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

17. 1.
2021
NEDELJA

2. NEDELJA MED
LETOM

18. 1.,
ponedeljek

Marjeta Ogrska,
redovnica

19. 1.,
torek
20. 1.,
sreda
21. 1.,
četrtek

Anton, puščavnik

Makarij, opat
Fabijan in Boštjan,
mučenca
Neža, mučenka

22. 1.,
petek

Vincencij, diakon in
mučenec

23. 1.,
sobota

Henrik, duhovnik

24. 1.
2021
NEDELJA

3. NEDELJA MED
LETOM - NEDELJA
SVETEGA PISMA

25. 1.,
ponedeljek
26. 1.,
torek
27. 1.,
sreda
28. 1.,
četrtek
29. 1.,
petek
30. 1.,
sobota
31. 1.
2021
NEDELJA

70 0
80 0
1000
70 0
1800
70 0
1800
70 0
1800
70 0
1800
70 0
1800
70 0
1800
70 0
80 0
1000

Frančišek Saleški, škof

SPREOBRNITEV
APOSTOLA PAVLA
Timotej in Tit, škofa
Angela Merici,
red. ustanoviteljica
Tomaž Akvinski,
cerkveni učitelj
Valerij, škof
Martina, mučenka
4. NEDELJA MED
LETOM

Janez Bosko, red. ust.

70 0
1800
70 0
1800
70 0
1800
70 0
1800
70 0
1800
70 0
1800

- za župljane in dobrotnike
+Anton Rupar
+M il a n B e rga n t
-po namenu
+Magda Klobučar
+Anica Jamnik (Demšarjeva c.)
-za uboge
+Magda in Pavle Peklaj
-po namenu
+Ciril Oblak, obl.; +Jana Pirc
-po namenu
+Vera Mlakar
+starši, brat in sestre Dolenc (Vincarje)
-po namenu
+Ema Mihelič, 30. dan;
+Marjan Bokal, obl.; +Pavla Bergant, obl.
-za vnukinjo (M.Š.)
+Terezija in Anton Ogrin
- za župljane in dobrotnike
++Šink
+Ivana Starašinič
+Milena Dolinar, 30. dan;
-po namenu
+Janez Benedičič; -v zahvalo
-po namenu
+Manca Šubic, 7. dan; +Pavle Pintar, obl.
-po namenu
+Veronika Hostnik, 7. dan; ++starši Prosen
+Marjan Jesenovec, obl. (Puštal)
-po namenu
+Marija Žitnik; +Tomaž Bergant, obl.
-po namenu
+Anka in Branko Rosina, obl.; +Kondi Borštner
+Irena Svoljšak
+Andrej Trobec, obl.

70 0

- za župljane in dobrotnike
8 0 0 ++Mavri in Pogačnik
1000 ++ Po toč n ik

Darova li za maše (oddane ): +MANCA ŠUBIC: 1 Piv k.
Oznanila izdaja ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka. 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: SI56 1919 0500 2368 967 (pri DBS) |
| Uradne ure: ponedeljek 8.00 - 9.00 in petek 16.00 - 17.00. |
ŽUPNIJSKA KARITAS, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka
| Uradne ure: Mestni trg 38, sreda 16.00 - 17.00 | TEL. (odzivnik): 04/51 23 300 |
| e-pošta: karitas.skofjaloka@gmail.com | TRR: SI56 1919 0500 7360 005 |

GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA

Leto XLIV, št. 2

17. januar 2021

V veljavi so navodila in pogoji za versko oskrbo in življenje. Več v oznanilih.

Ostanite v moji ljubezni: obrodili boste obilo sadu
Zgodba pripoveduje o človeku, ki
je hotel uiti svoji senci. Valjal se je
po tleh, skočil v vodo, skušal preskočiti svojo senco. Vse zaman.
Neki modrijan, ki je to slišal, je
rekel: »To je vendar čisto preprosto.
Nič lažjega kot to. Moral bi se
samo postaviti v senco drevesa in
rešil bi se svoje sence.«
Ta, skoraj naivna zgodba, skriva
v sebi pomenljivo sporočilo. Kaže
na današnjega človeka, ki beži
pred svojo krivdo in žgočim glasom vesti. Kje bo našel rešilno
drevo in njegovo senco? Kristjani
ga prepoznavamo v drevesu
križa, na katerem je bil poplačan naš dolg in dolg vsega sveta. V senci tega drevesa izginejo vse naše sence.
Janez Krstnik je pokazal na Jezusa z besedami: »Glejte, Jagnje
Božje, ki odjemlje greh sveta.«
Te besede je Cerkev postavila na
najodličnejše mesto v sveti maši
in tako iz dneva v dan oznanja
temu svetu veselo sporočilo: Je
nekdo, ki odjemlje bremena vseh.
On, ki visi na križu. Sam si človek
teh bremen ne more odvzeti, sme
pa se vedno znova postaviti v blagodejno in odrešujočo senco križa.

Teden molitve za edinost kristjanov
bomo obhajali med 18. in
25. januarjem in letos
nosi naslov:
»Ostanite v moji ljubezni:
obrodili boste obilo sadu«.
Geslo izvira iz Jezusovih
besed v Janezovem evangeliju (Jn 15,1-17).
Ostati v Božji ljubezni pomeni spraviti se med
seboj in z Bogom ter izraža poklicanost k
molitvi, spravi in edinosti Cerkve ter človeštva.
Molitev, skupnostno življenje in gostoljubnost,
so način, da »ostanemo v Kristusu«, da bi se
tako mogli približati drug drugemu in bi presegli ločitve med kristjani.
Ko poslušamo in prejemamo Jezusa, njegovo
življenje pride v nas.
Vabi nas, naj dopustimo, da On sam, prebiva
in deluje v nas s svojo
Ljubeznijo.
Živeti z drugimi osebami, ki so pogosto zelo
različne od nas, predstavlja velik izziv.
Brat Roger, ustanovitelj skupnosti Taizé je
dejal: »Ni prijateljstva brez očiščujočega
trpljenja, ni ljubezni do drugega brez križa.«

Svete maše se darujejo v skladu z navodili slovenskih škofov, ki so
dosegljiva na spletni strani Katoliške cerkve ali župnije. Omogočena
je prisotnosti vernikov, vendar z omejitvami in pod določenimi pogoji (maske,
razdalja, na eno osebo/družino 30m2 …). V cerkvi je tako lahko največ
12 družin ali posameznikov, oz. oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
Svete Jezusove daritve se lahko udeležite ob delavnikih ob 7. in 18. uri v
župnijski cerkvi ter ob 6. in 8. uri v kapucinski cerkvi ter ob nedeljah
ob 7., 8., 10. in 11. uri v župnijski cerkvi, ob 8. uri v cerkvi Brezmadežne ter
ob 7., 8., 10., 11. in 17. uri v kapucinski cerkvi.
V cerkev pridite 10 minut pred mašo . Toplo se oblecite. Ob vstopu si razkužite
roke in nosite zaščitno masko. Pridite samo če ste zdravi in na lastno odgovornost.
Za NEDELJSKE SVETE MAŠE je potrebna vnaprejšnja PRIJAVA:
na spletnem obrazcu (na spletni strani župnije) ali se vpišite v tabelo
na notranji strani glavnih vrat župnijske cerkve, oz. v kapucinski cerkvi.
Prejem obhajila je možen v župnijski cerkvi ob nedeljah od 9. 00 do 9.45.
Sveta spoved je vsak dan pred, oz. med sveto mašo.
 OBISKI

BOLNIKOV IN UMIRAJOČIH so možni ob upoštevanju varovalnih ukrepov – spoved, obhajilo, bolniško maziljenje. Svojci pokličite.
 KRŠČEVANJE

je mogoče - en otrok (družina), po predhodni pripravi.
Starši pokličite ali pišite po e-pošti.

MOŽNOSTI PRIPRAVE NA ZAKON v letu 2021

2. NEDELJA MED LETOM

17. 1. 2021

 V ponedeljkih in četrtkih je pol ure po sveti maši v župnijski cerkvi
zopet možnost za tiho osebno molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim.
 V ponedeljek, 18. januarja, bomo vstopili v TEDEN MOLITVE ZA EDINOST

KRISTJANOV. Vabljeni k molitvi in delu za edinost med kristjani. Tako se pridružujemo Jezusovi molitvi v dvorani zadnje večerje: 'Da bi bili vsi eno, da bo svet veroval.'
 Koledniki so z vašo pomočjo letos zbrali 2.050 eur (lani 2.490 eur),
v adventni akciji pa ste veroučenci zbrali 630 eur (lani 645 eur). Bog povrni!

NEDELJA SVETEGA PISMA

24. 1. 2021

 Nedelja Svetega Pisma je priložnost, da se

znova zavemo, kako velik dar je Sveto Pismo razodetje Boga, Njegova živa beseda ter Pot in
Luč ki vodi v Življenje. Povabimo jo v svoje življenje.
 Od 23. do 29. jan. poteka SVETOPISEMSKI

MARATON - neprekinjeno branje Svetega Pisma
(s spremljevalnimi dogodki - gosti). Več inf. na:
https://www.svetopisemskimaraton.si/
 V ponedeljek, 25. januarja, na praznik spreobrnjenja apostola Pavla, bo

sklep tedna molitve za EDINOST KRISTJANOV. Hvala vsem za molitev.

 Januar je MESEC VERSKEGA TISKA. Vabljeni k naročilu Družine,
Ognjišča, Magnifikata, Božjega okolja, Besede med nami …



 Lahko postanete tudi milijonar dobrote, če prinesete celoletni dar
(6 EUR) za pomoči potrebne. Za prizadete v potresu v Petrinji lahko
darujete 5 EUR s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

 Skupnost Emanuel vabi

Kapucinski samostan Škofja Loka vabi na cikel srečanj z družinskim terpevtom
Mihom Ruparčičem z naslovom: SOČUTJE DO SAMEGA SEBE. Srečanja
so vsak 2. torek v mesecu ob 20. uri preko aplikacije zoom.
Več informacij in prijave na: joze.smukavec@rkc.si.

Župnija Žiri pripravlja tečaj priprave na zakon
23., 24., 30. in 31. januarja, vsakokrat ob 19.00.
Srečanja (90 min) bodo po zoom-u. Obvezne
prijave, do 20. januarja, na: zupnija.ziri@rkc.si.
na pripravo na zakon,
ki bo potekal od 22. januarja do 23. aprila - ob
petkih na 14. dni (od 19. do 21. ure). Več inf.:
Mihaela in Tomaž, po tel.: 041-859-531 ali epošti: priprava.na.zakon@gmail.com.
 Ignacijev dom duhovnosti

vabi na pripravo na
zakon od 5. do 7. februarja. Več informacij na:
https://ignacijevdom.si/priprava-na-zakon/

torek, 9.2.2021: KRITIČNI NOTRANJI GLAS - Kdo si, ki govoriš, da nisem
vreden ljubezni in mi ne bo uspelo?
9.3.2021: INTUICIJA - Jo poznam? Jo slišim? Ji verjamem?
13.4.2021: RANLJIVOST - Me boš še imela rada, če se pokažem kot sem?
11.5.2021: ZBOGOM PERFEKCIONIZEM - Zvečer ne razmišljam več, česa
vsega nisem danes naredil... Dobro je, kot je.
8.6.2021 ob 20h: POČITEK - Je dovolj, da samo sem?

