katerega namen je, da bi
se kristjani zavedali potreb zapornikov, njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in drugih, ki skrbijo za zapornike. Letošnji
teden ima naslov »ZDRUŽENI V ZAPORI«. Premišljujmo in molimo.
 Prihodnjo nedeljo, 22. novembra, bo SLOVESNI PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA, ki
je zadnja nedelja v cerkvenem
letu. Ta dan je tudi god sv. Cecilije, zavetnice cerkvenih pevcev.
Naj dobri Bog vsem zborovodjem,
organistom, pevcem in vsem vernikom pomaga, da bomo z glasovi
in s svojim življenjem slavili Boga.
——————————————————————————————

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
22. 11. 2020
 Teden, v katerega vstopamo, je TEDEN KARITAS. V sredo,
25. novembra, bo ob 20. uri že 30. tradicionalni dobrodelni
koncert KLIC DOBROTE . Vabljeni k ogledu oz. poslušanju preko
TV Slovenija, Radia Slovenija ali Radia Ognjišče.
 Bog vam bogato povrni tudi za prinesene darove za bero, za

klopi in za molitvene namene (očenaše) za rajne.

 Danes teden bomo obhajali že
1. ADVENTNO NEDELJO, ki je zače-

tek novega cerkvenega leta in tudi
NEDELJA KARITAS. Iskrena hvala in
Bog povrni vsem, ki boste lahko nakazali kakšen dar za delovanje ŽUPNIJSKE
KARITAS ŠKOFJA LOKA. Letos ne bo
mogoče izvesti DOBRODELNEGA SREČELOVA v običajni obliki, potrebe ljudi v stiski, pa ostajajo. Vsem darovalcem Bog podari obilo milosti.
 Ves mesec november Cerkev (letos izredno) naklanja mož-

nost prejema in posredovanja daru ODPUSTKA za rajne, ko
molimo za pokojno osebo, če smo bili pri spovedi (smo v posvečujoči milosti) in obhajilu ter molimo vero in očenaš po papeževem namenu. Bodimo velikodušni in pomagajmo rajnim.

