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

2019
13. 1.,
NEDELJA
14. 1.,
ponedeljek
15. 1.,
torek
16. 1.,
sreda
17. 1.,
četrtek

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA
Oton, redovnik
Absalom, škof
Marcel, papež

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Roza in Tomaž Pirc, obl.
1000+Vinko Pivk; +Viktor Hafner, obl.
+Alojzij Križnar, 30. dan
1800
+Anica Rebolj
700- z a z d r a v j e ( M )
1800+ M i n k a D r u š k o v i č , o b l .
1800+Cene, Peter in duhovnik Ivan Božnar

+Janez Krmelj, 30. dan
1800
+Anton Dobrajc; +Anton Potrebuješ
+Jože Kovač, 7. dan;
18. 1.,
Marjeta Ogrska,
1800+ M a g d a i n P a v l e P e k l a j , o b l .
petek
redovnica
+Valentin Larisi
700+ M a r i j a O m a n
19. 1.,
1800+ M a r i j a P e h a r , 7 . d a n
Makarij, opat
sobota
-živi in pokojni dobrotniki skavtov
+Ana in Boris Stojanovič, obl.
00
7
-za župljane in dobrotnike
2019
2. NEDELJA MED
800 + A n t o n i j a K o ž u h ( K o p a l i š k a u l . )
20. 1.,
LETOM
1000+Andrej in Barbara Cipot in teta Marija
Boš
tj
an, m uče nec
NEDELJA
+Amalija in Lojze Homan
21. 1.,
+Antonija
Mažgon, 7. dan
Neža, mučenka
1800
ponedeljek
+Alojz Koprivnikar, obl.; ++Ziherl in Brelih
22. 1.
Vincencij, diakon in 700- p o n a m e n u
torek
mučenec
1800+Marija in Franc Pirc; +Marjan Bokal, obl.
23. 1.,
+V i nko B er ni k
Henrik, duhovnik
1800
sreda
+ C iri l Obl a k, o bl.
24. 1.,
Frančišek Saleški,
+Ma rja nca Potrebuješ , obl.
1800
četrtek
cerkveni učitelj
+Cirila i n Frja nco vi
25. 1.,
SPREOBRNJENJE
00+Ma rija B ašelj, 30. da n
18
petek
APOSTOLA PAVLA
+Aloj zija Sta noni k, ob l. i n sorodni ki
26. 1.,
sobota
2019

Anton, puščavnik

Timotej in Tit, škofa

NEDELJA
27. 1.,
SVETEGA PISMA
NEDELJA Angela Merici, red.

700- z a z d r a v j e ( M )
1800+ J a n i T r d i n a ; + J a n e z B e r n i k
700 -za župlj ane in dobrot nike
800 ++Mavri in Pogačnik
+Pavle Križnar, ml. obl.
00 +Ana Prosen; +starši Božnar (Log)
10

Darovali za maše (oddane): +JOŽE KOVAČ: 2 družina brata Toneta, 1 Marica Dolenec,
2 Homanovi (Podpulfrca).
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 (pri DBS). 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.
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TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 2019
»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« (5 Mz 16,20)
Teden molitve za edinost kristjanov 2019 so pripravili kristjani iz
Indonezije, ki je znana kot država z največjim deležem muslimanskega prebivalstva na svetu. Od 265 milijonov ljudi jih je kar 86%
muslimanov, okoli 10% pa je kristjanov. Zadnja desetletja dežela
doživlja gospodarsko rast, ki temelji na konkurenci. Gospodarski
napredek je v Indoneziji in tudi drugod po svetu prinesel mnogotero zlo, ki se kaže v nasilju, izkoriščanju, uničevanju okolja in trgovini z ljudmi. Iz teh krivic izhajajo neenakosti in delitve, pri katerih
nosimo del krivde tudi kristjani. »Prizadevaj si za pravičnost,
da boš živel« – to geslo letošnje molitve je vzeto iz Pete Mojzesove knjige in nas spominja, da edinosti ne more biti brez pravičnosti.
Zavzemanje za pravičnejšo družbo, za mir in dostojanstvo
vseh je velika ekumenska naloga.
V teh dneh bo v Panami Svetovni dan mladih. Mladi se navdihujejo ob
besedah in zgledu Božje Matere Marije, da bi tudi oni znali izreči pogumen in velikodušen »da« in se dati na voljo v služenju Bogu in bližnjemu.
Leto 2019 prinaša tudi dve pomembni obletnici. Prekmurje, kjer
živi največ naših evangeličanov, praznuje stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Skupaj z njimi se veselimo tega dogodka in lepega ekumenskega sodelovanja z njimi. Isto
velja tudi za srbske pravoslavne duhovnike in vernike v Sloveniji.
Srbska pravoslavna Cerkve bo praznovala 800-letnico samostojnosti, ki jo je dosegla 6. decembra leta 1219 pod svojim prvim nadškofom svetim Savo.
dr. Bogdan Dolenc, tajnik Slovenskega ekumenskega sveta

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

13. 1. 2019

 KOLEDNIKI so s pomočjo velikodušnih dobrotnikov letos
zbrali 2077 EUR (lani 1955 EUR) za pomoč ljudem, med katerimi delujejo slovenski misijonarji. Bog naj vsem dobrotnikom
podari milost tam, kjer jo najbolj potrebujete!
 V ADVENTNI AKCIJI 'OTROCI za OTROKE' ste zbrali:
67 veroučencev od 295 (lani 55): 910 eur (lani 883 eur) .
Hvala staršem za spodbudo, ko z besedo in zgledom vzgajate otroke, da ne mislijo samo nase (kaj bi še imeli …), pač pa so pozorni
tudi na druge ljudi - predvsem tiste, ki potrebujejo pomoč. Brez
dobrote človeštvo propada - nekje od uboštva, drugje od obilja.
 Jutri, v ponedeljek, 14. januarja, bo ob 19.15 v župniš-

ču SREČANJE ZA ŽALUJOČE. Tudi tokrat bo med nami
ga. Mira Dobravec. Žalujoči vabljeni.
 VAS SKRBI, KER NEKDO V VAŠI BLIŽINI PREVEČ PIJE?

2. NEDELJA MED LETOM

20. 1. 2019

 V ponedeljek, 21. 1., bo ob 20. uri v župnišču SREČANJE ZA MOŠKE.
 V petek, 25. januarja, na praznik spreobrnjenja apostola

Pavla, bo sklep tedna molitve za EDINOST KRISTJANOV.
Bog povrni vsem, ki se konkretno - z molitvijo in medsebojnimi
odnosi odzivate na Jezusovo srčno željo: »Da bi bili vsi eno.«
 V soboto, 26. januarja, bo ob 19. uri v župnišču SREČANJE

ZA ORATORIJSKE ANIMATORJE. Mladi lepo dobrodošli.

 Prihodnja nedelja, 27. januarja, bo SVETOPISEMSKA NEDELJA.

Ob 15. uri bo v župnijski cerkvi sv. Jakoba DEKANIJSKO
SREČANJE zakristanov (mežnarjev) in tistih, ki skrbite
za okrasitev in čistost cerkva. Med nami bo strokovnjakinja s področja liturgike ga. dr. JULKA NEŽIČ. Vabljeni.

Ob torkih se ob 19.30 REDNO TEDENSKO v župnišču dobiva
skupina AL-ANON, v kateri ste kadarkoli dobrodošli SVOJCI
in DRUŽINSKI ČLANI alkoholikov.

DOGODKI IN SLOVESNOSTI V ŽUPNIJI V LETU 2019


PRVA SVETA SPOVED bo v soboto, 16. marca,

 V petek, 18. januarja, bomo vstopili v TEDEN MOLITVE



ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto, 27. aprila,



PRVO SVETO OBHAJILO bo v nedeljo, 19. maja,



SVETA BIRMA bo v soboto, 25. maja,



SREČANJE STAREJŠIH bo v nedeljo, 26. maja in



SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV v nedeljo, 16. junija.

ZA EDINOST KRISTJANOV. Letos nas bo povezoval svetopisemski stavek: »Prizadevaj si za pravičnost, da boš
živel« (5 Mz 16,20). Vabljeni k poveličevanju Boga za vsa
njegova čudovita dela in k prošnji, da nas vodi naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.

 V petek, 18. januarja, bo ob 19. uri v Kašči na Spodnjem

trgu dramski igralec GREGOR ČUŠIN pripravil SREČANJE
ZA MLADE z naslovom: 'Pojdi se solit!' Mladi vabljeni.
 V nedeljo, 20. januarja, bo po 8. maši v župnišču srečanje

mežnarjev in ključarjev. Prosimo, prinesite PISNO poročilo.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA:
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI

MLADINSKI VEROUK:
- sobota ob 19. uri v župnišču

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV
-17. januarja: DOMOVINO,
-24. januarja: ZA OTROKE IN DRUŽINE.

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

POLETNI ORATORIJ bo
potekal od ponedeljka,
12. avgusta, do petka,
16. avgusta 2019.


SVETOPISEMSKA SKUPINA:
- sreda po sveti maši v župnišču,
VERA IN LUČ:
- 2. nedelja ob 15. uri pri kapucinih,
SREČANJA ZA ŽALUJOČE:
- 2. ponedeljek ob 19.15 v župnišču.

MEŠANI PEVSKI ZBOR:
- sreda ob 20. uri
MLADINSKI PEVSKI ZBOR:
- torek ob 19.30.
ŽENSKI PEVSKI ZBOR:
- 2. sobota v mesecu, pred sveto mašo
OTROŠKI PEVSKI ZBOR:
- nedelja ob 9. uri
DEKLIŠKI ZBOR - nedelja ob 9. uri

