BOGOSLUŽNI RED
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.
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7. 11.
ME D L ET O M 80 0
2021
ZA HV AL NA
1000
NEDELJA
Enest, opat
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13. 11.,
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Leon Veliki, papež

1800

Martin, škof

1800

Jozafat, mučenec

1800

Stanislav Kostka,
70 0
redovnik
1800
70 0
33 . NE D EL JA
80 0
ME D L ET O M 00
svetovni dan ubogih 10
Nikolaj Tavelić, mučenec

-za župljane in dobrotnike; -za varno vožnjo
+Marija Krek, obl.
+Jože Maček, obl.; +Ivan Miklavčič
Hribec: rožni venec
-za župljane in dobrotnike
++starši in brat Vodnik (Zminec)
+Anton Trojar
++škofjeloški duhovniki in redovniki
++duše v vicah
Mestno pokopališče: ++pozabljene duše
+Stanislav Skafa
+Cene Božnar, st., obl.; +Ana in Tone Demšar
+Janez in Francka Kalan, obl.
+Ana Marija Kovač
-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu
+Kristijan Pečni k
-v čast Brezmadežnemu Marijinemu Srcu
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš
+Janez Pintar; ++družina Kos
-za župljane in dobrotnike
+Mihaela Jenko; +Angela Šink, obl.
+Polde Prevodnik st. (Brode 3)
+Ivanka Maček, obl.
+Gregor Žontar, obl.
+Marija Tavčar in sorodniki
-v dober namen
+ Jože Demšar, 7. dan
+Anton Bernik, obl. (Puštal)
+Ana Kožuh, 7. dan
+Pavel Kristan, obl. (Puštal); +Minka Bavdaž
+Lovro in Antonija Kožuh, obl. (Puštal)
+Janko Pušar, obl.
+Terezija Rupar, obl.
++starši, brat in Jani Trdina
+Marija Albreht, obl.
+Julijana in Janez Setnikar, obl.
-za župljane in dobrotnike
++Janščevi (Sv. Ožbolt)
++starši Tušek in brat Janko
-v čast Žalostni Materi Božji in za dobrotnike
cerkve na Lontrgu
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GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA
Hvaležnost in pšenica rasteta
samo na dobrih tleh.
(Slovaški pregovor)

- - - - - -

Občestvo svetnikov?

V 'občestvo svetnikov'
spadajo vsi ljudje, ki so
svoje upanje stavili na
Kristusa in mu po krstu
pripadajo, pa če so že
umrli ali še živijo. Ker smo
v Kristusu eno telo, živimo
v občestvu, ki obsega
nebesa in zemljo.
Cerkev je večja in bolj
živa, kot si mislimo.
V njej so živi in umrli, tisti
v procesu očiščevanja, pa
oni, ki so že v Božji slavi;
znani in neznani, veliki
svetniki in neopazni ljudje.
Drug drugemu lahko
pomagamo prek praga
smrti. Kličemo lahko naše
zavetnike in druge svetnike,
ter se jim priporočamo.
Moremo pa tudi svojim
pokojnim, ki so še v času
očiščevanja, priti na pomoč
z molitvijo, darovanimi
žrtvami in obhajanjem
svete maše zanje.
- - - - -

Ljudje naj ne bi umirali po
roki drugega, temveč na
rokah drugega. (Horst Köhler)

Leto XLIV, št. 22

31. oktober 2021

IZ SMRTI V ŽIVLJENJE
K svetosti smo poklicani vsi kristjani (C40).
Kako pa to doseči?
Potrebni sta Božja milost in življenje po njej vera, ki se kaže v dejanjih.
Vsak, kdor se varuje
greha in zla, se drži
Božjih zapovedi, živi po
vesti, izpolnjuje vsakdanje
dolžnosti, ter sprejema
in uvaja evangelij v
svoje življenje - še posebej
blagre in zapoved ljubezni
do Boga in bližnjega, raste v svetosti.
V dneh, ko se ustavljamo na pokopališčih, da bi
se z rajnimi srečali v molitvi in spominu nanje,
ne pozabimo tudi na tiste, ki se soočajo z žalostjo
ob smrti svojih dragih. Prosimo, da jim nebeški
Oče da tolažbo, mi pa jim bodimo opora.
Naj bo to izziv vsaki družini in verniku - da se v
teh dneh ne le ustavi ob grobu, ampak več
časa nameni molitvi in dobrim delom:
 morda obiščimo koga, ki se je v tem letu
poslovil od svojca in z njim delimo vsaj kakšen
lep spomin na rajnega;
 morda darujemo za sveto mašo za koga,
s katerim smo se poznali, pa je že pokojni;
 morda zmolimo vsaj desetko za umirajoče;
 pokličemo koga, ki je že dolgo bolan …
Tako bodo Jezusovi blagri živeli v nas in drugim
osvetljevali njihovo pot ter jim prinašali Življenje.

31. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA

31. 10. 2021

Od danes naprej bodo zaradi prehoda na zimski čas večerne svete
maše ob 18. uri, uradne ure ob petkih pa ob 16. uri.


 Bog povrni za darove, ki ste jih preteklo nedeljo namenili za misijone.
 Danes

popoldne bo ob 15. uri molitev rožnega venca na Hribcu, ko
bomo sklenili mesec molitve rožnega venca. Bog lonaj vsem molivcem.
Z molitvijo nadaljujemo tudi v novembru. Kateri dan bomo molili ob
17.30 v cerkvi za vaše rajne (očenaše), si lahko pogledate na oglasni deski.
Jutri, 1. novembra, bo slovesni in zapovedan
praznik VSEH SVETIH. Svete maše bodo po
nedeljskem redu.
Sveta maša bo tudi ob 13.30, po njej pa bodo ob
14.30 na Mestnem pokopališču molitve za rajne.
V Lipici bodo molitve ob 15.30.
Ob 17. uri bomo v cerkvi molili rožne vence za rajne.
Vabljeni! Molite tudi doma.
Ob 19. uri mladi vabijo k molitvi na Mestno
pokopališče.


Od torka dalje bo zopet redni verouk.
 Duhovnika bova v četrtek in petek obhajala starejše in bolne.


 Prvi petek in sobota sta v tem tednu. Povabljeni k SKUPNEMU OBHAJANJU -

sveti spovedi in sveti maši, da darujete svoje trpljenje za rešitev duš, za Cerkev in
v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu Srcu … in darujete milost odpustka za rajne.
 Cerkev prvih osem dni novembra naklanja možnost prejema in posredo-

vanja daru ODPUSTKA za rajne, ko molimo za pokojno osebo, če smo bili
pri spovedi (smo v posvečujoči milosti) in obhajilu, molimo vero ter očenaš
po papeževem namenu. Bodimo velikodušni in pomagajmo našim rajnim
 Prihodnja

nedelja bo 32. nedelja med letom - ZAHVALNA. Pri vseh
svetih mašah bo darovanje - ofer za potrebe župnijske 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.
- 4. november: ZA DUHOVNE POKLICE, SVETOPISEMSKA SKUPINA
- 11. november: ZA MLADE.
- sreda po maši v župnišču.

32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA

7. 11. 2021

 Danes je ZAHVALNA NEDELJA. Naj bo za vse, vedno in povsod SLAVA in

HVALA BOGU. Vsem sodelavcem, molivcem in dobrotnikom, ki darujete
svoj čas in sposobnosti, pa tudi svoje žrtve in trpljenje za dobro soljudi,
pa iskrena zahvala, ker ste orodje Božje dobrote. Naj vas Bog obdari z
milostmi tam, kjer jih najbolj potrebujete.
Nadškof nas nagovarja: Zakaj sta zahvala in hvalež- Zakaj je dobro
nost tako pomembni v našem življenju? Iskrene in biti hvaležen?
pristne zahvale nismo sposobni tako dolgo, dokler smo Ker hvaležnost
zaprti sami vase. Hvaležnost pa je znamenje, da so v vidi resnico.
našem življenju ljudje in stvari, ki niso samo po sebi Prav za vse bi komu
umevni. V hvaležnosti se nam začneta razodevati zas- lahko rekli hvala.
tonjskost in obdarovanost našega življenja. Hvalež- Vsak dan znova
nost nas odpira za odnose z drugimi in z Bogom.
odkrivajmo kaj vse
Sam bi se rad zahvalil najprej vsem tistim, ki ste v je kdo prispeval v
tem času preizkušnje zoreli v dobrem. Niste se naveličali, naše življenje. Nič nas
ampak je vaše srce postajalo vedno bolj čuječe in ne stane, rodi pa
čuteče do ljudi okoli vas. Po vsakem takšnem dejanju obilo lepih sadov.
nas je obiskoval dobri Bog.
Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki ste bili v tem času poklicani pomagati
drugim zaradi svoje službe, pa ste znali odložiti uradnost in ste ljudem v stiski pokazali pozoren pogled in spodbuden nasmeh, pomirjajočo besedo. Po
vsakem takem dejanju nas je obiskoval dobri Bog.
Rad bi se zahvalil očetom in mamam, ki ste bili v tem času dvojno ali celo
trojno obremenjeni. Čeprav je bilo zahtevno, ste znali postajati vedno bolj
očetje in mame in ste svojim otrokom pomagali skozi čas preizkušnje.
V vaši skrbi nas je obiskoval dobri Bog.
Rad bi se zahvalil tudi vam, dragi bratje duhovniki in redovniki, drage
sestre redovnice, ki ste v tem času pomnožili molitve, podaljšali ure pred
tabernakljem, in po navdihovanju Svetega Duha najdevali vedno nove
načine, kako prihajati k ljudem in kako jim ostajati blizu. V vaših molitvah in iznajdljivosti nas je obiskoval dobri Bog.
Zato vas povabim, da se mi pridružite in da skupaj z Davidom tudi mi
zahvalimo Gospodu, »ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota«.
Bog vam povrni za prinesene darove za bero in za molitvene namene
(oz. očenaše) za rajne.


 Prihodnja nedelja bo 33. nedelja med letom in 5. svetovni dan ubogih.

To nedeljo bi moralo biti tudi žegnanje v cerkvi Žalostne Matere Božje
na Spodnjem trgu. Ker letos svete maše v cerkvi zaradi obnove ne
bomo mogli obhajati, vabljeni k sveti maši ob 10. uri v župnijsko cerkev, da
se priporočimo Mariji in jo prosimo, naj nas spremlja v vseh preizkušnjah
našega življenja ter v nas krepi vero in zaupanje Bogu.

