B OGOSL UŽN I

RED

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

2019
6. 10.,
NEDELJA

27. MED LETOM
- ROŽNOVENSKA
Bruno, red. ust.

7. 10.,
Rožnovenska Mati
ponedeljek
Božja
8. 10.,
Pelagija, spokornica
torek
9. 10.,
Abraham in Sara
sreda
10. 10.,
Florencij, mučenec
četrtek
11. 10.,
Janez XXIII., papež
petek
12. 10.,
sobota
2019
13. 10.,
NEDELJA

2019
20. 10.,
NEDELJA

1900+Sil va Alič
700+Fr anc Košir (S v. O žb olt)
1900+Bori s i n A na Stoja no vič, obl.
1900+Vinko Jelenc

Košir , 30 . da n
19
+A ntonija Ko ž uh, obl . (P uštal)
+Andrej Rihtaršič, st., obl.
1900
+Marija Šink, obl.
700-po namenu
Maksimiljan Celjski,
1900++Darko Balon, 7. dan; +Maks Šubic
mučenec
+Mira in Jože Možgan, 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 +Janez Habjan, obl. (Sv. Florijan)
28. MED LETOM
+Valentin Bašelj, obl. in Osenarjevi
Koloman, mučenec
1000-za blagoslov v družini
1500Sv. Andrej in Brode: rožni venec

14. 10.,
Kalist I., papež
ponedeljek
15. 10.,
Terezija Avilska
torek
cerkvena učiteljica
16. 10.,
Marjeta Marija
sreda
Alacoque, redovnica
17. 10.,
Ignacij Antiohijski,
četrtek
škof in mučenec
18. 10.,
LUKA, evangelist
petek
19. 10.,
sobota

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Janez Strušnik, obl.
1000+Janka Kalan, obl.
1500kapelica na Lubniku: rožni venec

Pavel od križa,
duhovnik

29. MED LETOM
- MISIJONSKA
Irena (Mira), mučenka

00+Vi nko

1900+Zvone Pirman, obl
700-po namenu
1900+Vinko Poljanec
+Marija Štrekelj
1900
-za mir
00++nerojeni otroci
19
+Anton Potrebuješ, obl.
00-za Božje usmiljenje
19
+Maruša Kržišnik
700-po namenu
1900+Jožef in Zofija Sever
+Saša Dolenec, obl.
700 -za župlj ane in dobrot nike
800 +Ana in Anton Kržišnik in Štefan Stojko
1000+Jani Trdina; ++starši Kos, obl.
1500Sv. Ožbolt, Sv. Barbara in Sv. Florijan:
molitev rožnega venca

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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Izredni misijonski mesec oktober 2019
Papež Frančišek je 22. oktobra 2017, na misijonsko nedeljo, z javnim oznanilom po opoldanski
molitvi Gospodovega češčenja na Trgu sv. Petra
v Vatikanu, razglasil oktober 2019 za IZREDNI
MISIJONSKI MESEC kot poseben čas za poživitev misijonskega poslanstva Cerkve.
Katoliška občestva v Cerkvi na Slovenskem, od škofij, župnij do
redovnih skupnosti, cerkvenih ustanov in gibanj, so povabljena,
da v letu 2019, zlasti v mesecu oktobru, pripravijo vsaj eno
pobudo na svojem področju z misijonskimi vsebinami.
V župniji Škofja Loka bodo spodbude za naše misijonsko delovanje:


Vsakodnevna molitev rožnega venca po domovih in v cerkvi;



v nedeljo, 13. oktobra, pri sveti maši ob 10. uri - pričevanje
zakoncev Volčič, ki bosta predstavila svojo misijonsko pot
in projekt Operando;



v nedeljo, 20. oktobra, bomo po svetih mašah ob 8. in
10. uri lahko podprli medicinsko odpravo v Kenijo;



v torek, 22. oktobra, bo CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
- molitev je za misijonsko delovanje to, kar je bitje srca za telo;



v soboto, 9. novembra, bo slavilni večer s skupino Hozana in



V četrtek, 14. novembra, v Kašči predstavitev Urške
Dolenc o njenem poletnem obisku in delu v Gambiji.

27. NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA

6. 10. 2019

 Hvala vsem, ki ste se že odzvali povabilu k molitvi rožnega venca

v cerkvi, po soseskah in po domovih - za vero in poštenost v
našem narodu ter mir v družinah in med sosedi.
Hvala tudi staršem za spodbudo in (otrokom) za udeležbo pri
molitvi rožnega venca (ob 18.25 v župnijski cerkvi - pred klopmi): ponedeljek: 4. in 5. r.; torek: 6. r.; sreda: 2. in 3.r.; četrtek: 8. r.; petek: 7. r ter sobota: 9. r. in mladi.

 Župnijska Karitas Škofja Loka

v mesecu oktobru izvaja
V TRGOVINAH akcijo zbiranja hrane in drugih življenjskih
potrebščin. V označene vozičke oddajte kupljeno, nepokvarljivo hrano, ki bo posredovana družinam, ki so v pomanjkanju. Bog povrni!
 Prihodnjo nedeljo, 13. oktobra, bo pri maši ob 10. uri pričeva-

nje zakoncev Volčič o njunem poslanstvu z imenom 'OPERANDO'.
Ob 15. uri bo molitev rožnega venca na Sv. Andreju in v Brodeh.



 Vsem, ki ste se udeležili romanja z lučkami k Mariji v Crngrob,

28. NEDELJA MED LETOM

Bog lonaj in naj vas Marija še naprej varuje in vodi na poti k Bogu.

 V soboto, 19. oktobra, lepo vabljeni na 7. slovensko-

 Od 6. do 13. oktobra bo v Cerkvi na Slovenskem potekal

hrvaško romanje v Krašić - rojstni kraj bl. Alojzija Stepinca.
Odhod avtobusa iz Škofje Loke bo ob 6. uri.
Prijave so možne do jutri (14. oktobra). Lepo vabljeni!

TEDEN ZA ŽIVLJENJE. Danes ob 15. uri bo na Brezjah molitvena ura
in sveta maša, ostali program pa si oglejte na: www.katoliška-cerkev.si
 Oj! Če 'hodita' in sta že nekaj časa par, je tole za vaju ...
Vabljena na FiP skupino … za FANTE IN PUNCE, po naslednji
formuli: TI+JAZ=MIDVA!
Skupina za tiste, ki si želite vedno bolj postajati MIDVA.
Prvič se dobimo v sredo, 9. oktobra, ob 20. uri v župnišču.
Za več informacij pa … pridita in poglejta.
 V četrtek, 10. oktobra, bo ob 18. uri v telovadnici Osnovne šole

Alojzija Šuštarja v Šentvidu nad Ljubljano potekal RITEM SRCA festival sodobne krščanske glasbe s slavljenjem.
 V soboto, 12.

oktobra , bo pri sv. Jožefu v Ljubljani
3. vseslovensko srečanje razvezanih v Cerkvi .
Program in prijave na: https://srcerazvezani.si/ .
 V soboto, 12. oktobra, bo ob 19. uri dekanijsko sreča-

nje mladih pri bratih kapucinih v Škofji Loki. Mladi lepo
povabljeni k udeležbi.
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:
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG
- 10. oktobra: ZA MLADE,
-1. in 3. nedelja, 1. nadstr. v župnišču
- 17. oktobra: ZA DOMOVINO.

13. 10. 2019

 Prihodnja nedelja bo 29. MED LETOM -

MISIJONSKA. Nabirka in molitev te nedelje
bo namenjena misijonarjem.
Ob 15. uri bo molitev rožnega venca na
Sv. Barbari, na Sv. Ožboltu in na Sv. Florijanu.
 Že sedaj pa lepo povabljeni, da si organizirate čas za

torek, 22. oktobra, ko bo v naši župniji slovesni praznik
CELODNEVNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA.
Slavljenje in češčenje Jezusa bomo pričeli s sveto mašo ob 8. uri,
nadaljevali z molitvijo preko celega dne, končali pa ob 18. uri z
litanijami in sveto mašo. Somaševanje ob sklepu bo vodil naš
rojak br. Primož Kovač ob duhovnikih rojakih iz naše župnije.
 Prinesete lahko že vaš dar za bero in tudi za molitvene namene

(oz. očenaše) za vaše rajne.

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.

