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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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NEDELJA
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700-za uspeš no ko nča nje študija
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torek
1800+A na in Tone Demša r
31. 10., sreda
Volbenk, škof
1800-v ča st Svetem u Duhu
700- z a ž u p l j a n e i n d o b r o t n i k e
VSI
SVETI
,
1. 11.
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četrtek
1000+ A n t o n T r o j a r
zapovedan praznik 1330+ + š k o f j e l o š k i d u š n i p a s t i r j i
800+ + d u š e v v i c a h
2. 11.
SPOMIN VSEH
900Mestno pokopališče: -po namenu
prvi petek
VERNIH RAJNIH
1800+Lojze Krmelj , obl.
-v ča st Je z uso vemu Sr cu
700-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
3. 11.
Viktorin Ptujski, škof 1700Molitev za rešitev duš in v tolažbo Božjemu
srcu - po Marijinem naročilu
prva sobota
in mučenec
1800+Cene Božnar, obl.
2018
700-za župlj ane in dobrot nike
31. MED LETOM
2018

4. 11.

NEDELJA

29. MED LETOM

800++Alič (Puštal); +Angela Šink, obl
- ZAHVALNA
Karel Boromejski, škof 1000-v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo (M)
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SKUPAJ Z MLADIMI PONESIMO EVANGELIJ VSEM

Papež Frančišek nas ob letošnji misijonski nedelji nagovarja:
Življenje je poslanstvo

Vsak moški in vsaka ženska je poslanstvo - to je razlog, zakaj živi na
tem svetu. Nihče ne čuti tako močno kakor mladi, kako življenje kliče
in priteguje. Živeti z veseljem svojo odgovornost za svet je velik izziv.
Dejstvo, da nismo na tem svetu po lastni odločitvi, nam pomaga slutiti,
da je pobuda, ki nas prehiteva in ki nam daje bivanje. Vsak izmed nas
je poklican, da premišljuje, kako sprejema in živi svoje poslanstvo.
Oznanjamo vam Jezusa Kristusa
Ko Cerkev oznanja to, kar je zastonj prejela (prim. Mt 10,8; Apd 3,6), deli pot
in resnico, ki vodita do smisla bivanja na tej zemlji. Jezus Kristus, ki je za
nas umrl in vstal, se daruje za našo svobodo in nas
vabi, da iščemo, odkrivamo in oznanjamo ta pravi in
polni smisel. Dragi mladi, ne bojte se Kristusa in njegove Cerkve! V njiju se skriva zaklad, ki napolnjuje
življenje z veseljem. To vam govorim iz izkušnje:
po zaslugi vere sem našel odgovor na svoje sanje in moč, da sem
jih uresničil. Videl sem veliko bolečine in revščine, ki je izmaličila obraze številnih bratov in sester. Toda za tiste, ki so z Jezusom, je vse zlo le
izziv k večji ljubezni. Številni možje in žene, mnogi mladi so se iz ljubezni
do evangelija velikodušno žrtvovali za svoje brate in sestre, včasih celo
do mučeništva. Iz Jezusovega križa se učimo logike Božjega darovanja
samih sebe (prim. 1 Kor 1,17-25) kot oblike oznanjevanja evangelija (prim. Jn
3,16). Ko vnema Kristusova ljubezen, použiva tistega, ki gorí, ter krepi
tistega, ki ga ljubi (prim. 2 Kor 5,14). V šoli svetnikov, ki nam odpirajo
obsežna Božja obzorja, vas vabim, da se v vsaki okoliščini vprašate:
»Kaj bi storil Kristus na mojem mestu?«

29. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA

21. 10. 2018

30. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA

28. 10. 2018

 Danes ob 15. uri bomo molili rožni venec pri sv. Florjanu in na Sv. Ožboltu.

 Bog povrni za darove, ki ste jih preteklo nedeljo namenili za misijone.

 Jutri, v ponedeljek, 22. oktobra, bo v naši župniji slovesni praznik CELODNEVNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA.
Češčenje Jezusa bomo pričeli s sveto mašo ob 8. uri in nadaljevali
z molitvijo preko celega dne, h kateri ste vsi verniki povabljeni
kolikor in kadar kdo more. Za molitev ob posameznih urah skrbijo:
-ob 9. uri člani Frančiškovega svetnega reda,
-ob 12. uri dekanijski duhovniki,
-ob 13. uri veroučenci in ostali verniki
-ob 14.30 Prenova v Duhu,
-ob 16. uri Marijino delo
-od 17. ure dalje vabljeni vsi verniki.

 Od danes naprej bodo zaradi prehoda na zimski čas večerne

Čas pred Jezusom je najkoristneje porabljen čas na zemlji!
Češčenje Najsvetejšega bomo sklenili ob 18. uri s petimi litanijami Srca Jezusovega in slovesno sveto mašo, ki jo bo vodil
g. Ivo Kožuh, duhovnik, rojak iz Škofje Loke. K somaševanju so
povabljeni tudi ostali duhovniki, ki izhajajo iz naše župnije.
 Hvala vsem, ki molite rožni venec po soseskah in domovih - za
mir v naših družinah, med sosedi in v svetu. K molitvi vabljeni
tudi v župnijsko cerkev, vsak dan ob 18.25. Otroci pridite: v 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 oktobru Župnijska Karitas Škofja Loka zbira nepokvarljivo

hrano po trgovinah, kjer so postavljeni posebej označeni vozički.
Vabijo pa tudi k akciji MANJŠA SVEČA - ZA SOČLOVEKA SREČA.
Sveče lahko dobite v župnijski cerkvi pri glavnem vhodu.
 V župniji se ustanavlja nova zakonska skupina. Zakonci, ki želi-

te ob opori drugih zakoncev poglobiti svoj odnos, lepo povabljeni.
Več informacij na zupnija.skofja.loka@rkc.si oz. pri župniku.

svete maše ob 18. uri, uradne ure ob petkih pa ob 16. uri.
 Danes se bomo ob 15. uri še zadnjič letos zbrali k molitvi rožnega ven-

ca na podružnicah. Molili bomo na Hribcu, na Sv. Barbari in v Bodovljah.
 Ta teden ni verouka, otroci pridite k sveti maši na praznik VSEH SVETIH.
 V sredo bo sklep rožnovenske pobožnosti. Bogu hvala po Mariji

za vse, ki ste se odzvali vabilu k molitvi.

 V četrtek, 1. novembra, bo slovesni

in zapovedan praznik VSEH SVETIH.
Svete maše bodo po nedeljskem
redu. Sveta maša bo tudi ob 13.30,
po njej pa bodo, ob 14.30, na Mestnem pokopališču molitve za rajne.
V Lipici bodo molitve ob 15.30.
Ob 17. uri bomo v cerkvi molili rožne vence. Vabljeni! Molite tudi
doma. Ob 19. uri bo molitev mladih na Mestnem pokopališču.
 Prihodnja nedelja bo 31. MED LETOM - ZAHVALNA. Pri

vseh svetih mašah bo darovanje - ofer za obnovo in dodatno
zasteklitev barvnih oken na naši župnijski cerkvi.

 MLADI med 16. in 35. letom starosti ste povabljeni, da se

prijavite na NOVOLETNO EVROPSKO SREČANJE MLADIH
v MADRIDU. Glej spletno strani društva SKAM.
Pri tem vas bo podprla tudi župnija. Več inf. pri župniku.
 Hvala za že prinesene

darove za bero, za klopi in
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:
-25. oktobra: ZA OTROKE IN DRUŽINE,
-1. novembra bodo molitve za rajne

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.

