BOGOSLUŽNI RED
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.
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Hilarij Oglejski, škof
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Patrik, škof
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Ciril Jeruzalemski, c. uč.
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NEDELJA
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-za župljane in dobrotnike
+Marijanca Setnikar, obl.
-po namenu
+Silva Pirc, obl.
+Boštjan Dolenc, obl.
Hribec: ++Jožef in Marija Bernik in sorodniki
-po namenu
+Jerica Oman, 30. dan; -za srečen porod
++družina Matzele
-za zdravje (C.R.)
+Antonija Čarman, 7.dan; ++starši Ješe
-po namenu
-za blagoslov v zakonu in družini
+Julij in Marija Levpušček
-po namenu
+Milan Bergant; +Jožefa Guzelj
-za spreobrnjenje grešnikov
+Jožefa Rihtaršič
+Janez Prevodnik, obl. (Podpulfrca)
-po namenu
-po namenu (B)
+Janko Tušek, obl.; +Marija Hribernik (Puštal)
- za župljane in dobrotnike
+France Potrebuješ, obl.
+Božena Blaznik.
+Anton Nartnik, obl.; +Ivana Koblar, obl.
-po namenu
Lontrg: -po namenu
-po namenu
+Andrej Rihtaršič, obl.
-v zahvalo za duhovnike (P)
-v dober namen (N)
-po namenu
+Marica in Cene st. Božnar; +Stane Hribernik, obl.
+Marjanca Potrebuješ
+Pavle in Rozalija Križnar, obl.
+Anton Trojar, obl.
-po namenu
-po namenu
+Jože Šubic; ++starši Rupnik
-po namenu
++Blaževi; +Marko Rihtaršič, obl.
-za župljane in dobrotnike
+Milan Bergant
-po namenu
+Zofija in Jožef Sever, obl.
-po namenu

Da r o v a l i za m a š e ( o d d a ne ) : + A N T O N I J A Č A R M AN : 1 d r u ž i na K o k a l j , 2 K o nč a no v i ,
1 M a r k o K o žu h , 1 M a r i j a i n F r a nc K o žu h , 1 H e l e na i n Si m o n K o žu h , 3 A ni c a , M a r i i n
I v a n, 3 d r u ži ne T a v č a r , K r a j ni k i n H a b j a no v i .

GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA

Leto XLIV, št. 6

14. marec 2021

V veljavi so navodila za versko življenje ob epidemiji. Več v oznanilih.

RADIJSKI MISIJON

na RADIU OGNJIŠČE
z naslovom »BILI SO SKUPAJ«
od 21. do 27. marca.
Naslov letošnjega misijona je
narekovala medsebojna oddaljenost ob virusu. Ob iskanju
odlomka v Svetem pismu, ki
govori o povezanosti so se
odprle besede Janezovega
evangelija (Jn 21), ki govorijo,
da so bili Jezus in učenci skupaj.
Ob branju tega evangeljskega
poglavja pa so se spontano
porodili še drugi naslovi:
Ali me ljubiš?, Gospod, Ti veš,
da te imam rad...
MOLITEV ZA RADIJSKI MISIJON
Gospod, ustvaril si nas za skupnost.
Od rojstva se razodevaš človeštvu
- tako nekoč kot danes.
Kot apostola Petra sprašuješ tudi
mene: „ Ali me ljubiš?"
in me vabiš, naj hodim za Teboj.
Naj nas radijski misijon okrepi v
življenju, nam pomnoži vero
in pokaže upanje
v večno življenje v Tebi. Amen.

Na praznik sv. Jožefa, v petek, 19. marca,
začenjamo TEDEN DRUŽINE.
Prav na ta dan se začne tudi Leto družine
Amoris Laetitiae, ki se bo zaključilo s svetovnim
srečanjem družin v Rimu junija 2022. Smo
tudi v letu sv. Jožefa, ki se je začelo 8. dec. 2020.
Teden družine, bomo sklenili na praznik
Gospodovega oznanjenja, 25. marca, ko
praznujemo obisk nadangela Gabrijela pri
Devici Mariji v Nazaretu.
Naj bo sklep tedna družine za nas v tem, da
bomo tudi mi želeli in si prizadevali poslušati
Boga in izpolnjevati kar nam naroča:
'Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.'
(Jn 15,12)
— —— —

NE VIDIŠ TOLIKO NAPAK
Kako gledaš na napake svojega moža, žene,
na pomanjkljivosti ljudi, s katerimi dnevno
živiš in delaš? Če so njihove pomanjkljivosti
v tvojih očeh tako velike, da ne moreš videti
nič več drugega, poglej v svoje srce.
Tvoja ljubezen je šibka.
Ni ti treba spregledovati napak drugih, toda
s pravo ljubeznijo ne vidiš toliko napak.
Prav hitro izmeri svoje srce, testiraj svojo ljubezen.
Naj postane zopet velika, pa bodo napake majhne.
Vse boš lažje prenašal, življenje z drugimi
bo zopet praznik.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

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 omejeno
število 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. Ob nedeljah
pa ob 7., 8., 9., 10. in 11. uri v župnijski cerkvi, ob 8. in 10. uri v cerkvi
Brezmadežne ter ob 7., 8., 10., 11. in 17. uri v kapucinski cerkvi.
V cerkev pridite 10 minut pred mašo. Ob vstopu si razkužite roke in ves čas
nosíte zaščitno masko. Pridite samo če ste zdravi in na lastno odgovornost.
Za NEDELJSKE in PRAZNIČNE SVETE MAŠE ter ob petkih in sobotah
je potrebna vnaprejšnja PRIJAVA na spletnem obrazcu (na spletni
strani župnije) ali pa se vpišite v tabelo na notranji strani glavnih vrat
župnijske cerkve, oz. v kapucinski cerkvi.
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.

4. POSTNA NEDELJA

14.3. 2021

 V postnem času ste vabljeni k zakramentu sprave - spovedi.
 V petek bo slovesni praznik sv. Jožefa,

kateremu je papež Frančišek posvetil letošnje leto.
Prične se tudi teden družine in traja do praznika
Gospodovega oznanjenja. Sveta družina je bila
sveta zato, ker je bila njena pozornost usmerjena
na Boga. Vabljeni k molitvi za očete, mame, može,
žene, otroke ... v hvaležnosti in prošnji.
 Prihodnjo nedeljo boste pred cerkvijo lahko
dobili oljčne vejice za cvetno nedeljo. Vaši
darovi bodo namenjeni za obnovo primorskih
cerkva. Bog povrni!

5. POSTNA NEDELJA

21.3. 2021

 Danes se na Radiu Ognjišče pričenja 16. RADIJSKI MISIJON.

 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.
Kakšne pozitivne učinke ima spoved?
Spoved spravi grešnika z Bogom.
(KKC 1468–1470, 1496)
Stanje po odvezi je kot tuš po športu, kot svež zrak po poletni nevihti,
kot prebujanje v sijočem jutru ...
V besedi 'sprava' je vsebovano vse:
spet smo na čistem z Bogom.

KRIŽEV POT NA HRIBEC - v kapelicah
je vsak teden drugačno besedilo križevega pota. Vabljeni k molitvi.
Vsak petek ob 19. uri je križev pot po
zoomu: bit.ly/krizev-pot-skofja-loka,.
V petek, 19. marca, sodelujete veroukarji
3. in 4. r., v petek, 26. marca, pa veroučenci
1. in 2. r. s starši. Vabljeni pa vsi verniki.

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 |

 V četrtek, 25. marca, bo slovesni praznik GOSPODOVEGA OZNANJENJA.
Na materinski dan se iskreno zahvalimo staršem in Bogu za življenje. Tiho
češčenje Najsvetejšega bo ta dan izjemoma od 17.30 do 18. ure.
 V petek, 26. marca, bo spovedni dan. Ves dan bo možnost za sveto
spoved pri bratih KAPUCINIH.

 Prihodnja nedelja bo CVETNA. Pri svetih mašah bo blagoslov butaric in oljk.

