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

2019
3. ADVENTNA
15. 12., NEDELJA - GAUDETE
NEDELJA bl. Drinske mučenke
Albina, mučenka
16. 12.,
ZAČETEK BOŽIČNE
ponedeljek
DEVETDNEVNICE

17. 12.,
torek
18. 12.,
sreda
19. 12. ,
četrtek
20. 12.,
petek
21. 12.,
sobota
2019
22. 12.,

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Jože Krmelj, obl.; +Matevž in Ivica Demšar
1000+Ivan Oman
700-po namenu (K.L.)
1800+Alojzij Albreht, 30. dan

700+Frančiška Ogrič, obl.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 1800+Rajko Pretnar, obl.
00
Vunibald, misijonar 7 -za vnukinjo ( M)
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 1800+Janez Setnikar, 30. dan; +Anica Kolšek
700+Mitja Pintar
Urban V., papež
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 1800+Silva Bergant, 30. dan; +Franc Rupar
700-po name nu ( P. B.)
Evgen, mučenec
1800+Iva nka in J anko Ka ndiž
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
+Ro zalija Pola k, 7.d an
700-v zahvalo in priprošnjo Mariji
Peter Kanizij, duh.
1800+A ndrej Foj kar , vnuk i n dede k
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
+Ma rija Sta noni k, 7 . d an
Lazar iz Betanije

4. ADVENTNA
NEDELJA

700 -za župljane in dobrotnike; +Blaž Čarman
800 +Franc Omejc, obl.; +Silva Bergan t
1000+Jože Habjan

NEDELJA BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
23. 12., Janez Kancij, duhovnik 700-Bogu v zahvalo (P)
ponedeljek BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 1800+Ivana in Janez Končan; +Anton Strojan, obl.
24. 12.,
Adam in Eva
700-po namenu
torek
PRVI SVETI VEČER 1800+Franc Stanonik, obl.
BOŽIČ
0000-za župlj ane in dobrot nike
25 12.,
GOSPODOVO ROJSTVO, 700-po namenu
sreda
zapovedan in slovesni 800+Janko Demšar
praznik
1000+Janez Košir; +Ivana Železnik, obl.
ŠTEFAN, prvi mučenec, 800-za domovino
26. 12.,
četrtek DAN SAMOSTOJNOSTI 1000+Ivan Oman; +Štefan Prša; +Stjepan Pejić
BOŽIČNA OSMINA

27. 12.,
petek
28. 12.,
sobota
2019
29. 12.,
NEDELJA

Lavrinec, obl.
18
BOŽIČNA OSMINA
+Cirila Obed, obl.
700- p o na m e n u
NEDOLŽNI OTROCI, 1800+ + s t a r š i P r o s e n , o b l .
BOŽIČNA OSMINA
+ + M i ha e l a S t r ž i n a r , o b l .
700 -za župlj ane in dobrot nike
NEDELJA SVETE
800 -za razumevanje in blagoslov v družinah
DRUŽINE
1000+Fr anc Ber nik; + Ciril Mar kelj, obl.
JANEZ, evangelist

00+Pavel

Darovali za maše (oddane): +SILVA BERGANT: sosedje 200 eur za cerkev sv. Florijana.
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. 16.00 - 17.00.
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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15. december 2019

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v času zimskega sončnega preobrata, ko se tema najdaljših noči začenja umikati svetlobi dneva, nam sporoča: Bog ne zapušča
sveta! Ostaja z nami kot Luč, kot Odrešenik! Dokler bo obstajal svet, ne bo
nikoli prenehala aktualnost angelove
vesele novice iz betlehemske noči: »Ne
bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko
veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se
vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod« (Lk 2,10).
Samo On je in ostane Pot (Jn 14,6) izhoda iz »dežele smrtne sence« (Iz 9,19).
Ob božičnem praznovanju slovenski
škofje vsem vam, dragi bratje in sestre v župnijskih občestvih,
pa tudi vsem duhovnikom in diakonom, redovnikom in redovnicam, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem ožjim sodelavcem,
vsem našim zamejcem in zdomcem ter slovenskim misijonarjem, še posebej pa vsem bolnikom in najbolj preizkušanim bratom in sestram, (pri)voščimo obilje Božjega kruha, ki naj vaše
življenjsko okolje v letu 2020 spreminja v sodobno hišo kruha
za vse bližnje, ki so lačni pristne ljubezni!
Voščilu naših škofov se pridružujemo tudi župnik,
duhovni pomočnik in bratje kapucini.

3. ADVENTNA NEDELJA - GAUDETE

15. 12. 2019

 Hvala vsem, ki ste se že vpisali na sezname in ste priprav-

ljeni sprejeli Marijo ob pobožnosti Marijo nosijo. Še se lahko vpišete na sezname, ki so pri tabernaklju. Marijin kip na
izbrani dan odnesete domov in ga naslednji dan pred mašo
vrnete v cerkev, oz. ga oddate naslednjemu na seznamu.
 Spodbuda otrokom in staršem, da z molitvijo ter zbiranjem

darov za misijone pripravljate vaš dar in prostor v srcu za Jezusa.

 Jutri bomo pričeli z BOŽIČNO DEVETDNEVNICO. Pri večernih

mašah bo najprej procesija s kipom Marije in Jožefa ter svečkami,
ki jih boste nosili otroci - pridite pet minut pred sveto mašo
pred glavni vhod cerkve. Otroci boste s prisotnostjo prinašali
luč med nas in vodili ovčke do Betlehemskega hlevčka.

4. ADVENTNA NEDELJA

22. 12. 2019

 V torek bo PRVI SVETI VEČER
VEČER. Ob 18. uri bo božična igra,

nato pa sveta maša h kateri ste povabljeni tisti, ki opolnoči težko pridete v cerkev. Sveti večer praznujmo tudi doma. Med
molitvijo rožnega venca blagoslovimo (pokadimo in pokropimo) dom
in zapojmo katero od božičnih pesmi.
Ob 23.30 se zberemo v cerkvi, ko nas bo
glasbeni recital uvedel v skrivnost Božične
noči. Ob polnoči bo sveta maša v čast Jezusovemu rojstvu - POLNOČNICA
POLNOČNICA.

pred božičnimi prazniki (razen veroučencev 1., 2. in 3. razreda, ki
imate redni verouk).

 V sredo bo BOŽIČ - GOSPODOVO
ROJSTVO
ROJSTVO, zapovedan in slovesni praznik. Božični dan preživimo doma,
s sveto mašo pa pokažimo ljubezen
Bogu, ki je Bog z nami. Otroci s seboj
k maši prinesite darove, ki ste jih
v adventu zbirali za lačne otroke
otroke.

 V četrtek, 19. decembra, bodo skavti k sveti maši ob 18. uri

 Božična osmina - ves teden je eno samo praznovanje BOŽIČA.

 V tem tednu boste otroci pri verouku pristopili k sveti spovedi

prinesli Betlehemsko luč miru.

 V soboto, 21. decembra, bo ob 19.30 pri kapucinih SLAVLJENJE in

Slavimo Božjo Ljubezen, ki se je sklonila do nas in zaživela med
nami. Povabljeni k sveti maši. Otroci v tem tednu nimate verouka.

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED. Sledilo bo druženje - srečanje za mlade.

 V četrtek, 26. decembra, bomo obhajali praznik mučenca sv. Šte-

 KOLEDNIKI vas bodo obiskali v soboto, 28. decembra. Tisti, ki

 V petek, 27. 12., na predvečer praznika NEDOLŽNIH OTROK,

na novo želite, da vas obiščejo koledniki, ob izhodu vzemite prijavnico in jo do BOŽIČA oddajte v nabiralnik župnišča.
 V zakristiji lahko dobite Marijanski

koledar, pratiko,
namizni koledar, kadilo, oglje … Zadaj v cerkvi lahko natočite blagoslovljeno vodo za blagoslov domov na svete večere.
 Bog povrni vsem, ki podarjate čas in moči za praznovanje in

delo v naši župniji. Hvala sodelavcem pri bogoslužju, v pastorali,
pri skrbi za cerkve, za vse darove in voščila, za molitve, darovano trpljenje. Naj vas dobri Bog blagoslavlja, vodi in varuje!
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 sveti maši - MOLITEV:
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG
- 19. decembra: ZA DOMOVINO
-1. in 3. nedelja, 1. nadstr. v župnišču
PETEK, 27. 12.: ZA NEROJENE OTROKE

fana in dan slovenske samostojnosti. Pri 8. maši bo blagoslov soli.

bomo po maši molili pred Najsvetejšim za nerojene otroke in
njihove starše, ter da bi vsi varovali in spoštovali življenje.
 V soboto, 28. decembra, bo KOLEDOVANJE. Zvečer bo v župnijski cer-

kvi pri sveti maši in po njej zaigral SLOVENSKI CITRARSKI KVARTET.
KVARTET
 Danes teden bo nedelja SVETE DRUŽINE
DRUŽINE. Pri 8. in 10. maši bo
blagoslov malih otrok.
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
- 4. sob. v mesecu, pred sveto mašo.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
- nedelja ob 9. uri.

