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

Žalostna Mati Božja
Kornelij in Ciprijan, muč.
Ljudmila, kneginja
Robert Bellarmino,
škof in c. uč.
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- za župljane in dobrotnike
+Marica in Jakob Notar
+Miro Osredkar
Bodovlje: za sosesko (žegnanje)
+Anton Podlogar, obl.
+mož in starši Bogataj
+Jože Bergant, obl.
+Marija Krajnik (Log)
-v čast in zahvalo Mariji
+Janez Vodnik, obl. (Brode 18);
+Ivan Oman
+Jaka Bergant, obl.
+Ivan Arhar in Katarina Mohorič
+Stane Uršič, obl.
++starši Krmelj (Sv. Andrej)
-v čast Božji previdnosti
+Manca Šubic
-za župljane in dobrotnike
+Francka Demšar (Valterski vrh)
+Jakob Šink, obl.
-v čast Svetemu Duhu za blagoslovljeno leto
Hribec: za sosesko (žegnanje)
+Janez in Ivana Končan
+Peter Bernik
++družina Nastran in sorodniki
+Ivanka in Anton Kožuh, obl.
-v čast Žalostni Materi Božji
+Janez in Marija Čemažar, obl.
+Franc Volčič, obl.
++starši Eržen
+Lovrenc Dolinar, obl. in starši
+Ana Marija Kovač
++starši Božnar
+Mira in Franci Kožuh, obl.
+duhovnik Ivan Božnar, obl.
-za župljane in dobrotnike; +Antonija Čarman
+Marija Kramarič
+Pavle in Rozalija Križnar
Sv. Florijan: za sosesko (žegnanje)

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 17.00 - 18.00. |
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
Bog nikoli ne dela nasilja
nad našo svobodno voljo.
Od nas je odvisno,
ali hočemo sprejeti
Božjo milost ali ne;
ali bomo z njo sodelovali
ali pa jo bomo zapravili.
sv. Favstina Kowalska

BODI MOJ UČITELJ,
GOSPOD
Potrebujem te za svojega
učitelja, Gospod.
Dnevno te potrebujem.
Podari mi čisto vest,
ki bo začutila in sprejela
samo tvojega Duha.
Moja ušesa so gluha,
ne morem slišati tvojega glasu.
Moj pogled je zamegljen,
nemoremvidetitvojih znamenj.
Samo ti mi lahko odpreš ušesa,
izostriš moj pogled in
očistiš moje srce.
Nauči me sedeti ob tvojih nogah
in poslušati tvojo besedo.
Amen.
John Henry Newman

Leto XLIV, št. 18

5. september 2021

»Z Bogom začni vsako delo …« bi rekel
naš blaženi Anton
Martin Slomšek. Ko
začenjamo
novo
šolsko in veroučno
leto, je prav, da povabimo Jezusa, da v skupni družbi prehodimo pot, ki je
pred nami. V veselju, igri ter novih znanjih, ki jih prinaša novo leto, preživimo skupaj nepozabne trenutke.
Če nam bo kdaj težko, nam bo on stal ob strani,
kadar pa nam bo šlo dobro, se mu ne pozabimo
zahvaliti, da nam naklanja takšne sposobnosti.
Ob vseh šolskih in obšolski dejavnosti pa ne pozabi,
da te Jezus, skupaj s tvojimi prijatelji čaka tudi ob
oltarni mizi. Nedelja je še posebej primeren dan, da
se veseliš skupaj z vsemi vernimi.
Tako učencem kot staršem, učiteljem in katehetom,
obilje blagoslova v novem šolskem in veroučnem letu.

————————-

Vsak dan (doma,
pri verouku, v šoli, s
prijatelji, pri igri …)
naše
življenje
prepletajo
tudi
predrznosti, laži,
lenoba, nevoščljivosti, maščevanje … Vse to so grehi,
ki kalijo naše srce ter krhajo naša medsebojna prijateljstva in prijateljstvo z Jezusom. Pri spovedi nam
Jezus grehe odpusti, da se obnovi prijateljstvo, pa je
potrebno tudi naše iskreno kesanje in sklep, da se
bomo poboljšali in popravili krivice, ki smo jih storili.
Beseda »oprosti« in obljuba poboljšanja nam umije
srce, da vidimo dobroto Boga in dobro v ljudeh,
konkretna dejanja ljubezni pa obnovijo most prijateljstva.
Po: T. Lasconi, Tudi jaz hodim k spovedi
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- MARIJIN ROJSTNI DAN. Sveti maši v župnijski cerkvi
bosta ob 8. in 19. uri. Radi pridite in pokažite svojo
ljubezen do Marije in Boga, ki je mogočen in je v njej in po
njej storil velike reči.
Najlepše darilo Mariji ni tisto, ki je najbolj cvetoče,
sladko ali sijoče … najlepše darilo je čisto in plemenito
srce, prijateljstvo med nami in zvestoba Bogu. Najlepši dar
za mamo so njeni otroci, ko živijo naprej podarjeno jim ljubezen.

je katehetska nedelja in nedelja mladih. Način življenja je
otroke in starše oddaljil od življenja Cerkve ter konkretnega krščanskega
življenja, zato je potreben prehod od kateheze otrok h katehezi odraslih.
V Cerkvi je že nekaj dobrih praks. Ponekod imajo katehezo samo še odrasli, potem pa oni prenesejo versko znanje na otroke. Glavna težava naše
kateheze, kot poudarja papež Frančišek, je v tem, da izvajamo katehezo
tam, kjer bi bila potrebna evangelizacija. To pomeni srečanje s Kristusom.
Zato moramo najprej oblikovati prostor, v katerem bodo otroci
doživeli Boga - živega. Ni dovolj, da se naučijo molitvene obrazce,
dobijo ocene in so s tem opravili. Molitev mora postati nekaj živega,
nekaj, kar bo del vsakdanjega življenja, potem bodo tudi obrazci in znanje
v pomoč. Starši so prvi poklicani, da molijo skupaj z otroki, da jim
dajo zgled molitve; danes pa se pogosto dogaja, da otroci učijo starše
moliti. Kaj lahko storimo? Cilj je, da bi živa občestva vodila k osebnemu srečanju s Kristusom. Kdo so živa občestva? To smo mi. Sprejmimo Božji poziv.

V

 Danes

 URADNE

URE bodo odslej ob ponedeljkih od 8. do 9. ure in ob
petkih od 17. do 18. ure.
 Jutri pričenjamo z rednim veroukom. V prvem tednu bo običajni verouk,

prihodnji teden pa boste otroci od 4. r. dalje pristopili k sveti spovedi.
 V sredo, 8. septembra, bo praznik rojstva Device Marije

sredo, 8. septembra, Muzejsko društvo Škofja Loka in Prosvetno društvo
Sotočje Škofja Loka prijazno vabita k sveti maši ob 19. uri v župnijsko cerkev in
nato ob 20. uri v Sokolski dom na SPOMINSKO AKADEMIJO IVANA OMANA (+2019).
Na Akademiji bodo sodelovali: p. dr. Metod Benedik, dr. Žiga Turk in dr. Dejan
Valentinčič. S pesmijo bodo večer obogatili pevci Škofjeloškega okteta. Za
vstop v Sokolski dom potrebujete potrdilo PCT. Veseli bodo vaše udeležbe.
V

soboto, 11. septembra, ste povabljeni na
MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE na BREZJAH.
Od 8.30 bo potekala molitev, ob 10. uri pa bo
sveta maša. Če bo primerno vreme se bomo
ob 6.50 izpred župnijske cerkve odpravili tudi
S KOLESI. Kdor bi šel peš, naj bo ob 3.15 pred župniščem na Suhi (inf. 031/356-645). Radi se pridružite.
 Prihodnja

nedelja bo katehetska. Ob 10. uri bo žegnanje na Hribcu.
Birmanci bodo na duhovnih vajah na Bledu. Podprimo jih z molitvijo.
MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
in MOLITEV ROŽNEGA VENCA je
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI pol ure pred sveto mašo.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV:
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je
- 9. september: ZA MLADE,
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.
-16. september: ZA DOMOVINO.

 Danes

teden, 19. septembra, bo ob 10. uri žegnanje na Sv. Florijanu.
To bo tudi nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije: škofa Friderika Baraga, nadškofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca,
duhovnika Andreja Majcna in profesorja Antona Strleta. Radi se jim priporočajmo.
V cerkvi zadaj lahko dobite koledar Vincencijeve zveze dobrote. Priporočeni dar je 10 evrov in ga nakažete preko priložene položnice. Več o koledarju in namenu najdete na spletni strani www.drustvo-vzd.si in na zadnji
strani koledarja. Iskrena hvala za vsak vaš dar!


 Mladi

se lahko do nedelje, 12. septembra, prijavite (župniku) na STIČNO
MLADIH, - sticna.net, ki bo v soboto, 18. sept. Prispevek je 5 eur, ostale stroške
krije župnija. Program je letos spremenjen (traja do 21.30). Še prej pa si
poglejte razlago gesla: UTRDI MOJE KORAKE.
 Otroški

pevski zbor ima pevske vaje ob nedeljah ob 9. uri v
župnišču. Otroci, pridite, veseli vas bodo.
 Vaje

mladinskega pevskega zbora so ob torkih ob 19.30 v
župnišču. Mladi, dobrodošli.
Cerkveni mešani pevski zbor ima pevske vaje ob sredah ob 20. uri
v župnišču. Vabljeni!


