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Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.
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Sholastika, redovnica
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Jordan, redovnik
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- za župljane in dobrotnike
++Mavri in Pogačnik
++ Po toč n ik ; + Sil va Al ič , o bl .
-po namenu
+Janez Demšar, 7. dan; +Marinka Jurčič, obl.
++Camlek in Osenar
-v zahvalo in prošnjo za sveti zakon
-v zahvalo za srečen porod
-po namenu
+Blaž Čarman; -za zdravje (J)
-po namenu
+Drago Preseček
++starši Končan (Malenski vrh)
-v čast Jezusovemu Srcu
+Janez Pogačnik, obl.
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
++starši Hafner (Kopališka ul.)
+Slavc Mohorič, obl.
- za župljane in dobrotnike
+Anton Dobrajc
+Janez Tavčar (Sopotnica), obl.
+Marija in Ivan Oman
-po namenu
+Jože in Berto Kosmač, obl.
-v čast sveti Trojici (P)
-po namenu
+Manca Šubic, 30. dan
-po namenu
+Veronika Hostnik, 30. dan; +Marija Pirc
-po namenu
+Ivan Ziherl in starši Rupar; +Amalija Pori
-po namenu
+Jure Hafner, 7. dan;
+Pavla Dolinar, obl.; -po namenu (M)
-po namenu
+Andrej Fojkar, ml. obl.
-za župljane in dobrotnike
-v zahvalo in priprošnjo za sveti zakon
+Anton in Frančiška Potrebuješ

Da r o v a l i za m a š e ( o d d a ne ) : + M A N C A Š UB I C : 1 M r l j a k , 1 O b l a k ; + VE R O N I K A H O ST N I K :
1 d r u ži na O m e j c , 2 d o m a č i .

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

Molitev za prijatelje
Dobri Bog,
prinašam ti svoje drage,
svoje prijatelje
in človeka, ki mi je najbližje.
Varuj jih vsega hudega
in varno jih vodi
po njihovih poteh.
Pomagaj nam razločevati,
kaj nas povezuje in
kaj nas ločuje,
kaj nas nosi in kaj nas tlači,
kaj smo drug za drugega in
kaj ne smemo biti.
Razjasni naš pogled,
utrdi naša srca,
blagoslovi naše prijateljstvo,
vodi naš korak
in ohrani nas v svoji ljubezni.
Amen.
Z vztrajnostjo se naučiš moliti.
Govoriti z Gospodom ne pomeni
samo izmenjavati besed,
ampak z njim zaživeti
notranji odnos.
(Ignacio Larranaga)

SVETO PISMO V ŽIVLJENJU BOLNIKOV
Bolnik ni dobro biti. Način življenja se
zaradi bolezni spremeni. Neredko je oteženo
ali onemogočeno gibanje. Bolan človek
komaj čaka, da bo spet na starem tiru:
aktiven in neodvisen od pomoči drugih.
Kadar se zgodi nesreča ali je bolezen
nenadoma udarila z vso silo, je človek še
posebno pretresen in negotov. Podobno
se dogaja domačim. Željno pričakujejo, da
jim zdravnik zagotovi, da ni nič resnega,
da bo zdravljenje kratko in bo bolnik
potem spet zdrav. Negotovost, če izhod ni
tako jasen, je breme. V Psalmih je to
velikokrat izraženo. Če bolezen spremljajo še stalne bolečine, ni nič čudnega, če
se kdo sam sebi smili in toliko bolj pričakuje
sočutja in predvsem dobrih novic. Dobra
novica pa se imenuje tudi evangelij.
Ob bolezni se sprašujemo, kako se more
trpljenje človeka skladati z Božjo pravičnostjo.
V evangeliju dobivamo odgovor - Jezus je
brez greha, a sprejme nemoč in bolečine,
kakršne zadevajo grešnike. Ko vzame nase
greh sveta s tem rešuje brate in sestre iz
smrti v svobodo in življenje. Jezusova dobra
novica je, da je On z nami tudi v bolezni in
trpljenju, ter da združeni z Njim stopamo,
skozi veliki petek, v večno bližino z Njim.

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 ob 8.45 in 11.45.
Sveta spoved je vsak dan pred, oz. med sveto mašo.
 TIHA

OSEBNA MOLITEV PRED IZPOSTAVLJENIM NAJSVETEJŠIM je v
ponedeljkih in četrtkih pol ure po sveti maši v župnijski cerkvi.
 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.
Svetovni dan bolnikov, ki ga obhajamo 11. februarja, na god Lurške Matere
Božje, želi biti znamenje navzočnosti Cerkve v svetu, kot usmiljenega
Samarijana v službi vseh, ki kakorkoli trpijo:
1. Z njim želi vzbuditi v ljudeh in krščanskem občestvu čut za probleme v
času bolezni in trpljenja in jih napraviti »občutljive« za to.
2. Cerkev želi pomagati bolnikom pravilno ovrednotiti njihovo trpljenje.
3. Pomembno je skupno in enotno sodelovanje med škofijami, župnijami,
redovnimi skupnostmi na pastoralnem področju zdravstva.
4. Pospeševanje prostovoljnega dela krščanskih laikov.
5. Nenehna duhovna in moralna vzgoja zdravstvenih delavcev.
6. Vedno znova je potrebno poudarjati pomembnost in nujnost duhovne
oskrbe in pomoči bolnikom.
Miro Šlibar, voditelj Medškofijskega odbora za pastoralo zdravja
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 V torek bo praznik Gospodovega darovanja

v templju - Svečnica. Sveti maši bosta ob 8.
in 18. uri. Potrebne so prijave. To je dan
posvečenega življenja, ko se zahvaljujemo
Bogu za redovnike, redovnice in vse Bogu
posvečene ter se jih spomnimo v molitvi.
 V četrtek in petek, bova duhovnika obiskala bolnike in starejše.
 Prvi petek in prva sobota bosta v tem tednu. Vabljeni ste, da redno
mesečno pristopate k sveti spovedi in tudi, da darujete svoje trpljenje v
zadoščenje Jezusovemu in Marijinemu Srcu. K sveti maši se prijavite.

5. NEDELJA MED LETOM

7. 2. 2021

 V ponedeljek bo slovenski kulturni praznik - priložnost, da se zahvalimo

Bogu za vse ljudi, ki s podarjenimi talenti širijo lepo, dobro in resnično v svetu.

 V četrtek, 11. februarja, bo god Lurške

Matere Božje in 29. svetovni dan bolnikov.
Papež Frančišek je napisal poslanico: Eden
je vaš Učitelj, vi vsi ste pa bratje (Mt 23,8).
Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov.
»Vse bolnike, zdravstvene delavce in tiste,
ki se žrtvujejo za trpeče izročam Mariji,
Materi usmiljenja in Zdravju bolnikov. Iz Lurške votline in iz svojih neštetih
svetišč po vsem svetu naj podpira našo vero in naše upanje ter nam pomaga,
da bomo drug za drugega skrbeli z bratsko ljubeznijo« (papež Frančišek)
 V petek, 12. januarja, bo ob 19. uri preko zoom-a drugo srečanje
ORATORIJSKIH ANIMATORJEV. Mladi, ki bi želeli biti dejavno vključeni v
oratorijsko dogajanje, se še lahko pridružite (sporočite župniku ali Lari).
 Mladi, vas zanima program POTA 2021? Omogoča misijonsko izkušnjo
doma in po svetu. Več informacij na https://pota.si/. Oglejte so tudi možnosti
za duhovne vaje: https://katoliskamladina.si/duhovne-vaje.
 V tem tednu bodo informativni dnevi. Molimo za mlade, da bi dobro
izbrali šolo, družbo in življenjsko usmeritev.
Bog povrni vsem, ki z molitvami in darovi pomagate ljudem, ki trpijo
zaradi potresov, boleznih in drugih stisk.


