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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++Alič (Puštal); +Angela Šink, obl.
4. 11.
- ZAHVALNA
1000-v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo (M)
NEDELJA Karel Boromejski, škof
+Anton Bernik, obl.
2018

31. MED LETOM

5. 11.
Zaharija in Elizabeta,
ponedeljek starši Janeza Krstnika
6. 11.
Lenart, opat
torek
7. 11.
Ernest, opat
sreda
8. 11.
Bogomir, škof
četrtek
9. 11.
POSVETITEV LATEpetek
RANSKE BAZILIKE
10. 11.
sobota
2018
11. 11.
NEDELJA

+Janka Kalan, 30. dan
1800
+Uroš Kalan, obl.; +Vinko Košir (Bodovlje)
700-po namenu
1800+Ivanka Maček, obl.
+Marija Tavčar, obl.
1800
+Gregor Žontar, obl.
00+Pa vel Krista n, obl.
18
+A nton J ankove c, obl.
00+Ja ne z i n Fra nc ka K alan, obl.
18
+Franc in Francka Berčon ter Pavla Režen

700-za ozd ra vljenje dr užins kega debla
Leon Veliki, papež 1800+Ja ni Trdi na , 7 . d an
+Julijana Setnikar, obl., in Jože Omejc
32. MED LETOM
Martin, škof

12. 11.
Jozafat, mučenec
ponedeljek
13. 11.
Stanislav Kostka,
torek
redovnik
14. 11.
Nikolaj Tavelić,
sreda
muč.
15. 11.
Albert Veliki, škof
četrtek
16. 11.
Marjeta Škotska,
petek
kraljica
17. 11.
Elizabeta Ogrska,
sobota
redovnica

700- z a ž u p l j a n e i n d o b r o t n i k e
800++starši, bratje in sestre Guzelj (Puštal)
1000+ + s t a r š i T u š e k ( L o g ) i n b r a t J a n k o
+Francka Pokorn
+Tere zija R upa r, obl.
1800
+Ja ne z Jeram , obl.
700-po name nu
1800+Ja nko Dolenc, obl. ( P oljans ka c .)
+C veto Fo rtin, obl.
1800
++ Kova č (Zmi nec )
++starši in sin Stane Fajfar
1800
+Lucija Kržišnik, obl.
+Danica Mastnak, 30. dan
1800
++starši in brat Finžgar
700-za družine
1800+Jože Krmelj, obl. (Poljanska c.)

700-za župlj ane in dobrot nike
33. MED LETOM
00
- NEDELJA UBOGIH 8 +Andrej Habjan, obl.
18. 11.
Posvetitev bazilike 1000+Polde Pre vodni k
NEDELJA sv. Petra in Pavla 1000L o n t r g : - z a s o s e s k o , ž e g n a n j e
2018

Darovali za maše (oddane): +JANI TRDINA: 1 Marjanka Pretnar.
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. - 9. ure in pet. 16. - 17. ure.
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. 22

4. november 2018

NADŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI
»Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil? Kelih odrešenja bom vzdignil in klical bom ime Gospodovo« (Ps 116,12-13).
Ko se sprašujem, kako naj povrnem tolikim ljudem za vse dobro, ki ga
storite, ne najdem primernejšega načina, kot da skupaj z vami dvigam kelih odrešenja in da skupaj z vami kličem Gospodovo ime.
Kelih odrešenja vsak dan znova dvigujem z vami, dragi bratje
duhovniki. Ob oltarju se spominjamo drug drugega in drug za drugega kličemo Gospodovo ime.
Kelih odrešenja dvigam za vas, drage sestre redovnice in bratje
redovniki ter vsi v družbah apostolskega življenja, saj skupaj z
vami v molitvenem bogoslužju molimo v Cerkvi in za Cerkev.
Kelih odrešenja dvigam za ključarje, člane župnijskih gospodarskih in pastoralnih svetov, za vse župnijske sodelavce in vse, ki
svojim duhovnikom stojite ob strani in jim pomagate, da morejo ob
vaši podpori živeti svoje duhovništvo in služiti Božjemu ljudstvu.
Kelih odrešenja dvigam z vsemi ostarelimi, bolnimi in drugače
preizkušenimi, ki svoje trpljenje in osamljenost darujete Gospodu
za njegovo telo, ki je Cerkev.
Gospodovo ime kličem z vsemi molivci za nove duhovne poklice
in zvestobo poklicanih, ki v svojih molitvah pred Gospoda prinašate
to veliko skrb in prošnjo naše Cerkve.
Gospodovo ime kličem z vsemi mladimi, ki ob tako različnih ponudbah
vedno znova slišite Gospodovo besedo in ji skušate slediti.
Gospodovo ime kličem tudi z vsemi tistimi, ki so se v tem letu
preselili v večnost, da bi bili v polnosti deležni Gospodove ljubezni.
Dragi bratje in sestre, Gospodova daritev in iskrena prošnja, naj vas Gospod iz dneva v dan varuje in blagoslavlja, je moja zahvala vsem vam.

31. NEDELJA MED LETOM ‒ ZAHVALNA

4. 11. 2018

 Mi sami, bližnji, narava, vse kar smo in kar imamo, vsak dan
življenja, vera, zakramenti ... Vse je
Božji dar!
Naj bo za vse, vedno in povsod SLAVA in
HVALA BOGU. Vsem sodelavcem, molivcem in dobrotnikom, ki darujete svoj čas
in sposobnosti pa tudi svoje žrtve in trpljenje za dobro soljudi, pa iskrena zahvala, ker ste orodje Božje dobrote. Naj vas
Bog obdari z milostmi tam, kjer jih najbolj potrebujete.
 Ta teden je zopet redni verouk.


V torek, 6. novembra, bo ob 18.45 v župnišču priprava na krst.



Duhovnika bova ta četrtek in petek obiskovala bolnike in starejše.

 V nedeljo bo krščevanje.
 V prvih osmih dneh novembra Cerkev za

vsak obisk pokopališča in molitev za rajne
naklanja popolni odpustek. Prav tako ga
je mogoče prejeti in nameniti za rajne v vseh
cerkvah 1. in 2. novembra ter naslednjo
nedeljo, če smo bili pri spovedi (smo v
posvečujoči milosti) in obhajilu ter molimo
vero in očenaš po namenu svetega očeta.
 Bog bogato poplačaj vsem, ki ste že prinesli dar za molitev za

svoje rajne ‒ ZA OČENAŠE ‒

kot tudi ZA KLOPI in ZA BERO.

 V novembru pol ure pred večerno mašo (ob 17.30) molimo rož-

ni venec po namenih za vaše rajne ‒ 'očenaše'. Če želite, da se
moli tudi za vaše rajne, to sporočite v zakristijo.

32. NEDELJA MED LETOM
11. 11. 2018
 Bog povrni za velikodušne darove, ki ste jih na zahvalno nedeljo
namenili za potrebe župnije.
 V torek, 13. novembra, bosta ob 19. uri v Kašči na Spodnjem trgu
Jure Hafnar in Nina Gartner predstavila izkušnjo bivanja v Boliviji,
kamor sta se odpravila prek misijonskega programa POTA. Vabljeni.
 Od petka, 16. 11., do nedelje, 18. 11., bodo birmanci (z animatorji) na duhovnih vajah na Bledu. Podprimo jih z molitvijo.
 Prihodnja nedelja bo 33. med letom ‒ NEDELJA UBOGIH. Ob
10. uri bo žegnanje v cerkvi Žalostne Matere Božje na Lontrgu.
Začeli bomo tudi TEDEN ZAPOROV, ko se zavemo potreb vseh, ki se
jih dotika beseda zapor: zaprte osebe, njihove družine, žrtve kaznivih
dejanj, zaposleni v zaporskem sistemu ...
Naslov letošnjega tedna zaporov je Bližajmo se z zaupnostjo. Stopimo skupaj v molitvi, da bi vsi prizadeti spoznali, kaj pomeni
odkriti sočutje Božjega usmiljenja in milosti Jezusa Kristusa, ki nas
nosi skozi izčrpavajoča in težavna obdobja preizkušenj.
 V nedeljo, 18. novembra, bo ob 15. uri v župnišču v Selcih dekanijsko
srečanje članov ŽPS. Odkrivali bomo osebnost in delo papeža Frančiška.
V nedeljo, 2. decembra 2018, bo v naši župniji potekal tradicionalni dobrodelni srečelov. Sodelavci Karitas lepo naprošajo
vse ljudi dobre volje, da PRISPEVATE DOBITKE. Prinesite
jih v župnišče oz. v prostore Karitas (Mestni trg 38) ‒ reklamne
izdelke, sladkarije, uporabne predmete in druge izdelke, vrednostne bone … Lahko pa na 04/512 33 00 pustite sporočilo in
pridejo po dobitke sodelavci Karitas.
Veseli bodo tudi prispevkov,
MEŠANI PEVSKI ZBOR:
te lahko nakažete na
- sreda ob 20. uri
TRR SI56 1919-0500-7360-005.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR:
Bog vam povrni!
- torek ob 19.30.

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA:
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI

MLADINSKI VEROUK:
- sobota ob 19. uri v župnišču

SVETOPISEMSKA SKUPINA:
- sreda po sveti maši v župnišču

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

ČETRTEK pol ure PO maši ‒ SKUPNA MOLITEV
- 8. novembra: ZA DUHOVNE POKLICE
- 15. novembra: ZA MLADE

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG:
- 1. in 3. nedelja v mesecu po 8. in
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

