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

2 0 1 9 8. NEDELJA MED
700-za župlj ane in dobrot nike
3. 3.,
800+ F r a n č i š k a P o t r e b u j e š , o b l .
LETOM
NEDELJA Kunigunda, cesarica 1000+ M i n k a A r h a r , o b l .
+Marica Krivec, 7.dan
4. 3.,
Kazimir, kralj
1800+ J u l i j i n M a r i j a L e v p u š č e k
ponedeljek
+Dominik in Marija Cankar, obl.
5. 3.,
700- p o n a m e n u ( K . L . )
Hadrijan, mučenec
torek
1800+ M a r i j a B o g a t a j , o b l . ( T r a t a )
6. 3.,
PEPELNICA
800-za zdravje (I)
++sreda
strogi post
1800+Anica Košir, 7. dan; +Jože Mijatovič, obl.
7. 3.,
Perpetua in Felicita,
+Pavle Končan, obl.
1800
četrtek
+Katarina Lavrinec, obl.
mučenki
8. 3.,
Janez od Boga,
00+Simon in Jože Kožuh, obl.
18
+petek
+Pavle in Marija Božnar, obl.
redovnik
700++duše v vicah
9. 3.,
Frančiška Rimska,
1800+Francka Potrebuješ (Groharjevo n.);
sobota
redovnica
+Franc Rihtaršič, obl.
700 -za župljane in dobrotnike
800 + Ma rija na Set nika r, o bl.
2019
1. POSTNA
10. 3.,
1000+Sil va Pirc , obl.
NEDELJA
NEDELJA
+Ma ra H riberni k, obl. (P uštal)
1430Hribec: križev pot
11. 3.,
+Ljudmila Kržišnik
Sofronij, škof
1800
ponedeljek
+Štefan Koren, obl.
12. 3.,
700+ P e t e r i n E d i Š e l h a u s
Doroteja, mučenka
torek
1800+ I v a n a Š t u r m , 3 0 . d a n
13. 3.,
Kristina, devica in
-za zdravje in srečo v družini
1800
sreda
+Lovro Habjan, 30. dan
mučenka
14. 3.,
1800+Ma rija in A nton Je še, obl.
Matilda, kraljica
četrtek
15. 3.,
+Pa vla Ber nik, obl.
Ludovika, redovnica 1800
+petek
+A nton Stroj an, obl.
700-za vnukinjo
16. 3.,
Hilarij Oglejski, škof 1800+Fr anc i n Fra nčiška H oman, obl.
sobota
+Sla v ka R upar , obl . (L og)
700 -za župljane in dobrotnike
2. POSTNA
2019
800 + Pa vle Kož uh, obl. (K opališka ul .)
17. 3.,
NEDELJA —
1000+Janko Tušek, obl.; +Janez Košir, obl.
NEDELJA
papeška
1430Hribec: križev pot
Darovali za maše (oddane): +IVANA ŠTURM: 1 Albina Bence; +TEREZIJA
ZIHERL: 1 Jože Ziherl, 1 hčerkine prijateljice; +MARICA KRIVEC: 1 družina Kos,
1 Tone Prevodnik, 1 Majda Egart, 1 svakinja Metka z družino ter 420 eur za cerkev v Brodeh—sorodniki in prijatelji; +MINKA OTER: 1; ++starši MESEC: 1;
+ANICA KOŠIR: 1 sorodniki.
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.

Leto XLII, št. 4

3. marec 2019

Poslanica papeža Frančiška za postni čas
»Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov« (Rim 8,19).
Vsako leto Bog po sveti materi Cerkvi »naklanja svojim vernikom, da se pripravijo
z veseljem, očiščeni v duhu, na praznovanje velike noči [...] in zajemajo iz skrivnosti odrešenja polnost novega življenja v Kristusu«. Ta skrivnost odrešenja, ki
deluje v nas že med zemeljskim življenjem, je dinamičen proces, ki vključuje tudi
zgodovino in celotno stvarstvo.
Odrešenje stvarstva
Ko živimo kot Božji otroci, odrešene osebe, ki se pustijo voditi Svetemu Duhu
(prim. Rim 8,14) ter znajo prepoznati in udejanjati Božji zakon (začenši s tistim, ki
je vpisan v naše srce in naravo) delamo dobro tudi stvarstvu in sodelujemo pri
njegovem odrešenju. Toda harmonijo, izhajajočo iz odrešenja, v svetu še vedno
ogroža negativna moč greha in smrti.
Uničujoča sila greha
Ko ne živimo kot Božji otroci, se pogosto do svojih bližnjih, do stvarstva in do sebe
vedemo uničujoče. Tedaj se bolj ali manj zavestno odločimo, da bomo vse uporabljali po svoji volji. Zloraba tako postane gonilo našega delovanja. S svojim načinom
življenja prekoračimo tiste meje človeškega življenja in narave, ki bi jih morali
spoštovati. Živimo po nebrzdanih željah, ki jih Knjiga modrosti (prim. Mdr 2,1-11)
pripisuje brezbožnim, torej tistim, ki iz svojega življenja izključijo Boga in upanje
na prihodnost. Če ne hrepenimo po veliki noči k zarji vstajenja, živimo tako, kot je
izraženo v besedah »Hočem vse in hočem takoj!« in »Nikoli nimam dovolj!«.
Vemo, da je vzrok za vsako zlo greh, ki vse od začetka človeštva prekinja občestvo z Bogom, drugimi in je popačil tudi harmoničen odnos z okoljem, v katerem
smo poklicani živeti – vrt se je spremenil v puščavo (prim. 1 Mz 3,17–18). Gre za
greh, ki človeka zavaja. Domišlja si, da je bog stvarstva in njegov absolutni gospodar, ter stvarstva ne uporablja z namenom kot je želel Stvarnik, temveč za lastno korist in v škodo ustvarjenih bitij. Ko se opusti Božjo postavo - postavo ljubezni, se uveljavi zakon močnejšega nad šibkejšim. Greh, ki biva v človekovem srcu
(prim. Mr 7,20–23) in se izraža kot zavist, hlastanje po bogastvu in udobju, nezanimanje za blagor drugih in pogosto tudi za lastni dušni blagor - privede do izkoriščanja stvarstva, oseb in okolja. Gre za nenasitno željo, ki se pojmuje kot pravica
in slej ko prej pokonča tudi tistega, ki ga ima v lasti.

8. NEDELJA MED LETOM

3. 3. 2019

 S PEPELNIČNO SREDO bomo vstopili v SVETI POSTNI ČAS.

Sveti maši (z obredom pepeljenja) bosta ob 8. in ob 18. uri.
 Cerkev za postni čas določa tudi posebne

1. POSTNA NEDELJA

10. 3. 2019

 Danes popoldne bo 14.30 bo pobožnost KRIŽEVEGA POTA

NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovali člani Župnijskega pastoralnega sveta. Pridite molimo!

oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično
sredo in na veliki petek (letos 19. aprila). Ta dva
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in
se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže vernike
od 18. do 60. leta. Zdržek od mesnih jedi je na
vse petke v letu. Namen posta, je spreobrnjenje
srca, ki se uresničuje v odpovedi grehu in navezanostim, za doseganje večje odprtosti do Boga
(molitev, zakramenti) in bližnjega (dobrota).

 V ponedeljek, 11. marca, bo 0b 19.15 v župnišču srečanje

 V sredo, 6. marca, bo ob 19.15 v župnišču priprava na krst.

 V soboto, 16. marca popol-

za žalujoče.
 V sredo, 13. marca, bo srečanje članov Župnijskega

pastoralnega sveta, ki ga bomo pričeli s sveto mašo.
 V petek, 15. marca, pri KRIŽEVEM POTU - ob 17.30 v žup-

nijski cerkvi, sodelujete otroci 4. in 5. razreda. Hvala staršem,
ki boste otroke spodbudili in se z njimi udeležili te pobožnosti.

 V četrtek, 7. marca, bo ob 19.15 v župnišču srečanje za star-

še prvoobhajancev.

 V postnem času ste vsak petek vabljeni POL URE PRED SVE-

TO MAŠO (ob 17.30) k pobožnosti križevega pota, pri katerem boste sodelovali tudi veroukarji (po razporedu).
petek 8. 3.
petek 15. 3.
petek 22. 3.

2. in 3. r
4. in 5. r.
6. r.

petek 29. 3.
petek 5. 4.
petek 12. 4.

7. r.
8. r.
9. r. in mladi

 V soboto, 9. marca, bo v Železnikih dekanijsko srečanje mladih.

Ob 18. uri bo v cerkvi sv. Antona maša, nato pa v Kulturnem domu
srečanje z Janezom Mescem, misijonarjem na Madagaskarju. Vabljeni!
 Prihodnja nedelja, 10. marca, bo 1. POSTNA NEDELJA. Po sveti

maši ob 10. uri, bo krščevanje, ob 14.30 pa pobožnost križevega
pota na Hribec.
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
-7. marca: ZA MLADE,
-14. marca: ZA DOMOVINO.

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

dne, bo v naši župniji obhajanje zakramenta prve svete
spovedi.
K zakramentu sprave boste
prav tako lahko pristopili starši,
ki boste otroke podprli tudi z
molitvijo pred Najsvetejšim.

 Danes teden, 17. marca, bo 2. POSTNA in tudi PAPEŠKA

NEDELJA. Ob 14.30 bo pobožnost KRIŽEVEGA POTA NA
HRIBEC, pri katerem boste sodelovali sodelavci Župnijske
Karitas Škofja Loka. Vsi pa povabljeni k skupni molitvi.
PRENOVA V DUHU
- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija.

MEŠANI PEVSKI ZBOR:
- sreda ob 20. uri.

SVETOPISEMSKI VEČER
- sreda po sveti maši v župnišču.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR:
- torek ob 19.30.

VERA IN LUČ
- 2. nedelja v mesecu ob 15. uri
pri bratih kapucinih.

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

SREČANJA ZA ŽALUJOČE:
- 2. ponedeljek ob 19.15 v župnišču.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR:
- nedelja ob 9. uri.
DEKLIŠKI ZBOR - nedelja ob 9. uri.

