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

18. 10.

29. MED LETOM—
MISIJONSKA
NEDELJA
LUKA, evangelist
19. 10.
Pavel od križa
ponedeljek
duhovnik
20. 10.
Irena (Mira)
torek
mučenka
21. 10. ,
Uršula, devica in
sreda
mučenka
2020

22. 10.,
četrtek
23. 10. ,
petek
24. 10.,
sobota

CELODNEVNO ČEŠČENJE SVETEGA
REŠNJEGA TELESA
Janez Kapistran, duh.
Anton Marija Klaret, škof

25. 10.
2020

30. MED LETOM

NEDELJA

Darinka, mučenka

26. 10.
Lucijan, mučenec
ponedeljek
27. 10.
Sabina, mučenka
torek
28. 10. Simon in Juda Tadej,
sreda
apostola
29. 10.
Mihael Rua,
četrtek
redovnik
30. 10.
Marcel, mučenec
petek
31. 10.
sobota

Volbenk, škof

1. 1.

VSI SVETI,

2020

slovesni in
NEDELJA zapovedan praznik

-za župlj ane in dobrot nike
+Anton in Francka Potrebuješ; +Milan Bergant
+Jože Maček, obl., ++starši Kos, obl.
-za zdra vje i n sre čno zad njo uro
-po name nu
+Mir a i n Fra nci Imperl
++Bašelj in Osenar
+A nton M ulej, 30 . da n
+Joži ca Dremelj, obl.
-v ča st Svetem u Reš nj emu Teles u
+Bori s Marič , obl.; + Edi Se ver
+Ja ne z i n Fra nc ka K alan
+Ma ks K ržiš ni k, obl.
-po name nu ( K.L .)
+Iva n Bog ataj
-za župlj ane in dobrot nike
+Mi hela Jenko
+Mi ha in Mili Šmid ter A nica Dolinar
+Jani Trdina, obl. in pokojni Trdina ter Pirc
+Ja ne z Pre vodni k, obl.
-po name nu
+Mir a Ber nik, 7 .da n
+Ma rtin Košir in Ida S tarina
-za zdra vje na d uši in telesu
-po name nu
+Peter Bo ž nar
-po name nu ( P)
+Milan Bergant, 30. dan
-v zahvalo in priprošnjo za zdravje v družini
-za zdravje in zdravo pamet v družini
-za škofa Antona Vovka in slovenske svetniške kandidate
-za župlj ane in dobrot nike
+Alojzija in Emil Grah, obl.
+Anton Trojar
++škofjeloški duhovniki, redovnice in redovniki

Darovali za maše (oddane): +MILAN BERGANT: 16 sestra Marija; 14 sorodniki,
sosedi in znanci; 3 prijatelji; 2 Okršlanovi; 2 družina Rakuš. Za cerkev sv. Florijana
so darovali: 200 eur sosedi; 50 eur Metod Habjan; 50 eur družina Matjaža Miklavča .
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
18.00. 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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Zaradi koronavirusa so SVETE MAŠE znova do nadaljnjega brez udeležbe vernikov. Verouk bo potekal na daljavo, odpovedana so srečanja skupin, sestanki, krščevanje, poroke … Škofje do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od udeležbe pri nedeljski
sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost z molitvijo, dobrimi
deli, prebiranjem Božje besede in spremljanjem svete maše po TV in
radiu. Možno pa je pristopiti k sveti spovedi in prejeti sveto obhajilo
izven svete maše (podrobnosti v oznanilih).

KJE SO NAŠI MISIJONI?

Misijoni niso samo Afrika in daljne dežele, kjer duhovniki, redovniki
in laiki, vzpostavljajo šolstvo, gradijo bolnice, ceste, cerkve ter
oznanjajo evangelij. Misijoni so tudi tu in tudi mi smo poklicani za
misijonarje/ke. Naj nas spodbudijo besede sv. Matere Terezije:
 Lahko je ljubiti ljudi, ki so daleč stran. Ni vedno lahko ljubiti tistih, ki so

v naši bližini. Lažje je dati skodelico riža, da potešimo lakoto, kot potešiti
osamljenost in bolečino nekoga, ki ga ne ljubimo v lastnem domu.
 Če danes nimamo miru, je to zato, ker smo pozabili, da pripadamo

drug drugemu, da je tisti mož, tista žena, tisti otrok moj brat ali moja
sestra. Če bi vsakdo v svojem sosedu videl božjo podobo, ali mislite,
da bi še potrebovali tanke in generale?
 Ljubezen se pričenja doma, in ne gre za to, koliko naredimo ...

ampak, koliko ljubezni vložimo v to dejanje.

 Verjemite v majhne reči, kajti v njih leži vaša moč.
 Ni nam treba iskati sreče. Če imamo ljubezen do drugih, nam bo

dana. Je namreč božji dar.

 Ne bojte se ljubiti. V Indiji je lakota in včasih kdo zaradi lakote tudi
umre. Toda v svetu je veliko hujša lakota, lakota po ljubezni in strašna
osamljenost. Zato se ne bojte ljubiti.

Svete maše duhovniki darujemo, tudi v času ukrepov ob
epidemiji, in sicer BREZ UDELEŽBE VERNIKOV, po namenih, ki so objavljeni v oznanilih za tisti dan.


MOŽNOST ZA OSEBNO MOLITEV je v cerkvi vsak dan od 7. do
19. ure. V cerkvi je hkrati lahko navzočih največ 10 vernikov.
Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati 2 metra medosebne razdalje (razen člani istega gospodinjstva). Vsak je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo.


MOŽNOST ZA SVETO SPOVED bo med tednom od 18.30 do
19.00, ob nedeljah pa POL URE PRED 7h, 8h in 10h.


MOŽNOST ZA PREJEM SVETE EVHARISTIJE - OBHAJILA,
bo med tednom ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 7., 8. in 10. uri,
in sicer samo za tiste, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo, nimajo povišane telesne temperature in so na prejem obhajila
pripravljeni (nimajo težkih grehov, oz. gredo prej k sveti spovedi).


Ob vstopu v cerkev prihajajte skozi glavna vrata - po sredini cerkve
pred oltar - v vrsti z upoštevanjem razdalje 2 metrov. Pred prejemom obhajila sami (ali z drugimi) zmolite kesanje in molitev Očenaš. Nato vam duhovnik podeli sveto obhajilo in vas blagoslovi.
Verniki od obhajila odhajajte ob strani - k stranskim vratom. Ne pozabite se v srcu zahvaliti Jezusu za dar njegove bližine in ljubezni. Ob
odhodu iz cerkve lahko tudi darujete tudi za cerkev in vzamete oznanila.
URADNE URE - če bi kdo želel 'dati za mašo', za molitve za rajne (očenaše), oddati dar za bero idr., to lahko stori (v ponedeljek od 8h 9h in v petek od 16h - 17h) v župnišču. Naročilo pa lahko odda tudi
preko telefona (031 463 828 - župnik).


 Ob

smrti svojcev pokličite v župnišče/župnika in se bomo
uskladili in dogovorili za pogreb. Pogrebi so lahko do
nadaljnjega samo v ožjem/družinskem krogu - samo
pokop, brez svete maše. Povabljeni pa, da darujete za
svete maše za rajnega/rajno ob 7. in 30. dnevu.
 Svete

maše lahko spremljate po TV, radiu, oz. spletu (ned. ob 10h
na TV SLO 2; vsak dan na: TV-EXODUS ob 6h, 12h ali 18h in RADIO
OGNJIŠČE ob 19h, ned. ob 10h) in prejemajte duhovno obhajilo.

29. MED LETOM - MISIJONSKA

18. 10. 2020

 Danes je MISIJONSKA nedelja. Odprimo srca Kristusu, da
bomo v premišljevanju Jezusovih besed in Njegovi ljubezni
dobivali moč za življenje in pričevanje. Darove za misijone lahko nakažete na: Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0201 4005 1368 933, Namen: Misijonska nedelja
2020, Koda namena: CHAR; Referenca: SI00 249807.

 Hvala vsem, ki vztrajno in zvesto molite rožni venec 'ZA VERO in

ZDRAVJE V NAŠEM NARODU ter RAZUMEVANJE V DRUŽINAH IN MED
SOSEDI'. Starši, veroučenci in drugi verniki, povabljeni, da se vpišite na
seznam - na FB strani župnije, kateri dan boste doma molili rožni venec.
 V četrtek, 22. oktobra, bo v naši župniji CELODNEVNO ČEŠČENJE

NAJSVETEJŠEGA. Možnost za osebno molitev in češčenje Jezusa
bo od 8. do 19. ure. Možnost za spoved bo od 8. do 10. ure in od
17. do 19. ure. Ob 8.30 in ob 19. uri bo možnost za prejem obhajila.
V cerkvi je hkrati navzočih lahko največ 10 vernikov.
—————
30. NEDELJA MED LETOM
25. 10. 2020

 Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne,
2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena
bogoslužja in organizirana molitev vernikov. Duhovnik sam
blagoslovi pokopališče pri pokopališki kapeli oz. pri vhodu. Verniki
v domačem krogu molite za rajne (npr. rožni venec).
Grobove pokojnih obiščite na način, da ne bo prihajalo do
nepotrebnega druženja in možnosti širjenja okužb.
Obhajanje bolniškega maziljenja JE DOVOLJENO ob upoštevanju,
da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in
duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik
med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred
obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke SO DOVOLJENI.


Nadškof Stanislav Zore nas vabi: »Vsak dan smo bližje koncu
epidemije, zato je pomembno, da v svojih srcih ne izgubimo upanja in ljubezni. Pomembno je, da smo vedno drug do drugega prijazni in spoštljivi ter si morebitne krivice medsebojno odpustimo.
Vse, verne ter neverne, vse vabim k molitvi za zdravje."


