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

2018
28. 1.
NEDELJA

700-za župljane in dobrotnike
800+ Fra nc Jam nik (Kop ališka ul.)
NEDELJA
S V E T E G A P I S M A 1000+Sil va Alič , obl.

29. 1.
Valerij, škof
ponedeljek
30. 1.
Martina, mučenka
torek
31. 1.
Janez Bosko,
sreda
redovni ustanovitelj
1. 2.
Brigita Irska, devica
četrtek
JEZUSOVO
2. 2.
DAROVANJE PRVI PETEK
SVEČNICA, praznik
3. 2.
PRVASOBOTA

Blaž, mučenec

2018
4. 2.

5. MED LETOM

1500dekanij sk o sreča nje bralcev beril
+duhovnik Andrej Sever, 30. dan
1800
+Janez Košir
700-po name nu
1800+Ma rija Trpi n
-Mariji v zahvalo in priprošnjo
1800
+Ivanka Bernik
00+ J a n e z O b l a k , o b l .
18
++starši Camlek in brat Ivan
800- v č a s t J e z u s o v e m u S r c u
+Marija Bergant
1800+ L j u d m i l a S t r e l
700-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
1700molitev po naročilu Marije v Fatimi
1800+ A n t o n D o b r a j c
700-za župljane in dobrotnike; +Blaž Čarman
800-v čast Svetemu Duhu

NEDELJA
1000+M a r i j a O m a n
5. 2.
Agata, devica in
1800+ M a r i j a B o ž i č
ponedeljek
mučenka
+Franc Rupar
00
6. 2.
7 -po namenu
Doroteja, mučenka
torek
1800+ S t a n e J e s e n k o , o b l .
7. 2.
-v zahvalo in priprošnjo za zdravje
Koleta, devica
1800
sreda
++starši in brat Kožuh (Breznica)
8. 2.
Jožefina Bakhita,
1800+ M a r i n k a J u r č i č , o b l .
četrtek
devica
9. 2.
+Irena Martelak, 30. dan
Apolonija, mučenka 1800
petek
+Jernej Mrak, obl. (Log 27)
10. 2.
700+ J a n i D o l e n c
Sholastika, redovnica
sobota
1800+Jože in Berto Kosmač, obl .
700-za župljane in dobrotnike
2018
6. MED LETOM
800+ Ja ne z Ta vča r, obl. (S opotnica 13)
11. 2.
Lurška Mati Božja
+Ma rija Krmelj , obl. ( Grajs ka pot)
svetovni dan bolnikov
NEDELJA
1000+A na P rosen
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SVETO PISMO - edinstveni Božji dar človeštvu
Apostol Janez piše: »Blagor tistemu, ki bere, in tistim, ki poslušajo besede tega prerokovanja
in izpolnjujejo, kar je zapisano v
njem!« (Raz 1,3).
'Kdor si domišlja torej, da je
doumel /Sveto pismo/ ali kateri
koli njegov del, a s tem razumevanjem ne gradi dvojne ljubezni do Boga in bližnjega, ta ga še ni razumel'. (sv. Avguštin)
Sveto pismo vznemirja vsako dušo, ki bistveno zamenjuje z nebistvenim, ustvarja pa mir v tistih, ki se po preverjanju različnih
ponudb srečajo z Besedo življenja. »Božja beseda je namreč živa in
dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve
duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli
srca« (Heb 4,12).

Darovali za maše (oddane): +Mag d al ena Pek l aj: 1 Ci l k a Do li nar, 1 Val enti n Jeseno v ec.

Vsakega človeka lahko pretrese njena govorica, ki mu je tako blizu,
da skozi njo prepozna veličino in krhkost lastnega življenja,
svoje želje, hrepenenja in strahove, stiske in veselja, hkrati pa v
njej odkriva moč Besede, ki je od zgoraj, ki ne samo obljublja, temveč spreminja in ustvarja. Vsak temeljni premislek o človeku, svetu in večnosti tu najde svoj izvor ali odmev.

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(priDBS). 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.

Sveto pismo je edinstveni Božji dar človeštvu, zato ga postavimo v
središče našega življenja.
To je edina knjiga, ki prenese besede: »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle« (Mt 24,35).

SVETOPISEMSKA NEDELJA

28. 1. 2018

 Danes ob 15. uri bo v župnijski cerkvi sv. Jakoba

dekanijsko srečanje bralcev Božje besede. Med nami
bo gost, dramski igralec Pavle Ravnohrib. Bogoslužni
bralci se srečanja zagotovo udeležite.
 V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne.
 V petek, 2. februarja, bomo

obhajali praznik Jezusovega
darovanja v templju - SVEČNICO. Na ta praznik se zahvaljujemo in molimo za redovnike
in redovnice, saj je to dan
POSVEČENEGA ŽIVLJENJA.
Ta dan se zberemo k skupnemu
obhajanju devetih prvih petkov
petkov.
 V soboto, 3. februarja, se bomo drugič zbrali pri skupnem

obhajanjem PETIH PRVIH SOBOT
SOBOT, in sicer ob 17.00 v
župnijski cerkvi. Marijini častilci radi pridite!
Goduje tudi sv. Blaž in pri svetih mašah boste lahko prejeli blagoslov na priprošnjo tega svetnika.
 Prihodnja nedelja bo 5. MED LETOM. Pri svetih mašah bo

OFER - darovanje za RAZSVETLJAVO in SVEČE.
 Naslednje krščevanje v naši župniji bo v nedeljo, 11. februarja.

5. NEDELJA MED LETOM

4. 2. 2018

 Hvala vsem bralcem Božje besede za udeležbo na dekanij-

skem srečanju za bralce preteklo nedeljo in za zvesto opravljanje poslanstva oznanjevanja v naši župniji. Hvala tudi dobrim gospodinjam za prinesene dobrote in sodelavcem za sodelovanje. Bog vsem povrni in vam daj svojo milost.
 V četrtek bo KULTURNI DAN, ne pozabimo na srčno kulturo in

Boga, ki je vir vsega lepega in dobrega. Zahvalimo se za vse
talente in molimo, da bi jih vsi uporabljali za plemenite cilje.
 Prihodnjo nedeljo, 11. februarja, na god Lurške Matere

Božje, bomo obhajali jubilejni 26. svetovni dan bolnikov.
Papež Frančišek je za ta dan napisal
poslanico na temo Mati Cerkve: »Glej,
tvoj sin … Glej, tvoja mati«.
Osrednja slovesnost bo v narodnem
svetišču Marije Pomagaj na Brezjah, v
nedeljo, 11. februarja, ob 10. uri.
Primerno je, da se s hvaležnostjo (v molitvi in osebno) spomnimo vseh, ki skrbijo za bolne in ostarele - svojcev, zdravstvenega osebja, negovalcev, tistih, ki jih obiskujejo.
V molitveni spomin pa vključimo predvsem bolne in ostarele, da bi svoj
križ nosili skupaj z Jezusom in bi tako njihova nemoč, osamljenost in bolečine bile obsijane s smislom in vrednostjo.
»Mariji, Materi nežnosti
telesu kot na duhu,
naj jih v njihovem
upanju podpira.«
(papež Frančišek)

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

MLADINSKI VEROUK
- petek ob 20. uri v župnišču.

PRENOVA V DUHU
- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija.

ČETRTEK uro PRED mašo - SKUPNA MOLITEV:
-1. februarja: ZA DUHOVNE POKLICE,
-8. februarja: ZA MLADE.

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

SVETOPISEMSKI VEČER
- sreda po sveti maši v župnišču.

želimo izročiti vse bolne tako na
MEŠANI PEVSKI ZBOR
- sreda ob 20. uri.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
ZBOR
- torek ob 19.30.
ŽENSKI PEVSKI ZBOR,
ZBOR
- 2. sob. v mesecu, pred mašo.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
- nedelja ob 9. uri.
DEKLIŠKI ZBOR - nedelja ob 9. uri.

