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

19. 9.
2021
NEDELJA

25. MED LETOM NEDELJA SVETNIŠKIH
KANDIDATOV
Januarij, škof in mučenec

20. 9.,
Korejski mučenci
ponedeljek
21. 9.,
MATEJ, evangelist
torek
22. 9.,
Mavricij, mučenec
sreda
23. 9,.,
p. Pij iz Pietrelcine,
četrtek
redovnik
24. 9.,
bl. Anton Martin Slomšek,
petek
škof
25. 9.,
Sergij, menih
sobota
26. NEDELJA MED
26. 9.
LETOM - SLOMŠKOVA
2021
Kozma in Damijan,
NEDELJA
mučenca
27. 9.,
Vincenskij Pavelski,
ponedeljek
redovni ustanovitelj
28. 9.,
Venčeslav, mučenec
torek
29. 9.,
MIHALEL, GABRIEL in
sreda
RAFAEL, nadangeli
30. 9,
Hieronim, cerkveni učitelj
četrtek
Terezija Deteta Jezusa,
1. 10.,
cerkvena učiteljica
prvi petek
mesec rožnega venca
2. 10.,
prva sobota

Angeli varuhi

3. 10.
2021
NEDELJA

ROŽNOVENSKA
NEDELJA

70 0
80 0
1000
1000
1900
70 0
1900
1900
1900
1900
70 0
1900
70 0
80 0
1000
1900
70 0
1900
1900
1900

-za župljane in dobrotnike; +Antonija Čarman
+Marija Kramarič
+Pavle in Rozalija Križnar
Sv. Florijan: za sosesko (žegnanje)
+Nada Dobrajc, 7. dan
++starši Skalar ter brat in sestra; -v zahvalo (P)
-po namenu (K.L.)
-za zdravje
-Janez Pintar, 30. dan
-za zdravje in Božjo pomoč
-za beatifikacijo nadškofa Antona Vovka
-po namenu (B)
+Jakob Rajšek, obl.
+Feliks Krančan
+družina Humar in sorodniki
+Andrej Fojkar, ml.
-za župljane in dobrotnike; +Anton Mulej, obl.
+Matevž Demšar; +Jožko Bogataj, obl.
-v čast sv. nadangelu Mihaelu;
+Marija Maček, obl.
-za uspešno zdravljenje
++Bogataj
+Marija Pintar
++starši Ivanušič
-za modrost odločanja
+Stjepan Pejić, obl.
+Milan Bergant, obl.
+Franc Rupar

7 0 0 -v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu
1900 +Marija Bradeško, obl.
7 0 0 -v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
180 0 -molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš
1900 +Mili Eržen in Marjan Kok
+Marija Frelih, 30. dan in Vinko Frelih
7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Julijana Šifrar
1000 +Janez Mravlja, obl.
1500 kapelica na Lubniku: rožni venec

Darovali za maše (oddane): +Nada Dobrajc: 2 domači, 2 brat Franci, 1 Tine, 1 Niko in Geni
Osenar, 2 Ivana in Matjaž Kržišnik, 1 Mara Tavčar, 1 vojaški vikariat, 1 sestrična Cilka.

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. |
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BLAŽENI ŠKOF SLOMŠEK NAS UČI
Žal naj ti bo za tri reči v tvojih preteklih dneh: za
hudo storjeno, dobro zamujeno, za izgubljeni čas.

Kaj je milost?
Pod milostjo razumemo
svobodno, ljubečo Božjo
naklonjenost do nas,
njegovo pomagajočo
dobroto, življenjsko moč,
ki prihaja od njega.
Po križu in vstajenju se
Bog popolnoma obrača k
nam in se nam zaupa v
milosti. Milost je vse, kar
nam Bog podarja, ne da bi
si to vsaj malo zaslužili.

Dve reči sta pred vsem največ krivi, da nas ne
usliši neskončno dobrotljivi Bog: slabo,
maloverno zaupanje, preden prejmemo, in
nehvaležnost po prejetih dobrotah.
Ni srečen, kdor ima vse, kar poželi, ampak le tisti,
ki za dobro vzame, kar mu Bog da.
Potrpeti zna malokdo. Radi tožimo, koliko trpimo
in druge dolžimo - sebi in drugim trpljenje množimo.
Očetje in matere, sreča ali nesreča prihodnjih dni
v vaših rokah leži. Kakor boste otroke vzredili,
take čase, slabe ali dobre, bomo imeli.
Človek, ki je vero izgubil, ne pozna več nobene
postave in nobenih mej.
Kdor vero izgubi, mu ugasne luč sredi trde noči … Varujte
luč vere, da je sovražni veter sedanjega sveta ne ugasne!

(KKC 1996–1998, 2005, 2021)

Milost je to, da smo opaženi
od Boga in da se nas njegova
ljubezen dotakne.
Milost ni nobena stvar,
temveč Božja samopodaritev
ljudem.
Bog ne daje nikoli manj od
sebe samega.
V milosti smo mi v Bogu.

Zadovoljnost je drago blago, ki se ne da kupiti ne
z zlatom ne s srebrom, ampak le z modrostjo.
Tri korake je naredil naš Dobri Pastir: iz nebes na
zemljo, z zemlje na križ, s križa v tabernakelj, da
med nami biva, se daruje in nas hrani.
Kar v srcu izvira, usta odpira. Po svetu največ
hudega jezik naredi.
Molitev nam nebesa odpira, post nas po strmi
stezi k nebesom pelje, miloščina nam v nebesih
zaklade nabira.
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26. NEDELJA MED LETOM - SLOMŠKOVA

 Za udeležbo pri sveti maši je potrebno, da vsi starejši od 15 let izpol-



njujejo pogoje PCT. Hvala za upoštevanje in razumevanje. Molimo in
darujmo trpljenje za vse bolne in trpeče, za rešitev duš ter strpnost med ljudmi.
Danes je 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 sredo, 22. septembra, bomo pričeli s srečanji SVETOPISEMSKE SKUPINE.

Ob sredah po sveti maši vabljeni BRALCI BERIL in verniki, ki želite poglobiti
svoje versko znanje ter povezanost z Bogom in Cerkvijo.
 V četrtek, 23. septembra, birmanci pričenjajo z devetdnevnico pred birmo. Podprimo

jih z molitvijo, da bi ostali zvesti Kristusu, dejavni v Cerkvi ter odprti za Svetega Duha.

Bratje kapucini vabijo na ROMARSKI SHOD v čast sv. patru Piju v
soboto, 25. septembra, v kapucinski samostan v Škofji Loki.


 V soboto, 25. septembra, bo sveto mašo ob 19. uri daroval misijonar
na Madagaskarju g. Janez Mese
Mesecc. Po sveti maši bo sledilo srečanje.
 Ob izhodu vzemite liste, na katere

boste napisali koga predlagate za
člana v novi sestavi ŽUPNIJSKEGA
PASTORALNEGA SVETA. Vaše predloge boste prihodnjo nedeljo lahko
oddali po svetih mašah. Bog povrni
vsem dosedanjim članom ŽPS za
lepo in dejavno sodelovanje! Bogu
hvala za vse, ki podarjate svoj čas,
molitve, žrtve in sposobnosti za župnijsko skupnost. Molimo za darove Svetega Duha, da bomo dejavni člani Cerkve.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
je pol ure pred sveto mašo.

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.
- 23. september: ZA DRUŽINE,
SVETOPISEMSKA SKUPINA
- 30. september: ZA BIRMANCE.
- sreda po maši v župnišču.

26. 9. 2021

V petek bomo vstopili v mesec oktober - MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA.
VENCA
'Z rožnim vencem premišljujemo in
podoživljamo Marijino ljubezen do Jezusa.
In ta ljubezen je moč, ki nam pomaga
premagati svet. Rožni venec (to vez z
nebesi) bomo molili V CERKVI skupaj
vsak dan pol ure pred sveto mašo
pred izpostavljenim Najsvetejšim.
Radi prihajajte. Otroci pridite k molitvi v cerkev pred prvo klop ob 18.25:
- ponedeljek: 2. in 3. r.,
- četrtek: 7. r.,
- torek: 4. in 5. r.,
- petek: 8. r,
- sreda: 6. r.,
- sobota: 9. r. in mladi.
 V spodbudo za

molitev PO DOMOVIH so vam lahko MISIJONSKE SVEČE
in PODOBA MARIJE. Lahko povabite tudi sosede, prijatelje ... Ob nedeljah
popoldne bomo molili NA PODRUŽNICAH. Pred pričetkom vedno povejte
SKUPNI NAMEN MOLITVE, ki je: ' ZA RAZUMEVANJE V DRUŽINAH IN
MED SOSEDI ter ZA BOŽJE IN MARIJINO VARSTVO V NAŠEM NARODU.'
Vse naše molitve bomo združili v petek, 22. oktobra, ko bo v naši župniji praznik
CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA. Povabljeni, da
si že sedaj rezervirate čas za molitev in sveto mašo.
 Ključarji

sporočite, na katerih podružnicah boste ob nedeljah
popoldne v mesecu oktobru molili rožni venec.
 Duhovnika bova v četrtek in petek obhajala starejše in bolne.
 V petek bomo pričeli s SKUPNIM OBHAJANJEM DEVETIH PRVIH PETKOV.

Še posebej vabljeni vsi posvečeni JEZUSOVEMU in MARIJINEMU SRCU in
tisti, ki se na posvetitev želite pripraviti.
 V soboto, 2. oktobra, bo potekal v Ljubljani POHOD ZA ŽIVLJENJE. Povabljeni k

udeležbi inmolitvenipodporivsem,kisezavzemajozaživljenjeodspočetjadonaravnesmrti.

 V soboto bomo pričeli tudi s SKUPNIM OBHAJANJEM PETIH PRVIH SOBOT.

Ob 18. uri bo molitev po naročilu Marije v Fatimi - rožni venec in premišljevanje.

Prihodnja nedelja bo ROŽNOVENSKA. Ob 15. uri bo molitev rožnega
venca pri kapelici na Lubniku.


