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

2 0 1 9 5. NEDELJA MED
10. 2.,
LETOM
NEDELJA Sholastika, redovnica
11. 2.,
Lurška Mati Božja
ponedeljek svetovni dan bolnikov
12. 2.,
Evlalija, mučenka
torek
13. 2.,
Jordan, redovnik
sreda
14. 2., čet. Valentin, duhovnik
15. 2.,
Klavdij, redovnik
petek
16. 2.,
Julijana Koprska,
sobota
mučenka
2019
6. NEDELJA MED
17. 2.,
LETOM
NEDELJA
18. 2.,
Flavijan, škof
ponedeljek
19. 2.,
Bonifacij, škof
torek
20. 2.,
Jacinta in Franček,
sreda
fatimska pastirčka
21. 2.,
Irena (Mira), devica
četrtek
22. 2., pet. SEDEŽ APOSTOLA PETRA
23. 2.,
Polikarp, škof in
sobota
mučenec
2 0 1 9 7. NEDELJA MED
24. 2.,
LETOM
Matija, apostol
NEDELJA
25. 2., pon. Valburga, opatinja
26. 2.,
Aleksander, škof
torek
27. 2., sre.
Gabriel, redovnik
28. 2., čet.
Roman, opat
1. 3.,
Albin, škof
prvi petek
2. 3.,
Neža Praška,
prva soboopatinja
ta
2 0 1 9 8. NEDELJA MED
3. 3.,
LETOM
NEDELJA Kunigunda, cesarica

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Pavle Pintar (Sv. Duh)
1000+Franc Pintar, obl. (Zalubnikarjev)
-za vnukinjo
1800
+Ivan Ziherl, obl.
700+ M a r i j a K r m e l j , o b l . ( G r a j s k a p o t )
1800+ M a r i j a P e h a r , 3 0 . d a n
++starši, sestre in brat Dolenc (Vincarje)
1800
+ S l a v k a Š i n ko ve c , o b l .
1800- z a z d r a v j e ( M ) ; - z a z d r a v j e ( B )
+Pavla in Anton Dolinar, obl.
1800
++starši in brati Eržen
700-za dobrotnike (Š)
1800+Marija Setnikar, 30. dan; +Andrej Fojkar, ml. obl.
700 -za župljane in dobrotnike
800 +Julijana Setnikar
1000+Jože Dolenc
++starši Hafner (Kopališka ul.)
1800
+Marija in Štefan Kožuh, obl.
700+ J e r i c a Š t r e k e l j , o b l .
1800+Franc Kožuh (Podlubnik 63); +Tončka Friškovec
+Bojan Kunstelj, 30. dan
1800
-za zdravje in srečo v družini
00+Lojze in Mi cka Dolina r, obl .
18
+Sta ne in M arija Dolenc , obl.
1800+Lojze Jese no vec, obl. ;+ Alojz Ši nk
700-po name nu
1800++ starši H ume r
700 -za župlj ane in dobrot nike
800 +Fr anc i n Pa vle Kr žišnik
1000-po name nu
1800++Koširjevi
700-za zdravje (M)
1800+Vinko Peternelj
1800+Ana in Tone Demšar, obl.; +Marija Jelenc
1800-za zdravje in srečo v družini
700-v čast Jezusovemu Srcu
1800+Nejko Tavčar
800-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
1700Molitev po Marijinem naročilu
1800+Jože in Mira Možgan
700 -za župlj ane in dobrot nike
800 + F r a n č i š k a P o t r e b u j e š , o b l .
1000+ M i n k a A r h a r , o b l .

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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27. SVETOVNI DAN BOLNIKOV
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« (Mt 10,8)
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« (Mt 10,8). Te besede je Jezus izrekel, ko je poslal apostole oznanjat, da bi njegovo kraljestvo raslo z dejanji zastonjske ljubezni.
Na 27. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo slovesno obhajali 11. februarja, nas Cerkev – Mati vseh svojih otrok, zlasti bolnikov – spominja na to,
da so velikodušna dejanja, kot je dejanje usmiljenega Samarijana, najbolj verodostojna evangelizacija. Skrb za bolne zahteva strokovnost, ljubeznivost ter iskrena, preprosta in svobodna dejanja, kot je stisk roke ali
objem, ki bližnjemu govori o tem, da mi je drag.
Življenje je Božji dar. Sveti Pavel opominja: »Kaj
imaš, česar bi ne prejel?« (1 Kor 4,7). Prav zato,
ker je človeško življenje dar, ga ni mogoče omejiti
na osebno lastnino ali zasebno posest, kar velja
predvsem za medicinski in biotehnološki napredek, ki bi lahko zamikal človeka, da bi si prilastil
»drevo življenja« (prim. 1 Mz 3,24).
V današnji kulturi odmetavanja in ravnodušnosti bi želel poudariti, da je
»dar« kategorija, ki najbolj postavlja pred preizkušnjo današnji individualizem, hkrati pa spodbuja nove odnose in načine sodelovanja med ljudmi in kulturami. Dialog ustvarja možnosti za človeško rast in razvoj ter
premaga uveljavljene načine izvajanja oblasti v družbi. Pri »daru« ne gre
le za samo podarjanje, vključuje razdajanje sebe in ni le prenos lastnine
ali predmetov. Ne gre le za podarjanje, saj vključuje zastonjski dar človeka samega in željo po vzpostavitvi odnosa. Gre za potrditev drugih, kar
pa je temelj družbe. »Dar« je odsev Božje ljubezni, ki doseže vrhunec v
učlovečenju Sina in izlitju Svetega Duha.
nadaljevanje na naslednji strani

Vsak od nas je ubog, v stiski in siromašen. Ko se rodimo, potrebujemo skrb
svojih staršev, da lahko preživimo, in v vseh obdobjih življenja v določenem
smislu ostajamo odvisni od pomoči drugih. Vedno se bomo zavedali svojih
omejitev v odnosu do drugih posameznikov in situacij. Odkrito priznanje te resnice nas ohranja ponižne in nas spodbuja, da smo v življenju dejavno solidarni.

5. NEDELJA MED LETOM

Šele tedaj, ko sebe vidimo v bratskem odnosu z drugimi, lahko razvijemo družbeno solidarnost, ki je skupno dobro. Ne bojmo si priznati lastnih omejitev,
stisk in odvisnosti od drugih, kajti kot posamezniki z lastnimi prizadevanji ne
moremo premagati svojih omejitev. Sam Bog se je namreč po Jezusu ponižal k
nam (prim. Fil 2,8) in se ponižuje še naprej. V našem uboštvu nam pomaga in
nam naklanja darove, ki presegajo naše predstave.

svetovni dan bolnikov. Vabljeni k sveti maši. Ob 19.15 bo v
župnišču SREČANJE ZA ŽALUJOČE.

Velikodušnost navdihuje delo številnih prostovoljcev, ki so v sociali in zdravstvu
zelo pomembni, saj predstavljajo usmiljenega Samarijana trpečim. Zato se
zahvaljujem se vsem združenjem prostovoljcev, ki se skrbijo za prevoz in
pomoč bolnikom, ki organizirajo krvodajalske akcije, darovanje tkiv in organov.
Posebno skrb Cerkev namenja tudi varstvu pravic bolnikov, zlasti tistih, ki so
jih prizadele bolezni, ki zahtevajo posebno nego, ter ozaveščanje in preventiva.
Prostovoljno delo, ki ga opravljate v zdravstvenih ustanovah in na domu, z
zdravstveno oskrbo in nudenjem duhovne podpore, je ključnega pomena. Številni bolni, osamljeni, starejši ali šibki na duhu ali telesu, so deležni te podpore.
Bodite še naprej znamenje navzočnosti Cerkve v sekulariziranem svetu. Prostovoljci s potrpežljivim poslušanjem omogočate bolnikom, da preidejo iz pasivnih prejemnikov oskrbe v dejavne udeležence, kar jim lahko povrne upanje in
ustrezno naklonjenost za zdravljenje. S prostovoljnim delom se prenašajo vrednote, ki spodbujajo bolj humano zdravstveno oskrbo.
Vse skupaj pozivam k spodbujanju kulture velikodušnosti in darovanja, ki je
nepogrešljiva pri premagovanju kulture dobička in odmetavanja. Zdravstvene
ustanove ne smejo le voditi poslov, ampak morajo bolj kot za dobiček skrbeti
za ljudi. Vemo, da je zdravje stvar odnosov. Potrebni so zaupanje, prijateljstvo
in solidarnost. To je zaklad, ki ga imamo le, če ga delimo. Radost velikodušnega razdajanja je pokazatelj zdravja kristjana.
Vse vas izročam Mariji, Zdravju bolnikov. Naj nam pomaga, da bomo živeli kot
bratje in sestre, ki so pozorni na potrebe bližnjih. Z veliko naklonjenostjo vam
zagotavljam, da sem z vami v molitvi, vsem pa prisrčno naklanjam apostolski
blagoslov.
papež Frančišek

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA:
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV
-14. februarja: ZA DOMOVINO,
-21. februarja: ZA OTROKE IN DRUŽINE,
-28. februarja: ZA DUHOVNE POKLICE.

MLADINSKI VEROUK:
- sobota ob 19. uri v župnišču
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG:
- 1. in 3. nedelja v mesecu po 8. in
10. maši v župnišču ‒ 1. nadstr.

10. 2. 2019

 Hvala vam za darove, ki ste jih preteklo nedeljo namenili za

razsvetljavo. Bog vam povrni!
 V ponedeljek, 11. februarja, je god Lurške Matere Božje in

 V sredo, 13. februarja, bo po sveti maši REDNI OBČNI ZBOR

ŽUPNIJSKE KARITAS ŠKOFJA LOKA. Bog povrni vsem sodelavcem.
 V četrtek, 14. 2., bo ob 19. uri v župnišču srečanje za starše birmancev.


6. NEDELJA MED LETOM

17. 2. 2019

 V ponedeljek, 18. 2., bo ob 20. uri v župnišču srečanje za moške.
 Od srede dalje se za nujne primere obračajte neposredno na

župnišče oz. uredite po svetih mašah. Hvala.
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24. 2. 2019

 Ta teden so šolske počitnice, zato otroci nimate verouka.
 V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne.
 Prvi petek prva sobota v mesecu bosta v tem tednu. Vablje-

ni k zakramentu svete spovedi, molitvi in sveti maši.
 Naslednje krščevanje v naši župniji bo v nedeljo, 11. marca,

po 10. sveti maši (priprava
na krst bo v sredo,
6. marca, ob 19.15
v župnišču).

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

