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

Gregor VII., papež
Filip Neri, duhovnik
Bl. Alojzij Grozde
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petek

Julijan, mučenec
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sobota

Maksim Emonski, škof

7 0 0 - za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Ivanka in Janko Kandiž
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1900 +Katarina Volčič; +Marija Kožuh
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Justin, mučenec
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Erazem, škof
sreda
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SVETO REŠNJE
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Krista, mučenka
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Igor, knez
prva sobota
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LETOM
1000
NEDELJA
Norbert, škof
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+France Šuštar, obl.
+Jani Dolenc
-po namenu
-Pavla Tavčar in Karnišnkovi
-po namenu
-po namenu
-po namenu
+Anton Pleško, 7. dan
+Albina Grundner, obl.
-po namenu
-Martin Koščak, 7. dan
- za župljane in dobrotnike
+Janez Iglič; +Ivica Demšar, obl.
++Pleško
Sv. Andrej: skupni zaključek šmarnic
-po namenu
+Angela Turk, 7. dan; +Tone in Vera Mlakar
+Angela Mrak
++starši, brat in Terezija Fink
++starši, bratje in sestre Dolinar
-po namenu
+Pavla Mravlja, 30. dan; +Marija Recek
-za župljane in dobrotnike
-v čast in zadoščenje Jezusu
-v čast Jezusovemu Srcu
+Matejka Zidar
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
-po namenu
- za župljane in dobrotnike
sveta maša in nato procesija: +Francka
Demšar, obl.; +Janko Bergant
+Antonija Florjančič, obl. in Anton Nartnik
+Janez Mravlja, obl.
Brode: za sosesko (žegnanje)
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SVETI DUH NAM BIL JE DAN
Naša omejenost ni zmožna razumeti niti Očeta niti Sina. Zato dar Svetega Duha vzpostavlja stik med nami in Bogom in tako razsvetljuje našo
vero v težavni resnici božjega učlovečenja.
Duha prejemamo torej zaradi spoznanja.
Človeški čuti bi bili brez koristi za telo, če
bi ne bilo dražljajev, ki jih spodbude k
delovanju. Oči ne koristijo nič, če ni luči ali
dneva. Ušesa ne morejo izvrševati svoje
naloge, če ni besed ali zvoka. Nos bi ne
vedel, čemu je,
če bi ne izhajali
razni vonji iz stvari. Vzrok za takšno stanje ni v
tem, ker bi čuti ne imeli naravnih zmožnosti,
marveč ker so za njihovo delovanje potrebne še
druge prvine. Na podoben način ima človeška
duša sicer tudi brez daru Svetega Duha naravno zmožnost spoznati
Boga, toda manjkala bi ji luč, da bi ga res spoznala.
Dar, ki je v Kristusu, pa je ves dan vsem.
Na razpolago nam je in daje se nam v
takšni meri, v kakršni ga hočemo sprejeti.
Prebival bo v nas v tisti meri, v kakršni ga
bo vsak hotel zaslužiti. Ta dar ostane z
nami do konca sveta. Je tolažba v našem
pričakovanju, je zagotovilo prihodnjega
upanja, ko se bodo uresničili njegovi
darovi, je luč našega srca in sijaj naših duš.
Iz razprave sv. Hilarija, škofa, O sveti Trojici

Za udeležbo pri sveti maši sedaj velja določilo 10 m2 na osebo ali
člane istega gospodinjstva, oz. polovica zasedenih sedišč ob upoštevanju medsebojne razdalje 1,5 m med osebami in člani različnih
gospodinjstev. Ob vstopu v cerkev si razkužite roke in ves čas nosíte
zaščitno masko. Pridite če ste zdravi in na lastno odgovornost.
Sveta spoved je vsak dan pred, oz. med sveto mašo in vedno pri kapucinih.

BINKOŠTI

 OBISKI



BOLNIKOV so ob upoštevanju varovalnih ukrepov. Svojci
pravočasno sporočite (pred odhodom v bolnico, oz. preden človek povsem oslabi).
 KRŠČEVANJE je po predhodni prijavi. Starši pokličite ali se osebno oglasite.

23. 5. 2021

 Jutri

je binkoštni ponedeljek in slovesni praznik MARIJE POMOČNICE
KRISTJANOV - zavetnice Slovencev.
V soboto, 29. maja, bodo letošnji provoobhajanci pristopili prvič k
sveti spovedi. Podprimo jih z molitvijo in osebnim zgledom.


Še vedno lepo dobrodošli pri šmarnicah v župnijski cerkvi in podružnicah.
Sklep šmarnic bo prihodnjo nedeljo, 30. maja, ob 18. uri na Sv. Andreju.
Vsi šmarničarji lepo povabljeni, da se skupaj zahvalimo Mariji za vse milosti.
30. 5. 2021

NEDELJA SVETE TROJICE

NAČRTOVANI/PREDVIDENI DOGODKI:
(v primeru, da bodo varovalni ukrepi, to dopuščali)


PRVO SVETO OBHAJILO - sobota, 19. 6., in nedelja, 20. 6. 2021;



SREČANJE STAREJŠIH - nedelja, 27. junija 2021;



SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV - nedelja, 4. julija 2021;



ORATORIJ - od 9. do 13. avgusta 2021;



SVETA BIRMA - sobota, 3. oktobra 2021.
 Nekdanji

Škofjeloški župnik Alfonz Grojzdek je napisal
knjigo v kateri je orisal svojo življenjsko pot in podal polno pričevanj o neizmerni Božji ljubezni ter nanizal dogodke svojega
življenja. V njej piše tudi o Škofji Loki in njenih prebivalcih.
Knjiga je lična z mnogo barvnimi fotografijami.
Knjigo lahko naročite pri založbi Novi svet preko tel.: 070-874568 ali e-pošte: narocila@novisvet.si.
Cena knjige 19 € + 1 EUR za poštnino.
MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
in MOLITEV ROŽNEGA VENCA je
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI
pol ure pred sveto mašo.
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV
-27. maj: ZA OTROKE IN DRUŽINE,
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je
-3. junij: V ČAST JEZUSOVEMU SVETEMU 1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.
REŠNJEMU TELESU.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

V

torek bomo vstopili v mesec junij, ki je posvečen JEZUSOVEMU
SRCU. Pri sveti maši bomo brali VRTNICE.
V četrtek, 3. junija, bomo obhajali
slovesni praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI.
KRVI Praznik je
zapovedan - praznujemo ga kot nedeljo (zagotovo pridemo k sveti maši).
Vsem, ki prepoznavate neskončno
dragocen dar Jezusove ljubezni do nas,
daritve in bližine, je sveta maša čudovita priložnost za zahvalo in
odgovor na Božjo Ljubezen. Praznični sveti maši bosta v župnijski
cerkvi ob 8. in ob 19. uri. Po večerni maši bo pol ure češčenje Najsvetejšega.


 V sredo, četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.
 Prvi petek in

prva sobota sta v tem tednu. Radi pridite k spovedi in sveti
maši (obhajilu) v mesecu, ko častimo Jezusovo Srce.
 Prihodnjo

nedeljo bo NEDELJA SVETE TROJICE. Po 8. maši bo
PROCESIJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA,
TELESA s katero pokažemo vero v
Jezusa in hvaležnost za Njegovo navzočnost med nami. K sodelovanju vabljeni
prvoobhajanci, birmanci, mladi, deklice, ki boste posipale cvetje, ministranti,
pevci, fantje in možje z banderi ter vsi verniki. K procesiji vabljeni tudi verniki,
ki boste pri sveti maši v kapucinski cerkvi in cerkvi Brezmadežne.
 Hvala

Bogu za vse, ki ste se v maju zvesto zbirali pri šmarnicah; vsem, ki
ste se zbrali k molitvi pred praznikom Binkošti; ter vsem, ki se sredi vseh
skrbi ter preizkušenj tega sveta ne pustite odtrgati od konkretnega odnosa z
živim Bogom ter življenja z Njim in Zanj.

