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

9. 1.
2022
NEDELJA

NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA
Julijan, mučenec

10. 1.,
Gregor Niški, škof
ponedeljek
11. 1.,
Pavlin Oglejski, škof
torek
12. 1.,
Tatjana, mučenka
sreda
13. 1.,
Hilarij, škof
četrtek
14. 1.,
Oton, redovnik
petek
15. 1.,
Pavel, puščavnik
sobota
16. 1.
2. NEDELJA
2022
MED LETOM
Marcel, papež
NEDELJA
17. 1.,
Anton, puščavnik
ponedeljek
18. 1,
Marjeta Ogrska, red.
torek
19. 1.,
Suzana, mučenka
sreda
20. 1,
Boštjan, mučenec
četrtek
Frančišek Saleški, škof
21.1,
petek
in cerkveni učitelj
22. 1.,
Vincencij, diakon
sobota
23. 1.
2022
NEDELJA

NEDELJA
BOŽJE BESEDE
Henrik, duhovnik

7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Marjanca Potrebuješ, obl.
+Tomaž in Roza Pirc
1000 +Polde Prevodnik st., obl. (Brode 3)
+Andrej Fojkar ml., obl.
+Breda Blaznik
1800
+Pavlina in Aleš Berce
7 0 0 -po namenu (T)
1800 +Francka Habjan, 7. dan; +Matjaž Zupan
+Jože in Francka Peternelj, brat Jože in teta Ivanka
1800
++Fojkar
+Anica Peternelj, obl.
1800
-v zahvalo
++starši Borštner, sestri in brat
1800
+Marija Druškovič, obl.
7 0 0 ++Šubic, Godec, Mušič in Šturm
1800 +Anton in Terezija Ogrin
7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Jože Oblak, obl. in starši
1000 +Vinko Pivk
+Anton Dobrajc
1800
+Antonija Kožuh
7 0 0 -po namenu
1800 +Dušan Ivko, 30. dan; -za dobrotnike
+Pavle in Magda Peklaj
1800
+Milka Šubic
+Anton Potrebuješ
1800
++starši Rupar (Kidričeva c.)
+Breda Blaznik
1800
+Ivana Starašinič
7 0 0 -po namenu
1800 ++starši Jesenovec; +Marjan Bokal, obl.
7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Janko Demšar
1000 +Ciril Oblak, obl.
+Alojz Koprivnikar, obl.

Darova li za maše (oddane ): +DUŠAN IVK O: 1 Stan ko Fo rjan, 1 sin Rok, 1 hči Špe la z
družino , 1 hči Irena z družino; +FRANČIŠKA HABJ AN: 3 družin a Šubic (Zmi nec);
+ANA JESENOVEC DAGARIN: 7 pri jate lji.
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 |

GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA
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9. januar 2022

Misli o edinosti

MOLITEV ZA EDINOST

Ti imaš nekaj,
česar nimam jaz.
Jaz imam nekaj,
česar nimaš ti.
Skupaj lahko narediva
nekaj lepega
za bližnjega in Boga.

Od torka, 18. januarja, do praznika
SPREOBRNJENJA APOSTOLA PAVLA
(25. januarja)bomo obhajali TEDEN
MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV.

(sv. Mati Terezija)

Ni prijateljstva
brez očiščujočega trpljenja,
ni ljubezni do drugega
brez križa.
(br. Roger iz Taizeja)

Verovati v Kristusa
pomeni hoteti edinost.
(sv. papež Janez Pavel II.)

Ekumenizem sloni na treh
stebrih: dialog ljubezni,
dialog resnice in iskreno ter
složno pridruževanje vseh
vernikov Jezusovi molitvi,
»da bi bili vsi eno«.
(kardinal Kurt Koch)

Povabim vse v društvo
molitve ... Večje ko bo naše
društvo, močnejša bo vojska
vojščakov Kristusovih za
kraljestvo Božje na zemlji.
Naše orožje, molitev in dobra
dela, ne seka nobenih ran,
temveč jih celi.
(bl. Anton Martin Slomšek

Glavna misel je letos vzeta iz Matejevega odlomka o obisku modrih: »Videli
smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo
se mu prišli poklonit«(Mt 2,2).
To geslo oznanja upanje, saj govori o
luči, po kateri vsi hrepenimo, ko doživljamo temo preizkušenj in kriz.
Zvezda na nebu nad Judejo, ki so jo ugledali modri z Vzhoda, je znamenje upanja.
Vodila jih je k še večji luči, ki je Jezus.
Naša misel in molitev bosta v tem tednu objemali tudi trpeča ljudstva na
Srednjem vzhodu. Podivjani terorizem
in vojni požar sta nekatere pokrajine
spremenila v pogorišče in ruševine.
Na ozemlju, kjer je zibelka krščanstva,
so kristjani le še neznatna manjšina.
Manjšina, ki izginja, odhaja v neznano,
ugaša brez glasu, trka na vrata Zahoda
in prosi pomoči.
V teh dneh se zbiramo ob jaslicah, ki
še vedno krasijo naše cerkve. Pridružili
se bomo modrim – svetim trem kraljem –
in se v skupni molitvi poklonili
Novorojenemu. Čim bliže mu bomo,
tem bolj bomo tudi eno med seboj.
prof. dr. Bogdan Dolenc

Pregled verskega življenja v župniji v letu 2021 (v oklepaju za 2020)
 KRSTI: Starši ste obljubili versko vzgojo in omogočili prejem svetega krsta 47 otro-

kom (lani 20): 26 (13) dečkom in 21 (8) deklicam. Od krščansko poročenih staršev je
bilo 27 (15) otrok; 0 (3) civilno poročenih staršev, 20(3) pa od neporočenih staršev.
Starši najbolj z zgledom vzgajajo otroke. Lani je iz Katoliške Cerkve izstopila ena oseba (1).
 VEROUK obiskuje 270 (273) otrok. Prvič je k svetemu obhajilu pristopilo 37 otrok

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

 KOLEDNIKI so z vašo pomočjo letos zbrali 2.900 EUR (lani 2.050 EUR)

za pomoč revnim ljudem, med katerimi delujejo slovenski misijonarji.
Bog naj vsem dobrotnikom podeli milosti tam, kjer jo najbolj potrebujete!
V ADVENTNI AKCIJI 'OTROCI za OTROKE' vas je 20 veroučencev zbralo
351 eur (lani 543 eur). Hvala staršem za spodbudo, ko z besedo in zgledom vzgajate
otroke, da ne mislijo samo nase, ampak tudi na revnejše in jim pomagajo.

(41). S sveto birmo je bilo potrjenih v veri 34 (28) birmancev. Molimo drug za drugega in
si prizadevajmo, da seme Božjega življenja v mladih raste in se krepi ter obrodi sadove
vere in ljubezni v odraslosti. Hvala Bogu za vse, ki ste zvesti Bogu in Cerkvi.



 POROKE: Zakrament zakona je prejelo 18 parov (17). Sveti zakon je zakrament zaveze v

 Na

podarjanju in služenju; vera, zrelost in kreposti pa so temelj na katerem je modro graditi.

 Za PRVE PETKE duhovnika obiskujeva 26 starejših in bolnih. Zveličavno je, da

domači omogočite svojcem, da prejmejo moč in milost, ki jo Bog daje v zakramentih.

 POGREBI: S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 54 župljanov (lani 55): 20 (22)

moških in 34 (33) žensk. Povprečna starost umrlih je: moških 78 (78) let in žensk 82 (82) let.
Previdenih za odhod v večnost (spoved, maziljenje, obhajilo) je bilo le 6 (9); samo maziljenih 12 (3); 36 (43) pa neprevidenih, nekaj zaradi nagle smrti, veliko preveč pa zaradi
odlašanja - tudi ob dolgotrajnih boleznih. Bog daj pravo spoznanje in ravnanje.

NAČRTOVANI DOGODKI V ŽUPNIJI V LETU 2022
 ŽUPNIJSKO ROMANJE - sreda, 27. aprila,
 SREČANJE STAREJŠIH - nedelja, 22. maja,
 PRVO SVETO OBHAJILO - nedelja, 29. maja,
 DEKANIJSKO ROMANJE DRUŽIN V CRNGROB - sobota, 18. junija,
 TELOVSKA PROCESIJA - nedelja, 19. junija,
 SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV - nedelja, 26. junij,
 ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE - nedelja, 24. julija,
 PEŠ ROMANJE NA BREZJE - sobota, 13. avgusta,
 PROCESIJA Z MARIJO in lučkami - nedelja, 14. avgusta,
 POLETNI ORATORIJ, od 15. do 19. avgusta,
 SVETA BIRMA - sobota, 1. oktobra,
 ROMANJE Z LUČKAMI V CRNGROB - sobota, 8. oktobra,
 CELODNEVNO ČEŠČENJE - sobota, 22. oktobra 2022.
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.
- 13. januar: ZA MLADE,
SVETOPISEMSKA SKUPINA
- 20. januar: ZA DOMOVINO.
- sreda po maši v župnišču.

9. 1. 2022

voljo so vam prijavnice za ZIMSKA ORATORIJSKA DNEVA, ki ju
načrtujemo za soboto, 5. februarja, in nedeljo, 6. februarja (če bodo razmere to dopuščale). Prijave zbiramo do sobote, 22. januarja.

2. NEDELJA MED LETOM

16. 1. 2022

V

torek, 18. januarja, bomo
vstopili v TEDEN MOLITVE ZA
EDINOST KRISTJANOV.
Povabljeni k sveti maši, ter da
tudi doma molite v ta namen in
se tako pridružite Jezusovi srčni želji 'da bi bili vsi eno, da bo
svet veroval .
V

Žireh bo 22., 23., 29. in 30. januarja, vsakič ob 19. uri, potekal tečaj
priprave na zakon - po aplikaciji Zoom. Prijave do 20. januarja sprejema, župnik v Žireh na: andrej.jemec@rkc.si, oz. 040 395 979.
Januar je MESEC VERSKEGA TISKA. Vabljeni k naročilu Družine, Ognjišča,
Magnifikata, Božjega okolja, Besede med nami …


Lahko postanete tudi milijonar dobrote, če prinesete celoletni dar (6 EUR)
za pomoči potrebne.


Vsi starejši od 12 let, ko pridete v cerkev, imejte s seboj osebni dokument in
dokazilo o PCT, nosite masko in ohranjajte medsebojno razdaljo. Kdor ne
more priti k sveti maši, naj jo spremlja preko medijev, oz. moli rožni venec in
bere dnevno Božjo besedo. Glede morebitnih sprememb, spremljajte navodila
pristojnih služb in spletno stran župnije.

