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

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Janez Strušnik in starši Cankar
27. MED LETOM
7. 10.
- ROŽNOVENSKA
1000+Peter Šubic, obl.; +Silva Alič
NEDELJA
1500kapelica na Lubniku: rožni venec
8. 10.
+Ma rk us Spitzer , 30 . dan
Pelagija, spokornica 1900
ponedeljek
+A ntonija Obl ak
700-v ča st Svetem u Duhu
9. 10.
Abraham in Sara
1900+A ngela Be rni k, 7. da n
torek
+Sa ša Dolenec , obl.
10. 10.
00+Marija Hure, 30. dan in Jakov Hure, obl.
Florencij, mučenec 19
sreda
+Cecilija Rakovec, 30. dan
11. 10.
00+A ndrej Ri htar šič, st ., obl.
Filip, diakon
19
četrtek
++ Šink
12. 10.
Maksimiljan Celjski,
+J ulij i n Marij a Le vp uš ček
1900
petek
mučenec
+Ma ks Šubic
700++ starši Ivanuši č
13. 10.
Koloman, mučenec 1900++d ruži na Dolinar ( Sv. Barb ara )
sobota
+A na in Slavko Ma ček, obl.
700- z a ž u p l j a n e i n d o b r o t n i k e
2018
800+ V i n k o P i v k ; A n t o n K r a j n i k , o b l .
00
14. 10.
10
+Ivana Kos, obl.
28. MED LETOM
Kalist
I.,
papež
+Valentin Bašelj, obl. ter starši in bratje Osenar
NEDELJA
1500Sv. Andrej in Brode: rožni venec
15. 10.
Terezija Avilska
+Vi nko Polja nec
1900
ponedeljek cerkvena učiteljica
+Franc Bašelj st. in ml. ter Marija Logonder
16. 10.
700-po name nu
Marjeta, redovnica
torek
1900+Z vone Pirma n, obl.
17. 10.
Ignacij Antiohijski,
+Mate v ž i n Marij a Potr ebuješ
1900
sreda
škof in mučenec
++ neroje ni otroci
18. 10.
+M a r i j a Š t r e k e l j , o b l .
LUKA, evangelist 1900
četrtek
+Cilka Rakovec
19. 10.
Pavel od križa,
+Lovre nc Dolinar, 30. dan
1900
petek
duhovnik
+Tere zija Mi kla včič
700-po namenu
20. 10.
Irena (Mira), mučenka 1900+Andrej Benedik, obl.
sobota
+Jožef in Zofija Sever, obl.
2018

2018
21. 10.
NEDELJA

29. MED LETOM
- MISIJONSKA
Uršula, devica

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Anton Potrebuješ, obl. (Sv. Barbara)
1000+Jože Maček, obl.; +Ivana Kos, obl.
1500Sv. Florjan in Sv. Ožbolt : rožni venec

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. 17.00 - 18.00.
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. 20

7. oktober 2018

ROŽNI VENEC IN JAZ

Televizijo smo ugasnili, pod križem sem, ker sem najmlajša, prižgala svečko. Zbrala se je vsa družina. Prvo desetko moli naprej ati,
drugo brat ... Ko sem bila mlajša, so se mi ti večeri zdeli enolični, komaj
sem čakala, da bo molitve konec in se bala, da bom zamudila kakšno
"dobro" nadaljevanko po TV. Zdaj pa komaj čakam, da se bomo zbrali
k molitvi, da se bo vsa družina pogovarjala z
Očetom. Med molitvijo velikokrat premišljujem o tem, kaj vse je Oče naredil za nas; na
Zemljo je poslal svojega edinega Sina, poslal
ga je v trpljenje, vedel je, da bo moral zasmehovan in zasramovan umreti take smrti,
kot so umirali veliki hudodelci - na križu.
Včasih pa se tudi sprašujem, zakaj je za Mater izbral revno,
nepomembno ženo. Preprosta žena, po imenu Marija, je morda, ko je
angelu rekla: "Zgodi se mi po tvoji besedi!" začela premišljevati, zakaj
ona. Morda se je bala te naloge - biti mati božjemu Sinu. Toda zaupala
je Gospodu, sprejela je to nalogo. Tudi ona je morala veliko pretrpeti.
Toda te muke niso bile telesne; srce ji je prebodel meč bolečin in duša ji
je bila žalostna do smrti. Kako bi "navadna" mati, ki ne bi zaupala v
Boga, zdržala preizkušnjo, ki jo je prestala božja Mati? Marija pa se je
že vnaprej veselila otrokovega rojstva in skupaj z njim je trpela ob njegovi smrti. Za vse to trpljenje pa ji je poplačal, ko jo je "z dušo in telesom vzel v nebeško slavo".
Desetke se med premišljevanjem vrstijo druga za drugo, in že je
molitve skoraj konec. Zmolimo še desetko za duše v vicah ... Molitve je
vse prehitro konec, in že komaj čakam naslednji večer, ko se bodo naša
srca zopet združila v molitvi.
Mateja Novak, 14 let (Naša Družina)

27. NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA

7. 10. 2018

 Škofje so v sredo pričeli v Rimu škofovsko sinodo O MLADIH.

Podprimo njihovo delo z molitvijo in darovanim trpljenjem.
 Hvala vsem, ki ste vzeli zares povabilo k molitvi rožnega

28. NEDELJA MED LETOM

14. 10. 2018

 Revija PRIJATELJ letos obeležuje 50 let izhajanja. Vabljeni, da

si pri tisku vzamete brezplačni izvod in naročite revijo zase ali za
vaše ostarele in bolne sorodnike, sosede …

venca v cerkvi, po soseskah in po domovih - za mir v naših
družinah, med sosedi in v svetu.
Hvala staršem za spodbudo in otrokom za udeležbo pri molitvi
rožnega venca (ob 18.25 v župnijski cerkvi - pred klopmi): ponedeljek: 4. in 5. r.; torek: 2. in 3. r.; sreda: 6. r.; četrtek: 8. r.;
petek: 7. r ter sobota: 9. r. in mladi.

 V ponedeljek, 15. oktobra, bo ob 20.15 v župnišču MOŠKI

 Od 7. do 14. oktobra bo v Cerkvi na Slovenskem potekal

 Prihodnja nedelja bo 29. MED LETOM -

TEDEN ZA ŽIVLJENJE. Danes ob 15. uri bo na Brezjah molitvena ura
in sveta maša, ostali program pa si oglejte na: www.katoliška-cerkev.si
 V četrtek, 11. oktobra, bo ob 19.30 v telovadnici Osnovne šole

Alojzija Šuštarja v Šentvidu nad Ljubljano potekal RITEM SRCA
- festival sodobne krščanske glasbe s slavljenjem.
 V soboto, 13. oktobra, bo pri sv. Jožefu v Ljubljani 2. vsesloven-

sko srečanje razvezanih v Cerkvi, pod naslovom: 'Nisem se poročil
-a, da bi se ločil-a'. Program in prijave na: https://srcerazvezani.si/.
 V soboto, 13. oktobra, bo ob 15. uri v župnišču v Gorenji vasi

oktobrsko DEKANIJSKO SREČANJE ZA MLADE. Pričevala bosta zakonca Vid in Anja Planinc, predvidene so aktivnosti, druženje in sveta maša. Program se bo končal ob 20. uri.
Mladi ne zamudite priložnosti za osebno obogatitev in druženje.
Župnijska Karitas Škofja Loka v mesecu oktobru izvaja
V TRGOVINAH akcijo zbiranja hrane in drugih življenjskih potrebščin. V označene vozičke oddajte kupljeno, nepokvarljivo hrano,
ki bo posredovana družinam, ki so v pomanjkanju. Bog povrni!


 V nedeljo bo ob 15.00 molitev rožnega venca na Sv. Andreju in v Brodeh.

VEČER. Fantje in možje povabljeni.
 V četrtek se ob 20.15 v župnišču dobi na svojem drugem srečanju

FiP skupina. Tokrat je še možnost, da se nam pridružite fantje in
dekleta, ki počasi zrete in oblikujete svojo skupno življenjsko pot.
MISIJONSKA. Nabirka in molitev te nedelje
bo namenjena misijonarjem.
Ob 15. uri bo molitev rožnega venca na Sv.
Florjanu in na Sv. Ožboltu.
 Prihodnjo nedeljo, 21. oktobra, ob 17. uri študenti in mladi v poklicih, ki iščete svoje življenjsko poslanstvo, vabljeni k bratom kapucinom na skupino SAMUEL. Dvourna srečanja bodo enkrat mesečno. Vodil jih bo br. Jaro Knežević.
 Že sedaj pa lepo povabljeni, da si organizirate čas za pone-

deljek, 22. oktobra, ko bo v naši župniji slovesni praznik
CELODNEVNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA.
Slavljenje in češčenje Jezusa bomo pričeli s sveto mašo ob 8.
uri, nadaljevali z molitvijo preko celega dne, končali pa ob 18.
uri z litanijami in sveto mašo. Somaševanje ob sklepu bo
vodil naš rojak g. Ivo Kožuh.
 Prinesete lahko že vaš

dar za bero in tudi
za molitvene namene
(oz. očenaše) za rajne.

MEŠANI PEVSKI ZBOR
-sreda ob 20. uri.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
ZBOR
-torek ob 19.30.

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

MLADINSKI VEROUK
-sobota ob 20. uri v župnišču.

SVETOPISEMSKA SKUPINA
- sreda po maši v župnišču.

ŽENSKI PEVSKI ZBOR,
ZBOR
-2. sob. v mesecu, pred sveto mašo.

ČETRTEK pol ure PO maši - SKUPNA MOLITEV:
-11. oktobra: ZA MLADE,
-18. oktobra: ZA DOMOVINO.

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

VERA IN LUČ
- 2. nedelja v mesecu ob 15. uri pri
bratih kapucinih.

DEKLIŠKI ZBOR - nedelja ob 9. uri.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
- nedelja ob 9. uri.

Papež povabil k molitvi rožnega venca v mesecu oktobru

MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU

Sveti oče je v soboto, 29. septembra 2018, povabil vse vernike, da v mesecu oktobru vsak dan molimo rožni venec.
Tako se bomo združili v molitvi ter pokori kot Božje ljudstvo
v prošnji k Sveti Božji Materi in svetemu nadangelu Mihaelu,
da varujeta Cerkev pred hudičem, ki nas hoče vedno ločiti od
Boga in med seboj.

K tebi o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in

Ob koncu molitve rožnega venca, zmolimo še:

co, Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni, s

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja
Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših
potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica.
Papež tako prosi vernike vsega sveta za molitev, da bi Sveta
Božja Mati sprejela Cerkev pod svoj varen plašč in jo tako
obvarovala pred napadi hudiča, ki je velik tožnik in da bi se
(Cerkev) vedno bolj zavedala svojih krivd, napak, zlorab storjenih tako v sedanjosti kot v preteklosti, in da bi si brez
odlašanja prizadevala bojevati se, da ne bi prevladalo zlo.
Papež tudi prosi, naj se po molitvi rožnega venca zmoli še:

Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju;
bodi nam v pomoč zoper zlobnost
in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga Bog,
ponižno zato prosimo.
In ti vodnik nebeške vojske,
satana in druge hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo močjo v pekel pahni. Amen.

ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto, prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva.
Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devikatero si objemal Dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil
Jezus s svojo krvjo, in pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo.
O preskrbni varuh Svete družine, varuj izvoljeno
ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni
polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas
milostno iz nebes, o mogočni naš varuh, v tem
boju zoper moči teme. In kakor si nekdaj otel
Dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj
sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in
vsakega nasprotovanja. Varuj nas vsekdar, da
bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli
sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen.

