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Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.
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22. 9.,

25. MED LETOM SLOMŠKOVA

NEDELJA
23. 9.,
p. Pij iz Pietrelcine,
ponedeljek
duhovnik
24. 9.,
bl. Anton Martin
torek
Slomšek, škof
25. 9.,
Sergij, menih
sreda
26. 9.,
Kozma in Damijan,
četrtek
mučenca
27. 9.,
Vincencij Pavelski,
petek
ustanovitelj lazaristov
28. 9.,
Venčeslav, mučenec
sobota
2019
26. MED LETOM
29. 9.,
Mihael, Gabriel in Rafael,
NEDELJA

nadangeli

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Matevž Demšar; +Marija Krek, obl.
1000+Andrej Kožuh, obl.
1900-za zdravje (Š)
700-po name nu
1900+Sa ndi Dolenc , obl.
-po namenu (K.L.)
1900
-z a sp reob r nje nje g re š ni ko v
00+Felik s K ra nča n, obl .
19
-po name nu ( M)
++starši in brat Janez Skalar, obl.
1900
-za trpeče in preizkušane
700++starši Ivanušič
1900+Rafael Berčič, +Janez Debeljak, obl.
700 -z a ž u p l j a n e i n d o b r o t n i k e
800 +Mihaela Jenko
1000+Marija Maček, obl.

-v čast Svetemu Rešnjemu Telesu v
Hieronim, c. učitelj 19 zahvalo in priprošnj o
+Angela Bernik, obl.
1. 10., Terezija Deteta Jezusa, 700-za vnukinjo ( M)
torek
cerkvena učiteljica 1900+A nton Kej žar , 30. da n
2. 10.,
+Iva na Ko ž uh, 30 . d a n
Angeli varuhi
1900
sreda
+Stjepan Pejić, obl.; +Marija Bradeško, obl.
3. 10.,
Frančišek Borgia,
00
19 +Anton Krajnik, obl.
četrtek
duhovnik
4. 10.,
Frančišek Asiški,
700-v ča st Je z uso vemu s r cu
prvi petek redovni ustanovitelj 1900+Fr anck a Ažbe ; +F ra nc Ber nik
700-v čast Marijinemu Brezmadežnemu srcu
1600-sveta maša za hrvaško skupnost
5. 10.,
Marija Favstina
1730Molitev za rešitev duš, v zadoščenje za grehe
ter v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu srcu
prva sobota Kowalska, redovnica
1830+Andrej Fojkar, ml.
1930ROMANJE Z LUČKAMI V CRNGROB
700 -za župlj ane in dobrot nike
2019
27. MED LETOM
800 +Janez Strušnik, obl.
6. 10.,
- ROŽNOVENSKA 1000+Janka Kalan, obl.
Bruno, red. ust.
NEDELJA
1500kapelica na Lubniku: rožni venec

30. 9.,
ponedeljek

00

Darovi ob pogrebu: +IVANKA KOŽUH: Polde Kos 50 eur, Janez Kožuh 20 eur, Marjanca Bizjak 20 eur in Matjaž Balažič 80 eur—namesto cvetja dar za cerkev v Brodeh.
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. 8.00 - 9.00 in pet. 17.00 - 18.00.
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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22. september 2019

MOLITEV ROŽNEGA VENCA — NOVOST IN PONAVLJANJE
V tej molitvi izgovarjamo besede pozdrava angela, besede
Svetega Duha po Elizabeti, besede, ki jih nikakor niso izumili ljudje, besede, v katerih je zbrana celotna Izraelova zgodovina, zgodovina Boga z ljudmi.
Novo pri rožnem vencu je dejansko
samo to, da se pri teh besedah
zadržujemo, da jih ponavljamo,
kajti velike stvari s ponavljanjem
nikoli ne postanejo dolgočasne.
Samo nepomembne stvari potrebujejo spremembe za popestritev in jih je
treba hitro nadomestiti s čim drugim.
Kar je res veliko, postaja s ponavljanjem vedno večje.
Pri tem pa tudi mi sami postajamo bogatejši in svobodnejši;
v tej čudoviti molitvi se umirimo, ko stopamo v to velikost, ki
nas sprejema vase.
Ko se zadržujemo v takšnem premišljevanju, zremo skoz te
besede kakor skoz okno na življenje Jezusa Kristusa, ne
le zremo, ampak postajamo njegovi sodobniki.
Jezus postaja naš sodobnik; skupaj z njim hodimo in on hodi z
nami; njegova življenjska pot postaja naša in naša pot
postaja njegova.
Joseph Ratzinger, pridiga v Münchnu 1984

25. NEDELJA MED LETOM - SLOMŠKOVA

22. 9. 2019

 S srečanji je že pričela SVETOPISEMSKA SKUPINA - v sredo
po sveti maši. Dobrodošli predvsem BRALCI BERIL in verniki, ki
želite poglobiti svoje versko znanje in povezanost s Cerkvijo.

Ključarji sporočite, na katerih podružnicah boste ob nedeljah v
mesecu oktobru molili rožni venec.
Otroci (tudi starši povabljeni) pridite k
molitvi v cerkev spredaj ob 18.25:

 Slovenski bratje kapucini vabijo na ROMARSKI SHOD v čast
sv. patru Piju z naslovom »Sv. pater Pij – bojevnik proti zlu,« ki bo
v soboto, 28. septembra, v kapucinskem samostanu v Škofji Loki.
Vse od 6. ure zjutraj do večerne maše ob 17. uri, ki jo bo daroval
br. Štefan Kožuh, bomo ob relikvijah p. Pija častili Jezusa, se zahvaljevali Očetu in odpirali srca Svetemu Duhu. Program je na oglasni deski.

- ponedeljek: 4. in 5. r.,
- torek: 6. r.,
- sreda: 2. in 3. r.,
- četrtek: 8. r.,
- petek: 7. r,
- sobota: 9. r. in mladi.

 Župnijska Karitas se zahvaljuje za darovane ŠOLSKE POTREBŠČINE.

 Duhovnika bova v četrtek in petek obhajala starejše in bolne.

 Prihodnja nedelja bo 26. nedelja med letom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

26. NEDELJA MED LETOM

29. 9. 2019

 V torek bomo vstopili v mesec oktober - MESEC ROŽNEGA
VENCA. Rožni venec (to vez z nebesi, ki jo Marija tako priporoča) bomo molili V CERKVI skupaj vsak dan ob 18.25 pred
izpostavljenim Najsvetejšim.
V spodbudo za molitev PO DOMOVIH so vam lahko MISIJONSKE
SVEČE in PODOBA MARIJE. Lahko povabite tudi sosede, prijatelje ... Sveča in podoba naj potujeta od družine do družine.
Ob nedeljah bomo molili na NA PODRUŽNICAH. Pred pričetkom
vedno povejte SKUPNI NAMEN MOLITVE, ki je letos:
'ZA VERO IN POŠTENOST V NAŠEM NARODU ter RAZUMEVANJE V
DRUŽINAH IN MED SOSEDI'.
Vse naše molitve bomo združili v torek, 22. oktobra, v skupno
izročanje, ko bo v naši župniji praznik CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA. Rezervirajte si že sedaj čas
za molitev - češčenje in slovesno sveto mašo ob 18. uri.
MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
PONEDELJEK pol ure po sveti maši - V TIŠINI; in MOLITEV ROŽNEGA VENCA
pol ure pred sveto mašo.
ČETRTEK pol ure po maši - SKUPNA MOLITEV:
- 26. septembra: ZA OTROKE IN DRUŽINE, MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG
-1. in 3. nedelja, 1. nadstr. v župnišču
- 3. oktobra: ZA DUHOVNE POKLICE.

 V petek, 4. oktobra, bomo pričeli s SKUPNIM OBHAJANJEM
DEVETIH PRVIH PETKOV.
PETKOV K skupnemu obhajanju še posebej
povabljeni vsi, ki ste se posvetili JEZUSOVEMU in MARIJINEMU SRCU in vsi, ki bi to želeli storiti in se boste na to pripravljali.
V soboto, 5. oktobra, bo sveta maša zvečer IZJEMOMA
OB 18.30, nato pa bo sledilo »ROMANJE Z LUČKAMI
K MARIJI V CRNGROB«. Znova se bomo povezali
romarji s Suhe, iz Škofje Loke in Stare Loke.
Otroci in starši, mladi in stari, vsi verniki … radi pridite!
Ta dan bomo pričeli tudi s SKUPNIM OBHAJANJEM PETIH
PRVIH SOBOT.
SOBOT Uro pred mašo (tokrat ob 17.30) bo molitev
rožnega venca in premišljevanje.
 Prihodnja nedelja bo ROŽNOVENSKA. Ob 15. uri bo molitev
rožnega venca pri kapelici na Lubniku.
MLADINSKI VEROUK
- sobota ob 20. uri v župnišču.
SVETOPISEMSKA SKUPINA
- sreda po maši v župnišču.
PRENOVA V DUHU
- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija.
VERA IN LUČ
- 2. nedelja ob 15. uri pri kapucinih.
MOŠKI VEČER
- 3. ponedeljek ob 20. uri v župnišču

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

