BOGOSLUŽNI RED
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.
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Cerkev Brezmadežne (Nunska): POT LUČI
in sklep 9-dn. k Božjemu usmiljenju
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.
18.00 Ob praznikih ni uradnih ur.|
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 |
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Gospodovo vstajenje - naše upanje
Sveti Avguštin je zapisal: »Gospodovo vstajenje
naše upanje!« ter s tem krščansko občestvo okrepil
v veri v večno življenje, da ne bi ob spoprijemanju
s trpljenjem, zlom in dejstvom smrti izgubili
poguma in obupali.
Vera v vstajenje in večno življenje temelji na zgodovinskem dejstvu Kristusovega trpljenja in vstajenja
od mrtvih. Gotovost, da bomo deležni neminljivega
življenja, ne izhaja iz človeškega dognanja, temveč iz
Božje obljube. Smrt nima zadnje besede!
To oznanilo je bistvo evangelijskega sporočila in
temelj verovanja. Kakor je bil obujen Gospod Jezus,
bomo obujeni tudi mi. Sveti Pavel opozori na nevarnost
dvoma o tej resničnosti in poudari: »Če pa Kristus ni
bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera.« (1 Kor 15,14).
Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva prelomnica in začetek
novega stanja. Jezus je vstal, da bi sam živel v nas in da bi v njem, to je z njegovo
močjo in milostjo, bili že na tem svetu deležni Božjega življenja tudi mi.
Slednje se bo v polnosti udejanjilo v večnosti.
Ob zori velikonočnega jutra sta Peter in Janez našla grob prazen. Magdalena
in druge žene so srečale vstalega Jezusa; ob lomljenju kruha sta ga spoznala
tudi emavška učenca. Vstali Gospod se je prikazal tudi apostolom. Tudi mi
smo ob premišljevanju evangelija povabljeni, da Vstalega prepoznamo v
konkretnih življenjskih okoliščinah, ga sprejmemo v svoje življenje kot
sopotnika, ki ima z nami sočutje in nas vodi v polnost življenja.
Škofje vabimo vse kristjane, da ob spoznanju lastne krhkosti in ob rušenju
lažne gotovosti gradimo krščansko občestvo in svet na zanesljivem temelju
upanja, ki je Vstali Kristus! Gospod je vstal in živi, živeli bomo tudi mi! Aleluja.
Veselo veliko noč in naj bo Gospodov mir z Vami vsemi!
Vaši škofje
Miru in milosti Vstalega vam želimo tudi župnik, duhovni pomočnik in bratje kapucini.

VELIKI TEDEN IN VELIKONOČNA OSMINA


10. 4. 2022

Vstopili smo v VELIKI TEDEN Gospodovega trpljenja.

Od srede dalje otroci nimate verouka, pač pa pridite k obredom velikega
četrtka, petka in velike sobote-vigilije (vsaj dvakrat).




Možnost za spoved je pol ure pred mašo in ves dan pri bratih kapucinih.

 V ponedeljek bo zvečer po maši TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA.

VELIKI ČETRTEK:
ČETRTEK Sveta maša bo ob 19. uri. Praznujemo postavitev
evharistije, duhovništva in zapovedi ljubezni.
Pušica bo (po naročilu škofov) namenjena za Ukrajino.
Jezus, se je po končani zadnji večerji umaknil v
vrt Getsemani, od koder so ga odvedli v ječo.
V spomin na te dogodke prenesemo Najsvetejše v
tabernakelj na stranskem oltarju. Povabljeni, da se
radi odzovete Jezusovemu pozivu: 'Čujte in molite,
da ne pridete v skušnjavo.' Z Jezusom na Oljski gori ostanemo do 21.30.


 VELIKI PETEK:
PETEK

Ta dan je strogi post. Vsaka zabava je ta dan neokusna.
Ob 15. uri, ob času Jezusove smrti, se bomo zbrali
v župnijski cerkvi in se odpravili na KRIŽEV POT
po mestu Škofja Loka. Prinesite s seboj svoje križe
(lahko preprosto izdelane). Uradnih ur ta dan ne bo.
Zvečer ob 18.45 bomo pričeli z devetdnevnico k
Božjemu usmiljenju.
Obredi v čast Jezusovemu trpljenju se začnejo ob 19. uri. Ta dan nas
Cerkev vabi, da globlje premišljujemo ceno našega odrešenja - častimo Jezusa,
ki je na lesu križa trpel in umrl ... za nas! Po koncu obredov bomo ob Božjem
grobu zmolili še žalostni del rožnega venca.
VELIKA SOBOTA:
SOBOTA Zjutraj ob 6. uri bo BLAGOSLOV OGNJA in VODE.
Ta dan obiščimo cerkev in molimo ob Božjem grobu (za zagotavljanje
molitve se vpišite na glavnih vratih). Vaši darovi, bodo za Cerkev v Sveti deželi.


BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL bo v župnijski cerkvi ob 11h, 14h, 15h
in 16h (možnost bo tudi za sveto spoved) ter tudi v Bodovljah ob 13. uri in
v Brodeh ob 14. uri.

VELIKONOČNA VIGILIJA se bo začela ob 20. uri. Vigilija (bedenje)
je pričakovanje vstajenja v moči vere.
S seboj prinesite sveče (ali pa jih vzemite v
cerkvi zadaj), ki jih bomo prižgali ob slavju
luči in ob obnovitvi krstnih obljub. Velikonočna
vigilija je najslovesnejše bogoslužje, ki nas
vodi po krstu v novo življenje v Kristusu.
Radi pridimo k slovesnemu bogoslužju in se zahvalimo za dar vere.
 Danes teden bomo obhajali VELIKO NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA -

največji krščanski praznik. Ob 6. uri bo
vstajenjska procesija (sodeluje tudi godba)
in nato sveta maša. Praznični sveti maši bosta
še ob 8. in ob 10. uri.
Ob 15. uri bo na Hribcu protipotresna
pobožnost (vzkliki in rožni venec k Božjemu
usmiljenju ter litanije) s prošnjo Bogu in
Mariji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dan po veliki noči je VELIKONOČNI PONEDELJEK. Sveti maši v župnijski
cerkvi bosta ob 8. in ob 10. uri. Ob 9. uri bo sveta maša tudi v cerkvi Gospodovega
vstajenja na Mestnem pokopališču, ob 16. uri pa v Brodeh za čebelarje.


 Otroci v tednu po veliki noči (razen 3. r.) nimate verouka.
 V četrtek bo po maši molitev pred Najsvetejšim za otroke in družine.
V

petek, 22. aprila, bo ob 16. uri priprava na krst. Starši predhodno
prijavite novokrščence v župnišču.
 V soboto bo v naši župniji PRVA SVETA SPOVED za prvoobhajance.
 Ves teden je eno samo praznovanje Velike noči (osmina). Radi pridite

k sveti maši, ko utrjujmo vero v Vstalega. Pred mašo bomo vsak večer
molili devetdnevnico k Božjemu usmiljenju.
 Le še nekaj mest je prostih za župnijsko romanje 27. aprila. Pohitite s prijavo.

Danes teden bo 2. velikonočna (BELA) NEDELJA - BOŽJEGA USMILJENJA.
Pušica bo namenjena Župnijski Karitas. Po 10. maši bo krščevanje.
ZVEČER ob 19.30 bo v CERKVI BREZMADEŽNE pobožnost POT LUČI in
SKLEP DEVETDNEVNICE BOŽJEGA USMILJENJA.


