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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-za +Tomaža Pirca, obl.
1. ADVENTNA
2. 12.,
NEDELJA KARITAS
-za ++starše in sorodnike Ferle
NEDELJA
Natalija, mučenka
1000-za zdravje (M); -za +Franca in Marijo Prevodnik
-v priprošnjo za blagoslov v družini
3. 12.,
Frančišek Ksaver,
1800-za ++starše Šavli ter Florjana, Marijo in
ponedeljek
redovnik
Julija Levpuščka
700-za + Janka Pušarja
4. 12.,
Barbara, mučenka 1600Sv. Barbara: -v čast sv. Barbari
torek
1800-za +Janeza Paulusa
5. 12. ,
-za + Marijo Ziherl, obl.; -za +Alojza in
Saba, opat
1800
sreda
Frančiško Šink, obl.; -za +Rudija Bonča, obl.
6. 12.,
Nikolaj (Miklavž),
-za +B ra nk a i n A nko R osina , obl.
1800
četrtek
škof
-za +Martina in Marijo Dolinar (Javorje)
7. 12.,
700-v ča st Je z uso vemu Sr cu
Ambrož, škof
prvi petek
1800-za +Sa ndija Dolenca
700Molitev za rešitev duš in v tolažbo Božjemu
2018

NOVO CERKVENO LETO

srcu - po Marijinem naročilu

BREZMADEŽNO
800-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
8. 12.,
SPOČETJE DEVICE 900cerkev Brezmadežne: -za žrtve vojnega
in povojnega nasilja na Škofjeloškem
prva sobota
MARIJE
slovesni praznik
1700cerkev sv. Ane: VEČNE REDOVNE ZAOBLJUBE br. Jurija Slamnika
1800-za +Nevenko Habjan, 30. dan in moža Jožeta
700 -za župlj ane in dobrot nike
2018
2. ADVENTNA
800 -za +Jože fa Kr melja, o bl.
9. 12.,
NEDELJA
1000-za +Marijo in Antona Mlakar ter Štefana Štamcarja
Bernard, redovnik
NEDELJA
-za+Katjo Potočnik, obl.
10. 12., pon. Loretska Mati Božja 1800-za +Sla v ka in Ma jdo Krista n
11. 12.,
700-za blagoslov i n Bož je var stvo (N)
Damaz I., papež
torek
1800-v z ahvalo ( B)
12. 12., sreda Amalija, mučenka 1800-za uspeš no šolanje
13. 12.,
Lucija, devica in
-za +mož a i n starše Bogataj
1800
četrtek
mučenka
-za + Vinka Debelja ka
14. 12., pet. Janez od Križa, c. uč. 1800-za ++ sestre in brate Dolinar
15. 12., bl. Antonija, Krizina in 700-po name nu
sobota druge Drinske mučenke 1800-za +Filipa De mša rja
700 -za župlj ane in dobrot nike
3. ADVENTNA
2018
00
NEDELJA - GAUDETE 8 -za +Matevža Demšarja, obl.
16. 12.,
1000-za +Ivana in Magdaleno Sobočan
ZAČETEK BOŽIČNE
NEDELJA
DEVETDNEVNICE
-za +Jožeta Habjana, obl. (Gabrk)
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Čim bolj se bližamo
božičnim praznikom, tem več
mora biti v meni svete tišine,
nestrpnega pričakovanja,
nenehne prošnje: Posveti me,
Gospod, s svojo navzočnostjo.
(Franc Sodja)
~ ~ ~

Ko Cerkev vsako leto slavi
Kristusov skrivnostni prihod,
nas opozarja, naj se vedno
spominjamo ljubezni,
ki nam jo je izkazal.
(sv. Karel Boromejski)

~ ~ ~

Koliko velja v Božjih očeh
kakšen človek, spoznamo
samo na ta način,
če vemo, koliko je v tistem
človeku ljubezni.

BOG SVOJIH NIKOLI NE ZAPUSTI

Ko se bodo dogajale najstrašnejše stvari,
se spomnimo Kristusovega naročila:
»Vzravnajte se in dvignite glave, kajti
vaše odrešenje se približuje.«
Bog tistih, ki zaupajo vanj, tudi v največji nesreči ne bo zapustil. Da bi pa
prepoznali Gospoda, ki nevsiljivo vstopa v naše življenje, moramo biti čuječi:
»Varujte se pa, da vam srca ne bodo
obtežena s požrešnostjo in pijanostjo in
z življenjskimi skrbmi … «
Bog vstopa v naše življenje in nam želi
biti blizu ter nam želi pomagati v naših
preizkušnjah, mi pa ga lahko spregledamo, ker se zanimamo za druge stvari.
Zato nam Cerkev priporoča, da gremo
»prihajajočemu Gospodu naproti z
dobrimi deli«.

(Lojze Kozar)

~ ~ ~

Marijin odgovor je najodločilnejša beseda zgodovine.
(Reinhold Schneider)

Naša prihodnost je biti vedno z Gospodom
in to je najlepša novica.
Kristjan se ne vpraša: »Kdaj bo konec
sveta,« temveč: »Kdaj pride Gospod?«

1. ADVENTNA NEDELJA - nedelja KARITAS

2. 12. 2018

 Danes bo po sveti maši dobrodelni srečelov župnijske
Karitas. Zbrana sredstva bodo namenjena družinam v stiski.
Dobitke prevzamete v župnišču. Vsem požrtvovalnim sodelavcem naše župnijske Karitas Bog povrni za velikodušno in
vztrajno delo z ljudmi v stiski! Hvala tudi vsem, ki za Karitas in
uboge namenjate sredstva, molitve, darove in drugo podporo.

 Veroukarji in starši povabljeni, da pričnete Z MOLITVIJO OB
ADVENTNEM VENČKU, s prebiranjem adventnega koledarja in
zbiranjem sredstev za lačne otroke.
 Pri svetih mašah zvečer s pesmijo obhajamo devetdnevnico
pred praznikom Brezmadežne.
Brezmadežne Vabljeni.
 V sredo, 5. 12. 2018, bo sveti Miklavž obiskal naše otroke. Ob 16.

uri bo na Loškem odru predstava za manjše otroke in veroukarje. Ob
16.50 bo Miklavž s svojim spremstvom prišel na Mestni trg. Sledila bo
še ena predstava na Loškem odru. Vabi prosvetno društvo Sotočje.
 V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne.
 Prvi petek in prva sobota v mesecu sta v tem tednu. Povabljeni k molitvi, sveti spovedi in sveti maši.
 V soboto, 8. decembra, praznujemo slovesni

praznik
Brezmadežnega spočetja Device Marije.
Marije Praznični sveti
maši v župnijski cerkvi bosta ob 8. in 18. uri. Ob 9. uri bo v
sveta maša tudi v cerkvi Brezmadežne.
 Na praznik Brezmadežne bo kapucin br. Jurij Slamnik, doma iz

Žirovnice med mašo ob 17. uri v samostanski cerkvi sv. Ane v
Škofji Loki izrekel VEČNE REDOVNE ZAOBLJUBE. Lepo povabljeni!

2. ADVENTNA NEDELJA
9. 12. 2018
 Bog vam povrni za darove, ki ste jih preteklo nedeljo namenili za
delovanje župnijske in škofijske Karitas, pa tudi vsem darovalcem
dobitkov in sodelavcem župnijske Karitas za dobrodelni srečelov.
 V nedeljo, 16. decembra, bomo pričeli BOŽIČNO DEVET-

DNEVNICO. Pri večernih mašah bo najprej procesija s kipom
Marije in Jožefa, ki ju boste otroci spremljali s svečkami - pridite vsaj 5 minut pred sveto mašo pred glavni vhod cerkve. Otroci boste s svojo prisotnostjo prinašali luč med nas in
vodili ovčke do betlehemskega hlevčka.
 V nedeljo bomo pričeli tudi s pobožnostjo

MARIJO NOSIJO.
NOSIJO Vsi, ki ste pripravljeni sprejeti Marijo, se vpišite na sezname, ki so pri
tabernaklju. Marijin kip na izbrani dan odnesete domov in ga naslednji dan pred mašo
vrnete v cerkev oz. ga oddate naslednjemu
na seznamu.
Radi sprejmite Marijo v svoje domove (lahko
povabite tudi sosede, prijatelje …) ter z molitvijo izrazite dobrodošlico Njej, ki nosi Odrešenika. Hvala vsem, ki se boste odzvali povabilu!
V zakristiji lahko dobite Marijanski koledar,
namizni koledar, kadilo, oglje …


 Prispele

pratiko,

so MOHORJEVE KNJIGE. Naročniki jih dobite v župnišču.

Prihodnja nedelja bo 3. ADVENTNA NEDELJA. Pri sveti
maši ob 10. uri bomo sprejeli BETLEHEMSKO LUČ MIRU.
Verniki jo boste
MEŠANI PEVSKI ZBOR:
do prihodnje nedelje
- sreda ob 20. uri
lahko prišli iskat v cerkev.


MLADINSKI PEVSKI ZBOR:
- torek ob 19.30.

 Prihodnjo nedeljo bo 2. ADVENTNA NEDELJA.
NEDELJA Po 10. maši bo krščevanje.
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
-6. decembra: ZA DUHOVNE POKLICE,
-13. decembra: 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

