B OGOSL UŽN I

RED

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

700-za ž uplja ne i n dobrotnik e
4. VELIKONOČNA
2019
800+Marija Bergant, obl.; +Dominik Maček, obl.
12. 5.,
NEDELJA
1000+L udvi k Omejc ; +Jo že f Dole nec, obl.
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
1800B o d o v l j e : š m a r n i c e
13. 5.,
+Janez Krmelj, obl. (Pod Plevno)
Fatimska Mati Božja 1900
ponedeljek
+Marjanca Božnar, obl.
-v zahvalo (E)
14. 5.,
Bonifacij
700
00+Ivanka Bradeško, 30. dan
torek
19
mučenec
+Frančiška Bergant, obl. (Sv. Ožbolt)
15. 5.,
++verni rajni
1900
Zofija, mučenka
sreda
-v zahvalo Božjemu usmiljenju
16. 5.,
Janez Nepomuk,
00+Janez Misson, 30. dan
19
četrtek
+Štefan Mrak (Žiri)
duhovnik
17. 5.,
+Peter Guzelj, 7. dan
1900
Jošt, puščavnik
petek
+Pavlina in Jernej Tavčar
700 -za zdravje (J)
18. 5.,
900Valterski vrh: -za odvrnjenje hude ure
Erik, kralj
sobota
1900+Peter Z akot nik, 7 . d a n
+Fr anci i n Mira Ko žuh
700 -za župljane in dobrotnike
2019
800 +Ivanka in Janko Kandiž
5. VELIKONOČNA
19. 5.,
+Marija Molinaro Notar in starši
NEDELJA
NEDELJA
1000-za prvoobhajance in njihove starše
1800Sv. Ožbolt: šmarnice
20. 5.,
+Feliks Krančan (Novi svet)
Bernardin, duhovnik 1900
ponedeljek
-v zahvalo
21. 5.,
700-po namenu ( K . L . )
Evgen, škof
torek
1900+ K a t a r i n a V o l č i č
22. 5.,
++Johanca in Janez Kožuh (Okršlan)
Marjeta, redovnica 1900
sreda
-v zahvalo (A.N.)
23. 5.,
00+Alojzija Grah, 30. dan; -za zdravje (T)
19
Renata, spokornica
četrtek
++starši Eržen (Koširjeva c. 2)
24. 5.,
-za zdravje in srečo v družini
MARIJA POMOČNICA 1900
petek
-v zahvalo za družino
25. 5.,
1000-za birmance, botre in starše
Urban I., papež
sobota
1900+Ma rija Set nika r
700 -za ž uplja ne i n dobrotnik e
2019
6. VELIKONOČNA
800 +Janez Iglič; +Leopoldina Cankar, obl.
26. 5.,
1000+Antonija Florjančič, obl. in Anton Nartnik
NEDELJA
NEDELJA
1800B r o d e : šmarnice in zahvalno romanje
Darovali za maše (oddane): +ALOJZIJA GRAH: 1 Jože in Fric; +PETER GUZELJ: 1 Milan Košir,
1 Rajko Alič, 1 France Alič, 1 Marica Omejc, 1 Ivanka Krek, 1 Janez Setnikar, 1 Metod Marolt,
1 Ciril Krajnik, 1 Dominik Alič, 1 Niko Osenar, 1 Jože in Francka Bašelj, 2 Francka Bonča.

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. 17.‒18. 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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12. maj 2019

Pridi, Sveti Duh … v mojo sedanjost
Za vstop v krščansko življenje imamo na voljo zaklad - tri zakramente: krst, birmo in evharistijo. Po teh treh zakramentih nas Sveti
Duh popelje na čudovito pot vere, upanja in ljubezni.
Predstavljajmo si dobrega srečnega otroka, ki pa vedno ostane
otrok. Ali ne bi bilo bolje, da bi se opogumil in se soočil z izzivi življenja, da bi prenehal biti otrok in bi začel odraščati v mladostnika,
odraslega - da bi bil vedno bolj podoben Jezusu?
Sveti Duh želi, da živimo z zaupanjem otroka, ne pa da živimo
otročje. Od nas pričakuje, da duhovno rastemo in zorimo. Če na
Svetega Duha nismo bili dovolj pripravljeni pri birmi, krščansko
življenje obnovimo tako, da znova kličemo Svetega Duha:
''Še enkrat želim stopiti pred tebe Sveti Duh.
Tukaj sem, majhen, a pomemben zato, ker me ti ljubiš.
Šibak, a močan v upanju.
Zaskrbljen zaradi trpljenja mnogih bratov,
a se ti ponujam, da jih spremljam na njihovi poti.
Potopljen v tekmovalni svet,
a pripravljen na oblikovanje skupnosti in na odpuščanje.
Pridi, Sveti Duh, vstopi v moje majhno srce,
da bom mogel spoznati veličino Boga Očeta.
Podari mi veliko preprostost, da bom jasno spoznal, da nisem in
ne morem biti središče vesolja. Da se torej niso drugi dolžni vrteti
okoli mene.
Daj mi milost, da bom bolj preprost in bom živel vsak trenutek z
veseljem. Sprejmi moj napuh in ničevost in zažgi vse to s svojim
božjim ognjem.
Tukaj sem in te kličem: »Pridi Sveti Duh.« Amen.''
iz knjige 5 minut s Svetim Duhom

4. VELIKONOČNA NEDELJA - DOBREGA PASTIRJA

12. 5. 2019

 Danes po 8. in po 10. maši starši s prvoobhajanci pridite v

župnišče po praznične oblekice za prvo sveto obhajilo.
 Danes bodo ob 18. uri ŠMARNICE v Bodovljah.

 Jutri - v ponedeljek, 13. maja, bo ob 17.30 srečanje za žalujoče.
 Jutri pričenjamo petdnevno neposredno pripravo na prvo sve-

to obhajilo. S prvoobhajanci in starši se vsak dan ob 18.15 zberemo v cerkvi. Pripravljali se bomo na Jezusov prihod v svetem
obhajilu ter se udeležili svete maše s šmarnicami. Prvoobhajance
podprimo z molitvijo ter spoštovanjem in ljubeznijo do Jezusa.

5. VELIKONOČNA NEDELJA

19. 5. 2019

 Bogu hvala za vse otroke, mlade in odrasle, ki pridete k sveti maši

in šmarnicam, Mariji v čast in veselje, nam v pomoč ter bližnjim za
zgled. Smo tudi v času devetdnevnice pred sveto birmo v naši
župniji. Radi spremljajmo té mlade z molitvijo in oporo na poti vere!
 Jutri, v ponedeljek, bo ob 20. uri v župnišču SREČANJE ZA MOŠKE.
 V sredo, 22. maja, bo ob 18. uri v župnijski cerkvi sre-

čanje birmovalca, g. Francija Petriča, z letošnjimi birmanci, starši in botri. Povabljeni pa vsi župljani.
 V soboto, 25. maja, bo v naši župniji podeli-

pred prvim svetim obhajilom. Starši jih na to pripravite. Domači lahko pristopite k spovedi vsak dan pol ure pred sveto mašo.

tev zakramenta SVETE BIRME, ko bo 36 mladih
potrjenih v veri. Za fotografiranje bo poskrbljeno
(ostali ne motite bogoslužja). Potrudimo se za primerno zbranost. Naj se milost globoko vtisne v nas.

 Prihodnja nedelja, 19. maja, bo 5. velikonočna

 V nedeljo, 26. maja, vabljeni na SREČANJE ZA STAREJŠE

 V sredo bodo prvoobhajanci pri verouku pristopili k spovedi

nedelja. Pri deseti maši bo slovesnost PRVEGA
SVETEGA OBHAJILA, ko bo 37 prvoobhajancev
prvič prejelo Jezusa v svoje srce. Prvoobhajanci
se v prazničnih oblekicah ob 9.40 zberete v sprevodu pred cerkvijo. Za fotografiranje je poskrbljeno (ostali ne motite slovesnosti). Poskrbimo za
primerno zbranost v cerkvi. Ob 18. uri bodo šmarnice na Sv. Ožboltu.
 MPZ—Mladinski pevski zbor Škofja Loka vabi na njihov

LETNI KONCERT z naslovom "Srce, ki bije", ki bo 19. maja
2019 po večerni sveti maši (ob 19. uri) v kapucinski cerkvi
Svete Ane v Škofji Loki. Lepo vabljeni!
 V mesecu maju v trgovinah v Škofji Loki ter okolici Župnijska

KARITAS Škofja Loka ZBIRA HRANO za družine in posameznike v
stiski. V označene košarice lahko odložite že kupljeno hrano. Hvala!
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA:
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI.

MLADINSKI VEROUK:
- sobota ob 20. uri v župnišču.

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV
-16. maja: ZA DOMOVINO,
-23. maja: ZA OTROKE IN DRUŽINE.

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

IN BOLNE iz naše župnije, ki ga bomo pričeli s sveto mašo ob
10. uri. Od 9.15 dalje pridite k sveti spovedi tisti, ki želite potem
prejeti sveto bolniško maziljene. Po maši bo srečanje v župnišču.
Tisti, ki potrebujete prevoz, pustite sporočilo na 04/512 33 00.
 Prihodnjo nedeljo, 26. 5. 2019, bodo ob 18. uri v Brodeh slo-

vesne šmarnice in zahvalno romanje letošnjih prvoobhajancev. Radi pridite. Povabljeni, da s seboj prinesete kaj sladkega.
 V nedeljo, 26. maja, bo ob 15. uri v kapucinski cerkvi sv. Ane

dekanijsko srečanje MEŠANIH PEVSKIH ZBOROV. Vabljeni!

 Prijavite se lahko za SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV,

pa tudi za ORATORIJ
MEŠANI PEVSKI ZBOR:
(inf., so tudi na spletni strani župnije). - sreda ob 20. uri.
PRENOVA V DUHU
- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija.

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 17.30 v župnišču.

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

