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

Klavdij, redovnik
Julijana, mučenka

PEPELNICA
Flavijan, škof

Bonifacij, škof
Frančišek in Jacinta,
fatimska pastirčka
1. POSTNA NEDELJA
Peter Damiani, škof

SEDEŽ APOSTOLA
PETRA
Polikarp,
škof in mučenec
MATIJA, apostol
Valburga, opatinja
Aleksander, škof
Gabrijel Žalostne
Matere Božje, redovnik
2. POSTNA NEDELJA
Ožbolt, škof
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-za župljane in dobrotnike
-v zahvalo in priprošnjo za sveti zakon
+AntoninFrančiškaPotrebuješ;+BoštjanDolenc,obl.
+Valentin Brgant
+Valentina Šmid; ++Košenina
-za zdravje (covid)
-Marija in Štefan Kožuh, obl.
-za spreobrnjenje grešnikov in rešitev duš
++Zalubnikarjevi
-po namenu
+Janez in Pavel Končan
-v zahvalo za zdravje (J.F.)
-po namenu
+Evgen Marijan Bogataj, 7. dan
+Franc Kožuh, obl. (Podlubnik 63)
+Janez Dolinar; +Tončka Friškovec, obl.
+Drago in Pavla Jelič
++Jakovčevi; +Marija in Stane Dolenec, obl.
- za župljane in dobrotnike
+Micka Dolinar, obl. brat Lojze
+Vinko Pivk, obl.
-po namenu
+Franc Pirc; +Marija Šmid, obl.
-za zdravje (K.L.)
+Lojze Jesenovec, obl.
-po namenu
+Frančiška Strojan, obl.; ++Prosen in Obed
-po namenu
+Jože Jenko; +Franc Tibaut, obl.

7 0 0 -po namenu
1800 +Jure Hafner, 30. dan; ++Biček
7 0 0 ++starši (L)
1800 -po namenu (P)
7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Ana in Tone Demšar, obl.
1000 +Stane in Mira Bernik; +Minka Arhar, obl.

Da r o v a l i za m a š e ( o d d a ne ) : + J UR E H A F N E R : 1 Da ni c a T r o j a r .

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

POST
Pretrgajte srca in ne oblačil
Zdaj govori Gospod: Obrnite se
k meni z vsem srcem, s postom
in z jokom in s srčno bolečino!
Pretrgajte svoja srca in ne svojih
oblačil, vrnite se h Gospodu,
svojemu Bogu, zakaj milostljiv je
in poln usmiljenja, počasen za
jezo in bogat v milosti, pripravljen
preklicati kazen.
Kdo ve, če se ne vrne, se usmili
in pusti za seboj blagoslov,
jedilno in pitno daritev za Gospoda,
vašega Boga?
prerok Joel (Jl 2,12-14)

Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri
vrata in môli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem.
In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.
Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor
hinavci; kazijo namreč svoje obraze, da pokažejo
ljudem, kako se postijo. Resnično, povem
vam: Dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti
postiš si pomazili glavo in umij obraz. Tako ne
boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu Očetu, ki je na skritem. In tvoj Oče, ki
vidi na skritem, ti bo povrnil. (Mt 6,6.16–18)
— — —

Post ni gladovna stavka, shujševalna kura
ali oblika političnega boja. Svetopisemski
post je bistveno versko dejanje; pomeni
živeti, kar učijo postava in preroki, kakor
je govoril in delal Jezus, ki posta ne obsoja,
saj se mu je celo sam podvrgel za štirideset
dni. Ožigosa pa določen način posta. Tako
kakor miloščina in molitev tudi post preko
čudaškega obnašanja ne sme postati sredstvo
lastne koristi. Post kot bogočastje, kot služenje Bogu, kot znamenje, da se preko
pokore želimo vrniti k njemu in ponovno vzpostaviti pravi odnos z njim in z
brati, je treba uresničevati na skrivnem.
Če ravnamo drugače, če iščemo pohvalo
drugih, pomeni, da potvarjamo njegov
pomen in ravnamo hinavsko. (Mario Galizzi)

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 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 večerni 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.

Postna postava za leto 2021
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč.
Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo
darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je
na pepelnično sredo (letos 17. februarja) in na veliki petek (letos 2. aprila).
Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih
jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.

6. NEDELJA MED LETOM

14. 2. 2021

 S PEPELNIČNO SREDO bomo vstopili v POSTNI ČAS.

Sveti maši bosta ob 8. in 18. uri. Potrebne so prijave.
 Ob začetku postnega časa, radi pristopite k zakramentu

sprave - spovedi.
 Ob petkih se za udeležbo pri sveti maši predhodno prijavite.
 V postnem času ste vsi lepo vabljeni vsak petek ob 19. uri h
križevemu potu preko zoom-a: bit.ly/krizev-pot-skofja-loka.

Pri križevem potu boste sodelovali tudi veroukarji (na datume zapisane spodaj).
K udeležbi pa vabljeni vsak petek skupaj z družinskimi člani.
petek 19. 2.

8.r.

petek 12. 3.

5. r.

petek 26. 2.
petek 5. 3.

7.r.
6. r.

petek 19. 3.
petek 26. 3.

4. in 3. r.
2.in1.r

 KRIŽEV POT NA HRIBEC bo letos potekal na način, da bodo v kapelicah
nameščena besedila za posamezno postajo križevega pota.
Vsak teden bo drugačno besedilo molitve križevega pota v kapelicah.
Verniki ste povabljeni, da enkrat v tednu (ko vam najbolj ustreza)
pridete posamično ali kot družina in zmolite pobožnost križevega pota.

1. POSTNA NEDELJA

21. 2. 2021

 V tem tednu bodo veroučne in šolske počitnice.

Bog povrni vsem, ki v teh časih vztrajate v ljubezni in zvestobi do Boga
in bližnjih - z molitvami, s konkretno pomočjo in darovi ljudem v stiski.
Hvala tudi za vso izkazano pozornost in skrb za duhovnike in župnijo.
Bog, ki vidi na skrivnem, naj vam povrne s tistimi milostmi, ki jih najbolj potrebujete.


Kaj je pokora? (Youcat)
Pokora je popravilo škode za storjeno krivico. Pokora se ne sme zgoditi le
v glavi, temveč se mora pokazati v dejanjih ljubezni in delu za druge. Tudi
ko molimo, se postimo in revne duhovno ter materialno podpiramo, delamo pokoro. (KKC 1434–1439)
Pokoro pogosto napačno razumemo. Nobene zveze nima z obtoževanjem
samega sebe in skrupuloznostjo. Pokora ni tuhtanje o tem, kako slab človek sem.
Pokora nas osvobaja in opogumlja, da začnemo znova.

