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

1. 11.

VSI SVETI,

2020
slovesni in
NEDELJA zapovedan praznik
2. 11.
ponedeljek

SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH

3. 11.
torek

Viktorin Ptujski,
škof in mučenec

4. 11. ,
sreda
5. 11.,
četrtek
6. 11. ,
petek

Karel Boromejski,
škof
Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika
Lenart, opat

-za župlj ane in dobrot nike
+Alojzija in Emil Grah, obl.
+Anton Trojar
++škofjeloški duhovniki, redovnice in redovniki
++d uše v vica h
+Dragic a Gal zinj a; + S tanisla v S ka fa
+Ce ne Bo žnar , st . obl .
+A ngelca Je seno vec ( Puštal)
-v z ahvalo
+Karl Ka stelic
+Tatj ana Bož na r, 7.d a n
+Francka in Franc Berčon ter Pavla Režen
-v ča st Je z uso vemu Sr cu
+Pavla Knapič 7.dan; +Francka Kalan, obl.

Ernest, opat

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
+Ma rija Ta vč ar, obl. ( Puštal)
+Gregor Žonta r, obl.

2020

32. MED LETOM ZAHVALNA

NEDELJA

Bogomir, škof

-za župlj ane in dobrot nike
+Ivanka Maček, obl.; +Angela Šink, obl.
+A nton J ankove c, obl.

7. 11.,
sobota
8. 11.

9. 11.
POSVETITEV
ponedeljek LATERANSKE BAZILIKE
10. 11.
Leon Veliki, papež
torek
11. 11.
Martin, škof
sreda
12. 11.
Jozafat, mučenec
četrtek
13. 11.
Stanislav Kostka,
petek
redovnik
14. 11.
sobota
15. 11.
2020
NEDELJA

Nikolaj Tavelić,
mučenec
33. MED LETOM
Albert Veliki, škof
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1. november 2020

Zaradi koronavirusa so SVETE MAŠE brez udeležbe vernikov. Verouk
poteka na daljavo, odpovedana so srečanja skupin, sestanki, krščevanje …
Škofje do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od
udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki nadomestite 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).

KAKO BITI HVALEŽEN V SEDANJIH RAZMERAH?
 Če ste se danes zbudili bolj zdravi kot bolni, ste srečnejši kot milijoni

-za zdra vje

ljudi, ki ne bodo dočakali druge nedelje.

+Ma rtin E ršte i n sorod niki
+A nton Berni k, obl.

 Če niste nikoli doživeli grozot vojne, bili zaprti, vas niso mučili
in niste umirali zaradi lakote, vam je bolje kot 500 milijonom ljudi.

+Lojze in Lj uba Albre ht, obl.
+J ulija na i n Ja ne z Set nikar, obl.
+Tere zija R upa r, obl.
+Ja nko Dolenc, obl.
+C veto Fo rtin, obl.
-za župlj ane in dobrot nike
+Silva Bergant, obl.; +Andrej Habjan, obl.
+Polde Prevodnik
++starši Tušek (Log) in brat Janko

Darovali za maše (oddane): +ZORICA SOVINC: 1 Francka Kastelic.
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.

 Če lahko javno priznate svojo versko pripadnost brez strahu, da bi
vas nekdo preganjal ali ubil, imate več sreče kot 3 milijarde ljudi.
 Če imate poln hladilnik, ste oblečeni, imate streho nad glavo in
prostor kjer lahko spite, ste bogatejši kot 75% prebivalcev sveta.
 Če berete te misli, ste srečnejši od dveh milijard ljudi, ki ne znajo brati.
 Če imate denar v banki ali

denarnici, ste med STOTIMI ljudmi na svetu eden izmed
OSMIH privilegirancev.
 Če doživljate preizkušnje, je

to mogoče zato, ker ste še živi.

 Če ste hvaležni, to pomeni, da

vidite sebe in svet v pravi luči.

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
18. ure. V cerkvi je lahko navzočih hkrati največ 6 ljudi. Ob
vstopu v prostor si razkužite roke, nadenete zaščitno masko in ohranjajte 2 metra medosebne razdalje (razen člani istega gospodinjstva).
Vsak prihaja na lastno odgovornost in naj skrbi tudi za varnost drugih.


MOŽNOST ZA SVETO SPOVED je med tednom od 17.45 - 18.15,
ob nedeljah pa od 6.45 - 8.15 in od 9.30 - 10.00.


MOŽNOST ZA PREJEM SVETEGA OBHAJILA, je med tednom
od 17.45 - 18.15 ter ob nedeljah pa od 6.45 - 8.15 in od 10.00
- 10.15, in sicer za tiste, ki ne kašljajo, nimajo povišane telesne
temperature ali okužbe dihal in so na prejem obhajila pripravljeni
(nimajo težkih grehov, oz. gredo prej k sveti spovedi).
Če je v cerkvi že 6 ljudi, počakajte par minut zunaj, in ko
nekaj ljudi odide iz cerkve, vstopite. Hvala!
Ob prihodu v cerkev vstopajte skozi glavna vrata. Za obhajilo
pojdite po sredini cerkve pred oltar - z medsebojno razdaljo dveh
metrov. Pred prejemom obhajila sami (ali z drugimi) zmolite kesanje in molitev Očenaš. Nato pristopite k obhajilu. Verniki odhajajte
iz cerkve pri stranskih vratih. Ne pozabite se v srcu zahvaliti
Jezusu za dar njegove bližine in ljubezni. Ob odhodu iz cerkve lahko tudi darujete za cerkev in vzamete oznanila.


VSI SVETI

1. 11. 2020
 Danes je slovesni in zapovedan praznik
VSEH SVETIH. Ob 14.30 (ko bodo letos molitve na pokopališču brez vernikov) ste povabljeni, da se doma zberete k molitvi za rajne.
Ob 18. uri vas bodo (1. in 2. novembra)
zvonovi iz župnijske cerkve tudi povabili k
molitvi (rožnega venca) za rajne.

 Hvala vsem, ki ste molili rožni venec v oktobru.
Z molitvijo nadaljujte tudi v novembru. Namene molitev za rajne (očenaše) in kdaj bomo
molili za vaše rajne, lahko vidite na oglasni deski in FB strani župnije.
 Prvi petek in sobota sta v tem tednu. Povabljeni, da (v tem mesecu)

pridete k sveti spovedi in obhajilu ter darujete svoje trpljenje in preizkušnje za rešitev duš, za Cerkev in v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu Srcu … in tudi darujete milost odpustka za rajne (več spodaj).
 V četrtek in petek nameravava duhovnika obhajati bolnike in

starejše. Če bi še kdo želel prejeti zakramente ali pa če ima morda kdo (v tej situaciji) pomisleke za obisk - to sporočite. Hvala.
Duhovnika prideva podeliti tudi zakrament bolniškega maziljenja,
če svojci pravočasno obvestite in to omogočite vašim dragim.
——————————————————————————————



URADNE URE - če bi kdo želel darovati 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).

32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA
8. 11. 2020
 HVALA BOGU za Njegovo Besedo, stvarstvo, čas, ljudi in tudi vse
milosti v preizkušnjah sedanjih dni, pa za zakramente in Cerkev.
Bog povrni s svojimi milostmi tam kjer jih najbolj potrebujete vsem
sodelavcem, molivcem in dobrotnikom, ki podarjate čas, sposobnosti ter tudi žrtve za soljudi - ste orodje Božje dobrote.
Zahvalo nadškofa Stanislava Zorete si lahko preberete na oglasni
deski ali na spletni strani Katoliške Cerkve.

 Ob

 Bog vam povrni za že prinesene darove za bero, za klopi in za

smrti svojcev pokličite v župnišče/župnika in se bomo
dogovorili za pogreb. Pogrebi so lahko samo v ožjem/
družinskem krogu - pokop, brez 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; vsak dan na: TV-EXODUS ob 6h, 12h ali 18h in RADIO
OGNJIŠČE ob 19h, ned. ob 10h) in prejemajte duhovno obhajilo.

molitvene namene (očenaše) za rajne.

 Ves mesec november Cerkev (letos izredno) naklanja mož-

nost prejema in posredovanja daru ODPUSTKA za rajne, ko
molimo za pokojno osebo, če smo bili pri spovedi (smo v posvečujoči milosti) in obhajilu ter molimo vero in očenaš po papeževem namenu. Bodimo velikodušni in pomagajmo našim rajnim.

