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

700-za župljane in dobrotnike
800+ Ja ne z Ta vča r, obl. (S opotnica 13)
+Ma rija Krmelj , obl. ( Grajs ka pot)
00

10 +A na P rosen
+Ivan Ziherl
1800
+Štefan in Marija Kožuh, obl.
700+Ja ne z Pogač nik
1800+Pa vla in Anto n Doli nar, obl.
800-za zdravje in srečno zadnjo uro (M)
1800+Slavka Šinkovec, obl.
+Marija Rupar, 30. dan
1800
+Franc Rant, obl.
00+ J u l i j a n a S e t n i k a r
18
+Vinko Debeljak
700-v čast Svetemu Duhu
1800+Janez Trdina, 7. dan; +Franc Stanonik, obl.
+Andrej Fojkar, ml., obl.
700-za župljane in dobrotnike
800+Anka in Branko Rosina, obl.
1000+F r a n c P i n t a r , o b l . ( B r e z n i c a )

1430Hribec: križev pot
19. 2.
+Magdalena Peklaj, 30. dan
Bonifacij, škof
1800
ponedeljek
+Franc Kožuh, obl. (Podlubnik 63)
20. 2.
Jacinta in Franček,
700+ J e r i c a Š t r e k e l j , o b l .
torek
fatimska pastirčka 1800++starši Potočnik; +Franc Osredkar, 7.dan
21. 2.
+Marija Dolinar, obl.
Irena (Mira), devica 1800
sreda
+Alojz Šink
22. 2.
SEDEŽ APOSTOLA
+Pavel Završnik, obl. in mama Frančiška
1800
četrtek
PETRA
+Marija in Stane Dolenec, obl.
23. 2.
Polikarp, škof in
00+ L o j z e J e s e n o v e c , o b l .
18
+petek
mučenec
+Pavle in Magdalena Peklaj
24. 2.
700- p o n a m e n u
MATIJA, apostol
sobota
1800-za srečen porod; ++starši Humer, obl.
700-za župljane in dobrotnike
2018
800+ Fra nčišk a Potrebuje š
2. POSTNA
25. 2.
NEDELJA
1000-v z ahvalo z a s rečo p ri delu
NEDELJA
1430Hribec: križev pot
Darovali za maše (oddane): + Dr aga G alz inj a: 4 Anž onov i s Suhe in 165 e ur z a ce r k e v;
+Lj udm i la B ok al: 2 Bar bar a in N at aš a Sov ine c.

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.

Leto XLI, št. 3

11. februar 2018

POST - Pretrgajte srca in ne oblačil
'Zdaj govori Gospod: Obrnite se k meni z
vsem srcem, s postom in z jokom in s srčno
bolečino! Pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil,
vrnite se h Gospodu, svojemu Bogu, zakaj milostljiv
je in poln usmiljenja, počasen za jezo in bogat v milosti, pripravljen preklicati
kazen. Kdo ve, če se ne
vrne, se usmili in pusti za seboj blagoslov, jedilno
in pitno daritev za Gospoda, vašega Boga?
Dajte s trobento znak na Sionu! Zapovejte
post, razglasite slovesni shod, zberite ljudstvo, očistite srenjo, skličite starčke, zberite otroke in dojenčke na prsih; naj pride ženin iz svoje sobe in
nevesta iz svoje spalnice!
Duhovniki, Gospodovi služabniki, naj jokajo med lopo in oltarjem! Naj govorijo: »Usmili se,
Gospod, svojega ljudstva!
Ne daj svoje dediščine v zasramovanje, da bi bili v posmeh
narodom! Zakaj bi govorili med
ljudstvi: ›Kje je njihov Bog?‹«
Tedaj se je Gospod vnel za
svojo deželo in se je usmilil
svojega ljudstva.' (Jl 2,12-18)

6. NEDELJA MED LETOM

11. 2. 2018

 Hvala vam za darove, ki ste jih preteklo nedeljo namenili za

razsvetljavo. Bog vam povrni!

 S PEPELNIČNO SREDO bomo vstopili v SVETI

1. POSTNA NEDELJA

18. 2. 2018

 Danes popoldne bo ob 14.30 pobožnost KRIŽEVEGA POTA

NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovali člani Župnijskega pastoralnega sveta. Vsi verniki pa povabljeni k skupni molitvi.

POSTNI ČAS. Sveti maši (z obredom pepeljenja)
bosta ob 8. in ob 18. uri.

 Ta teden so šolske počitnice, zato otroci nimate verouka.

 Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike

NIJSKE KARITAS ŠKOFJA LOKA. Bog povrni vsem prizadevnim in
odgovornim sodelavcem. Dobrodošli tudi novi sodelavci.

spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in
na veliki petek (letos 30. marca). Ta dva dneva se le
enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže vernike od 18. do 60. leta.
Zdržek od mesnih jedi je sicer na vse petke v letu.

 V sredo, 21. februarja, bo po sveti maši REDNI OBČNI ZBOR ŽUP-

 V petek, 23. februarja, pri

KRIŽEVEM POTU - ob 17.30
v župnijski cerkvi, sodelujete
otroci 7. razreda. Hvala staršem, ki boste otroke spodbudili in se tudi sami udeležili te pobožnosti.

 V postnem času ste vsak petek vabljeni POL URE PRED SVE-

TO MAŠO (ob 17.30) k pobožnosti križevega pota, pri katerem boste sodelovali tudi veroukarji (po razporedu).
petek 16. 2.
petek 23. 2.
petek 2. 3.

6. r.
7. r.
8. r.

petek 9. 3.
petek 16. 3.
petek 23. 3.

4. in 5. r.
2. in 3. r
9. r. in mladi

 Danes teden, 25. februarja,

bo 2. POSTNA NEDELJA. Ob
14.30 bo pobožnost KRIŽEVEGA POTA NA HRIBEC,
pri katerem boste sodelovali
sodelavci Župnijske Karitas
Škofja Loka. Vsi pa povabljeni k skupni molitvi.

 V soboto in nedeljo bo potekal MINI ORATORIJ - animatorji in

otroci se zberete v soboto, 17. februarja, ob 9. uri pred župniščem
v STARI LOKI.
 Prihodnja nedelja, 18. februarja, bo 1. POSTNA. Ob 14.30 bo

pobožnost KRIŽEVEGA POTA NA HRIBEC, pri katerem boste
sodelovali člani Župnijskega pastoralnega sveta. Vsi verniki pa
povabljeni k udeležbi in skupni molitvi.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši - V TIŠINI;

MLADINSKI VEROUK
- petek ob 20. uri v župnišču.

ČETRTEK uro PRED mašo - SKUPNA MOLITEV:
-15. februarja: ZA DOMOVINO,
-22. februarja: ZA OTROKE IN DRUŽINE.

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

PRENOVA V DUHU
- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija.
SVETOPISEMSKI VEČER
- sreda po sveti maši v župnišču.
VERA IN LUČ
- 2. nedelja v mesecu ob
15. uri pri bratih kapucinih.

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

