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

2018
11. 3.
NEDELJA
12. 3.
ponedeljek
13. 3.
torek
14. 3.
sreda
15. 3.
četrtek
16. 3.
+petek
17. 3.
sobota
2018
18. 3.
NEDELJA

700-za župljane in dobrotnike
800+ Roz alija i n Pa vle Kri ž nar , obl
4. POSTNA
+Jože Mijatovič , obl .
NEDELJA
1000+Cirila Omejc, obl.; +Janez Košir, obl. (Log)
1430Hribec: križev pot
1515Hribec: +Jožef in Marija Bernik in sorodniki
+Dominik in Marija Cankar, obl.
Doroteja, mučenka 1800
+Pavla Bernik, obl.
Kristina, devica in
700+J ulij i n Marij a Le vp uš ček
mučenka
1800++ starši in se stra Če r nigoj
+Ruža Klinar
Matilda, kraljica
1800
+Franc Osredkar
00+ F r a n c i n F r a n č i š k a H o m a n , o b l .
Ludovika, redovnica 18
+Pavel Kržišnik, obl.
+Anton Strojan, st., obl.
Hilarij Oglejski, škof 1800
+Franc in Ana Tušar, obl.
700-po namenu
Patrik, škof
1800++starši Oblak; -v čast Svetemu Duhu
5. POSTNA
(TIHA)
NEDELJA

SVETI JOŽEF,
19. 3.
mož Device Marije
ponedeljek
slovesni praznik
20. 3.
Klavdija, mučenka
torek
21. 3.
Nikolaj iz Flüe, kmet
sreda
22. 3.
Lea, spokornica
četrtek
23. 3.
Turibij, škof
+petek
GOSPODOVO
24. 3.
OZNANJENJE
sobota
2018
25. 3.
NEDELJA

700-za župljane in dobrotnike
800+Ana in Primož Prezelj
1000+Anton Nartnik, obl.; +Mara Hribernik, obl. (Puštal)
1430Hribec: križev pot
1530Lontrg: -po namenu
800+ J o ž e B e r g a n t ; + P a v l e K o ž u h , o b l .
1800+ F r a n c P o t r e b u j e š , o b l .

700+ L e o p o l d i n a i n A n i c a T u š e k , o b l .
1800+Jožefa Rihtaršič
+Andrej Rihtaršič, obl.
1800
+Jože Krmelj (Poljanska c.)
+Vinko Frelih, obl.
1800
+Ivan Premože, obl.
00- z a z d r a v j e
18
+Pavel in Magdalena Peklaj
800+ I v a n a D e m š a r
1800+Anton Trojar, obl.
liturgično praznovanje
-v čast Svetemu Duhu
700-za župljane in dobrotnike
6. POSTNA
800+ Jože fa G uzelj
(CVETNA)
1000+Ivana Koblar, obl.
NEDELJA
1430Hribec: križev pot
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Leto XLI, št. 5

11. marec 2018

Nazareški zgled
Nazaret je šola, kjer se najprej učimo razumeti Jezusovo življenje, je šola
evangelija. Tu se lahko naučimo gledati, poslušati, premišljevati in se
poglabljati v globoki in skrivnostni pomen tako zelo preprostega in ponižnega ter čudovitega razodetja božjega Sina. Morda se ga bomo neopazno
celo naučili posnemati. Tu se lahko naučimo metode, po kateri bomo spoznali, kaj je Kristus. Tu nam vse govori in vse ima svoj smisel. Tukaj, v tej
šoli, razumemo potrebo po neki določeni duhovni disciplini, če hočemo slediti naukom evangelija in postati Kristusovi učenci. Oh, želeli bi zopet postati otrok in vstopiti v ponižno in vzvišeno nazareško šolo. Poleg Marije bi
znova začeli s pridobivanjem prave življenjske modrosti in vzvišene modrosti božjih resnic.
Najprej nauk o molku; da v sebi obnovimo spoštovanje do molka, ki je
velik in nujen pogoj duha, ko nas vedno vznemirja hrušč in trušč in vrišč
sredi tega hrumečega in preobčutljivega sveta. O nazareška tišina, ob tebi
naj se naučimo zbranosti in duhovnosti, da bomo pripravljeni poslušati
navdihe in nauke pravih učiteljev; spoznamo naj potrebo in vrednost priprave in študija, premišljevanja ter osebnega in notranjega življenja in
molitve, ki naj jo edino Bog vidi na skrivnem.
Dalje nauk o družinskem življenju. Nazaret naj pove, kaj je družina;
kaj njena skupnost ljubezni, kaj njena resna in preprosta lepota in njen
posvečeni ter nedotakljivi značaj; naučimo se, kako blagodejna in nenadomestljiva je vzgoja, ki jo dobimo v družini; naučimo se, kako velika je njena vloga na družbenem področju.
In še nauk o delu. Tu v Nazaretu, v hiši tesarjevega sina bi radi razumeli in
počastili trdni in odrešilni zakon človeškega prizadevanja. Obnovimo naj zavest
o vzvišenosti dela! Spomnimo naj se, da delo ni samo sebi namen, marveč da
njegova svoboda in vzvišenost temeljita ne toliko na ekonomski vrednosti kot
na vrednosti, ki mu jo daje namen. Srčno želimo od tu pozdraviti delavce vsega sveta in jim pokazati njihovega velikega vzornika, njihovega božjega brata,
preroka vseh njihovih pravičnih zahtev, Kristusa, našega Gospoda.
Iz nagovorov Pavla VI., papeža (Nazaret, 5. jan. 1964)

4. POSTNA NEDELJA

11. 3. 2018

5. POSTNA (TIHA) NEDELJA

18. 3. 2018

 Danes popoldne bo ob 14.30 pobožnost KRIŽEVEGA POTA

 V tem tednu bodo otroci pristopili k sveti spovedi v času rednih

NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovali ZAKONCI in DRUŽINE.

veroučnih ur. Starši jih na to pripravite in poskrbite tudi za vaše duše.

 V četrtek, 15. marca, bo ob 19. uri v župnišču srečanje za starše vero-

 V ponedeljek, 19. marca, bo slovesni praznik svetega Jožefa.

ukarjev 8. razreda. Vsaj eden od staršev naj se srečanja zagotovo udeleži.

S tem praznikom (do 25. marca) vstopamo v obhajanje
TEDNA DRUŽINE. Povabljeni k molitvi v cerkvi in po domovih.

 V petek bomo molili ob 17.30 križev pot v župnijski cerkvi.

Sodelujete veroučenci 2. in 3. razreda. Po maši bo (ob 19. uri)
srečanje za starše veroučencev 7. razreda. Vsaj eden od
staršev naj se srečanja zagotovo udeleži.
 Prihodnja nedelja, 18. marca, bo 5. POSTNA (TIHA) in obletni-

ca izvolitve sedanjega papeža Frančiška. Po svetih mašah
boste pred cerkvijo lahko dobili oljčne vejice za cvetno nedeljo.
Ob 14.30 bo pobožnost KRIŽEVEGA POTA NA HRIBCU, pri
katerem boste sodelovali člani molitvenih skupin in gibanj.
To nedeljo bo ob 15.30 sveta maša tudi v cerkvi Žalostne Matere
Božje na Spodnjem trgu.
 V nedeljo, 18. marca, bo molitev dekanije Škofja Loka ZA

DUHOVNE POKLICE NA BREZJAH. Ob 15. uri bo molitvena ura,
ob 16. uri pa sveta maša. Lepo povabljeni! Kdor bi želel iti z avtobusom naj se do srede, 14. marca, prijavi v zakristiji oz. župnišču.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NAČRTOVANE OBNOVE:
-HRIBEC: Zaradi dotrajanosti načrtujemo celovito obnovo streh in
fasade na cerkvi in zvoniku sv. Križa na Hribcu. Bog povrni za podporo
ter vsakršno pomoč.
-ŽUPNIJSKA CERKEV: V letošnjem letu načrtujemo dodatno zasteklitev barvnih oken (zaščita gotskih oken pred vremenskimi vplivi in izboljšava energetske varčnosti stavbe). Že vnaprej hvala za vašo podporo!
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. marca: ZA DOMOVINO,
-22. marca: ZA OTROKE IN DRUŽINE.

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

 V tem tednu pa bo potekal tudi RADIJSKI MISIJON. Vabljeni

k poslušanju. V PETEK, 23. marca, bo SPOVEDNI DAN. Ves dan bo
možnost za prejem zakramenta usmiljenja pri bratih KAPUCINIH. Ob
19.30 bo pri bratih kapucinih tudi postno DEKANIJSKO SREČANJE
ZA MLADE z možnostjo za spoved pred velikonočnimi prazniki.
Mladi pa povabljeni že h križevemu potu v župnijski cerkvi ob 17.30.
 V soboto, 24. marca, bomo liturgično obhajali GOSPODOVO

OZNANJENJE MARIJI. Praznični sveti maši bosta ob 8. in 18. uri.
Od 9. - 13. ure bodo na Mestnem trgu PASIJONSKE DELAVNICE izdelava butaric, pokušine postnih jedi, pihanje jajc ...
 25. marca bo CVETNA NEDELJA - vstop v veliki teden.
teden Ob 10. uri

bo slovesni blagoslov zelenja na trgu pred kapucinsko cerkvijo.
Nato bomo šli v sprevodu v župnijsko cerkev, kjer bo sveta maša.
Lepo povabljeni, da gremo SKUPAJ V SPREVODU in tako pokažemo
bližino Jezusu na poti v trpljenje - naše odrešenje.
Popoldne ob 14.30 bo zadnjič letos pobožnost KRIŽEVEGA POTA
NA HRIBCU, pri katerem sodelujete ANIMATORJI in OTROCI.
Prosvetno društvo Sotočje ob 17. uri v Sokolskem domu pripravlja prireditev ob MATERINSKEM DNEVU. Lepo povabljeni!
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.

Radijski misijon 2018 - Misijonarji in teme po dnevih
Ned., 18. 3.

dr. Alek Zwitter

-

Živeti s Svetim Duhom

Pon., 19. 3.

dr. Vili Lovše

- Moški in duhovnost

Tor., 20. 3.

p. Branko Cestnik - Kristjani v družbi

Sre., 21. 3.

Robert Friškovec

Čet., 22. 3.

br. Jože Smukavec - Priprava na sveto spoved

Pet., 23. 3.

msgr. Miro Šlibar

- Vsakomur se lahko zalomi
- Bolniki so del telesa Cerkve

Sob., 24. 3. p. Marjan Čuden
- Materinstvo in duhovnost
———————————————————————————————SPOVEDNI DAN - petek, 23. marca 2108
V cvetnem tednu, od 18. do 24. marca, sodelavci Radia Ognjišče
pripravljajo letošnji Radijski misijon.
Misijonske vsebine bodo temeljito zaznamovale program Radia
Ognjišče od jutra do večera. Poslušalci boste imeli možnost
sodelovanja v jutranjih Svetovalnicah in večernih misijonskih
pogovorih.


Začetek v nedeljo, 18. marca ob 11. uri s sveto mašo,
ki jo bo v cerkvi na Žalah daroval Alek Zwitter.



Vsak dan osrednji nagovor ob 17. uri in večerni pogovor z gosti ob 20. uri.



Od ponedeljka do petka bodo ob 8. uri zjutraj
'Svetovalnice' na temo dneva.



Vsak misijonski dan ob 10.15 oddaja 'Drugi pogled'.



V petek bo spovedni dan.



V soboto ob 9. uri zahvalna sveta maša, ki jo bo daroval p.
Marjan Čuden v cerkvi Gospodovega oznanjenja (frančiškani).

- V ŠKOFJI LOKI bo ves dan možnost za sveto spoved PRI
BRATIH KAPUCINIH v cerkvi sv. Ane.
- Zvečer ob 19.30 bo pri bratih kapucinih tudi DEKANIJSKO
SREČANJE Z MLADE z možnostjo za sveto spoved pred
veliko nočjo.
- Možnost za sveto spoved bo tudi v župnijski cerkvi sv. Jakoba,
med molitvijo križevega pota od 17.30 do pričetka svete maše.
———————————————————————————————Blagoslov papeža Frančiška
V tednu, ko se bo začel vaš misijon, vam želim biti
blizu, vam poslati svoj blagoslov. Spomnite se, da
je misijon Gospodov obisk; Bog trka na vaša vrata,
na vrata vašega srca, na vrata vaše družine, na
vrata vašega doma - Gospod vas pride obiskat.
Odprite vrata: vrata srca, vrata družine, vrata
doma. Gospod nam vedno ponudi kaj dobrega in to
stori zastonj. Milost je namreč zastonjska Božja
ljubezen.
Ne bojte se, odprite svoja srca, odprite svoje družine, odprite svoje domove. In videli boste, da vas bo sad močno osrečil.
Naj vas Gospod blagoslovi in vas Marija varuje. Hvala in molite zame!
Vir: http://radio.ognjisce.si

