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-za župljane in dobrotnike; +Blaž Čarman, obl.
+Franc in Pavla Kržišnik, obl.
+Franci in Mira Kožuh
-po namenu
+Fra nč iška in Anton Ha fner ter
Mira Bernik in L juba Jenčič
-v zahvalo in priprošnjo Mariji za družino
+Anton Strojan
-po namenu
+Franc Omejc, obl.; +Marija Ferenčak
-za zdravje
+Valentin Hafnar
-za župljane in dobrotnike
-v čast Božji previdnosti
-Franci in Mira Kožuh; -za zdravje
+Milan Bergant
+Anton Mulej
- za župljane in dobrotnike
+Silva Bergant
+Ciril Markelj, obl.
+Cirila Obed, obl.
+Mihaela Stržinar, obl.; -v zahvalo za družino (P)
++duše v vicah
++družina Ferlec; +Frančiška, Angela in
Barbara Ziherl
-po namenu
+Pavle Lavrinec, obl.; ++Stanonik
-po namenu
-v zahvalo za Božje dobrote; +Alojz Potočnik
-v čast Jezusovemu Srcu in v priprošnjo
Božji Materi Mariji
++starši Borštner in sestri Milka in Nada
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
-za zdravje v družini
- za župljane in dobrotnike
+Stane Jesenovec, obl.
++ O bl a 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 XLIII, št. 25

19. december 2020

Škofje so izdali nova navodila za versko življenje. Več v oznanilih.

Osredotočeni na božično sporočilo upanja
Kardinal Tagle, prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov, je v pogovoru
za Radio Vatikan pred letošnjimi prazniki dejal, da se moramo spomniti, da
tudi ob prvem božiču, torej ko se je Kristus rodil, situacija ni bila idealna:
Izrael se je nahajal v izredno težkih razmerah in sredi vsega tega se je rodil
Božji Sin. Problemi in preizkušnje, ki smo jih doživeli v tem letu, nam bodo
pomagali, da se bomo osredotočili na sporočilo upanja, ki ga prinaša
božič. Božič namreč pomeni, da Bog prihaja med nas in ne bomo nikoli več
sami. Emanuel pomeni »Bog z nami«. Druge stvari, ki so z nami, bodo izginile:
naložbe, uspehi, darila, naš denar … vse to bo izginilo. Vse stvari, ki smo jih
povezovali z božičem, bi lahko izginile. Vendar pa bo Jezus, ki prihaja med
nas, Bog z nami, ostal z nami za vedno. To je naše upanje.
Tudi sam se je okužil z novim koronavirusom in o tem dejal: »Želel bi reči, da nas
lahko takšna stvar doleti nenadoma, ko sploh ne pričakuješ! Kot tudi evangelij
pravi: "Ne veste, kdaj bo prišel Gospod, zato bodite pripravljeni." Upam torej, da
bi lahko vsi živeli vsak trenutek, vsak dan svojega življenja v miru z Bogom in
z bližnjim. Ne prelagajmo na kasnejši čas dobrih del, ki bi jih lahko storili sedaj.
Gre za drobna dejanja: preproste izraze dobrote, pravičnosti, telefonski klic, nasmeh, spomin, saj morda ne bomo imeli druge priložnosti, da bi to storili.«
Letošnji božič nas vabi k solidarnosti. Kardinal je izrazil upanje, da bi bili kristjani
ustvarjalni, da bi našli različne načine, da bi svoje brate in sestre spomnili, da imajo
prijatelja, na katerega lahko računajo. »Zakaj ne bi denarja, ki bi ga sicer prihranil
zase, tokrat namenil za soseda, ki je brez vsega? Ali namesto, da bi pripravil
slavnostno večerjo samo zase, zakaj ne bi naročil hrane še za koga drugega?«
Ob koncu intervjuja je kardinal Tagle zaželel, da bi imeli ljudje »moč, upanje,
vero in veselje, da bi naredili novo leto bolj svetlo. »Ne moremo pričakovati, da
bodo zunanji dejavniki tisti, ki bodo spremenili stvari. Mogoče se ne bodo
spremenile. Vendar pa lahko spremenimo svoje poglede in to je razlog, da
bo novo leto postalo svetlejše: naše upanje, naša solidarnost, naše veselje.«

 Slovenski škofje so 18. decembra izdali nova navodila za obhaja-

nje svetih maš v času epidemije. Podrobna navodila so dosegljiva
na spletni strani Katoliške cerkve ali župnije.

Svete maše je zopet mogoče obhajati ob prisotnosti vernikov, vendar z omejitvami in pod določenimi pogoji (maske, razdalja, na eno osebo/družino 30m2 …).
Za našo župnijo to pomeni, da je lahko v župnijski cerkvi sv. Jakoba naenkrat v cerkvi lahko največ 12 družin ali posameznikov, oz. članov, ki
živijo v skupnem gospodinjstvu.
Z brati kapucini bomo v teh okoliščinah darovali več svetih maš in tako
omogočili večjemu številu vernikov udeležbo. Tako bodo svete maše:
-ob delavnikih
ob 7. in 18. uri v župnijski cerkvi ter
ob 6. in 8. uri v kapucinski cerkvi;
-ob nedeljah:
ob 7., 8. in 10. v župnijski cerkvi (po potrebi tudi ob 11. in 17. uri) ter
ob 8., 10., 11. in 17. uri v kapucinski cerkvi (po potrebi tudi ob 7. uri)
Ob vstopu v cerkev si razkužite roke in imejte na sebi zaščitno masko.
V cerkev prihajajte samo če ste zdravi in na lastno odgovornost.
Ker so cerkve mrzle se toplo oblecite. Pridite vsaj 5 minut pred sveto
mašo v cerkev. V cerkev stopajte skozi glavni vhod.
OBVEZNA je vnaprejšnja PRIJAVA: na spletnem obrazcu, lahko pokličete
na 031 463 828., oz. se vpišite v tabelo na notranji strani glavnih vrat žup. cerkve.

4. ADVENTNA NEDELJA

20. 12. 2020

 Ta teden povabljeni, da pridete k sveti spovedi pred prazniki (v cerkvi lahko
dobite tudi blagoslovljeno vodo, kadilo, oglje, pratiko, koledar, Betlehemsko luč …).
 V četrtek bo PRVI SVETI VEČER. Doma se zberemo k molitvi rožnega venca, pokadimo in pokropimo domove. Lahko se pridružite tudi sklepu božične
devetdnevnice - ob 17. uri na zoom-u: http://bit.ly/bozic-loka-2020
 V petek, bo BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO,
slovesni in zapovedani praznik. Božični dan preživimo v ljubeči povezanosti z Bogom in bližnjimi. Svete maše bodo kot ob nedeljah.
Polnočnice ne bo, spremljajte prenos iz stolnice.
Otroci boste lahko v cerkev pred jaslice prinesli darove, ki jih v adventu
zbirate za lačne otroke v revnih deželah.
 V soboto, 26. decembra, bo praznik sv. Štefana in praznik slovenske
samostojnosti in enotnosti. Ob 30. letnici plebiscita še posebej goreče molimo za naš narod in domovino.
 Prihodnja nedelja bo nedelja SVETE DRUŽINE. Novorojenega bomo prosili,
naj ga tudi današnje družine sprejmejo, počastijo in mu v življenju sledijo ter
tako prejemajo njegov blagoslov, milost in dar miru. Starši blagoslovite otroke.

Ker na praznike, ne bo možnost za vse vernike, da bi bili pri sveti maši,
naj, kdor ima možnost, pride k sveti maši med tednom.

 Bog vam povrni za vse vaše velikodušne darove, za podporo župniji in
duhovnikom, kot tudi za lepo sodelovanje pri božični devetdnevnici,
vsakršno pomoč in molitveno povezanost.

Sveta spoved je mogoča do 23. decembra vsak dan (razen nedelje)

NEDELJA SVETE DRUŽINE

od 16. do 18. ure v župnijski cerkvi in kapucinski cerkvi (povsod po
dva spovednika), oz. ves dan pri kapucinih (pozvonite) ali po dogovoru.
Ob nedeljah je spovedovanje v župnijski cerkvi od 7. do 9. ure in od 10. do 11. ure.

Prejem obhajila izven svete maše je možen v župnijski cerkvi ob nedeljah
od 9. do 10. ure (na deset minut) - hkrati je lahko v cerkvi 12 posameznikov, oz. družin.
 OBISKI

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

27. 12. 2020

 V četrtek bo DRUGI SVETI VEČER. Doma se zberemo k molitvi rožnega venca,
pokadimo in pokropimo domove ter zapojemo katero od božičnih pesmi.
 V petek, bo NOVO LETO - slovesni praznik MARIJE, SVETE BOŽJE MATERE. Priporočimo se ji, za zdravje, mir in blagoslov v letu v katerega vstopamo.
Morebitne spremembe glede svetih maš idr. spremljajte na spletni strani župnije.
Blagoslovljene praznike, vere in notranjega miru, ter da povezani z Bogom in
Marijo stopamo skozi sedanje čase, vam želimo vaši duhovniki.

