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-za župljane in dobrotnike
++starši, bratje in sestre Košir (Jazbine)
+Veronika in Jurij Stanonik
Cerkev Brezmadežne (Nunska): POT LUČI
in sklep 9-dn. k Božjemu usmiljenju
-za blagoslov pri delu (Bodovlje)
++družina Suhon (Polska)
+Jerica in Jurij Oman (Zminec)
+Marko Rihtaršič; +Jože Krmelj (Poljanska)
+Franci Šmahel in sorodniki
-po namenu (B); +Alojz Bradeško, obl.
+Franc Hribernik, 7. dan
+Janko Bergant, obl.; -za zdravje (M)
+Ana Bogataj, 7. dan; +Frančiška Mrak in
Matija Prevodnik, obl.; + Simon Gegić, obl.
+Nada Dobrajc
+Stanko Šturm, obl.
-za župljane in dobrotnike; +Jože Guzelj, obl.
+Marija Bergant
+Janez Jeram, obl.
Valterski vrh: za blagoslov pri delu
Sv. Lovrenc: š ma r n ic e
+Anton Ješe
-za blagoslov in varstvo v družini
+Alojzija Gaber, 30.dan.
+Peter in Marija Košir
Sv. Florijan: za blagoslov pri delu
+Alojz Primožič, obl.
++starši in brat Pokorn
++starši Bernik (Stara c.)
-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu
++starši Eržen ter bratje in sestre
+Peter Guzelj, obl.
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
Sv. Barbara: za blagoslov pri delu
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš
+Ivan Miklavčič, obl.
-za župljane in dobrotnike
++starši Ivanušič
+Vida Krek, obl.
Sv. Ožbolt: šma r ni c e

Darova li za maše (oddane ): +FRANC H RIBE RNIK: 5 hči Nataša.
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ŠMARNICE

BOŽJE USMILJENJE
Jezusovo razodetje sestri Favstini:
»Hči moja, govori vsemu svetu o
mojem neizmernem usmiljenju.
Hočem, da je praznik Božjega
usmiljenja zatočišče vseh duš,
pribežališče vseh grešnikov.
Ta dan bom razodel polnost
svojega usmiljenja. Kdor bo ta
dan opravil sveto spoved in prejel
sveto obhajilo, bo dobil popolno
odpuščanje grehov in kazni za
grehe. Naj se nihče ne boji priti
k meni, čeprav so njegovi grehi
še tako veliki. Hočem, da praznik
mojega usmiljenja slovesno
obhajate prvo nedeljo po veliki
noči. Povej ranjenim ljudem, da
se morajo zateči k mojemu
usmiljenemu Srcu in dal jim
bom svoj mir. Preden pridem
kot pravičen sodnik, pridem kot
kralj usmiljenja. Kdor zavrne
moje usmiljenje, se sam obsodi.«

Meseca maja si ne moremo predstavljati
brez šmarnic – vsakodnevne ljudske
pobožnosti Mariji v čast. Pobožnost te vrste
poznajo tudi drugod po svetu, pri nas pa je
leta 1855 dobila izvirno ime po cvetlici, ki ta
mesec cvete po naših gozdovih in vrtovih.
Že leta 1842 je Davorin Trstenjak objavil
prevod francoske knjige Mesec Marije,
leta 1851 so pobožnost začeli ljubljanski
bogoslovci, v naslednjih nekaj letih so jo
poznali tudi drugod in zdaj ni cerkve ne
vasi, kjer se ne bi zbirali k branju
»šmarnic«, molitvi Marijinih litanij in
petju Marijinih pesmi.
Prosimo Marijo, naj ne ostane le pri lepi navadi:
O Marija, Mati milosti božje, milostno mi
pomagaj, da svoje življenje resnično in zanesljivo
poboljšam; naj bom dar zate in bližnje.

2. VELIKONOČNA NEDELJA - BOŽJEGA USMILJENJA 24. 3. 2022

3. VELIKONOČNA NEDELJA

Danes je 2. velikonočna oz. BELA NEDELJA - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA.
Povezanost praznika Božjega usmiljenja in 2. velikonočne nedelje kaže na tesno
povezavo med zakramentom svetega krsta, velikonočno skrivnostjo odrešenja
in Božjim usmiljenjem. S prejemom zakramenta krsta so nam odpuščeni vsi
grehi in tako se očitno izkazuje veličina daru sprave Boga do človeka.
Darovi-pušica je za delovanje Župnijske Karitas (namesto na veliki četrtek, ko
smo zbirali za Ukrajino). Bog vam povrni. Po 10. maši bo danes krščevanje.





Danes vstopamo v TEDEN MOLITVE za duhovne poklice, za njihovo
svetost in stanovitnost. Vabljeni k molitvi v cerkvi in doma!
 Danes je tudi začetek šmarnične pobožnosti,

ki
bo od ponedeljka do sobote tudi letos potekala na
več krajih, in sicer:
 ob 19. uri: - v ŽUPNIJSKI CERKVI V Škofji Loki
med večerno sveto mašo,
- pri Marijini kapelici v vasi Log (št. 5);
 ob 18. uri: - v Viršku na koncu Kopališki ulice,
- pri cerkvi na Hribcu,
- pri cerkvi na Sv. Andreju,
- pri cerkvi na Sv. Ožboltu,
- pri cerkvi v Bodovljah in
- v cerkvi v Brodeh;
 ob 17. uri: - v Breznici (št. 11).

Nocoj ob 19.30 vabljeni v CERKEV BREZMADEŽNE
(NUNSKO) na pobožnost POT LUČI in
SKLEP DEVETDNEVNICE k BOŽJEMU USMILJENJU.
Pridite, molimo, da prosimo milosti za nas, naš narod
in ljudi, ki odločajo o vojni in miru.
V ponedeljek in torek bo redni verouk, nato pa so
prvomajske počitnice.


V

sredo, 27. aprila, se bomo (prijavljeni) ob
6.45 s parkirišča pri vojašnici odpravili na
ŽUPNIJSKO ROMANJE v Kočevje, na Kurešček …
Prihodnja nedelja bo 3. VELIKONOČNA NEDELJA, ki se letos sklada s
pričetkom Marijinega meseca maja in praznikom Jožefa Delavca.
Ta praznik nas vabi k razmisleku o dostojanstvu (vsakega poštenega)
dela, potrebne pravične delitve dobrin, nevarnosti pohlepa in brezdelja,
pa tudi kako je potrebno delati in si prizadevati tudi za večne vrednote
in blagor naših duš - iz človekovega srca namreč prihajajo dobre/slabe
misli, besede ter ravnanja.
Naj nas sv. Jožef uči prepoznavati, poslušati in upoštevati Božje navodila za
življenje, ki nas bodo vodila v skrb za bližnje in vse ljudi.
Ne nazadnje je današnji dan tudi priložnost, da pomislimo, koliko ljudi je
prispevalo in vsakodnevno prispeva, da mi lahko živimo (v takem okolju in
razmerah) … in se zahvalimo zanje, njim in Bogu.


ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI je pol ure pred sveto mašo.
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV:
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je
- 28. april: ZA MIR in PO OSEBNIH NAMENIH, 1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.
- 5. maj: ZA DUHOVNE POKLICE.

1. 5. 2022

Enkrat v tednu boste šmarničarji sodelovali pri sveti maši in šmarnicah v
župnijski cerkvi. Tako bomo prinašali molitve iz cele župnije po Mariji Jezusu.
Ob nedeljah povabljeni, da pridemo skupaj na šmarnice - vsakič na eno podružnico.


Od srede bo zopet redni verouk.



V četrtek in petek bova DUHOVNIKA OBHAJALA STAREJŠE in BOLNE.

Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Povabljeni k zakramentom
na prvo soboto pa tudi ob 18. uri k molitvi - po Marijinem naročilu in ob
20h k slavljenju v kapucinsko cerkev sv. Ane.


 Danes teden bo 4. velikonočna - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA in svetovni

molitveni dan za duhovne poklice. Jezus tudi danes sprašuje Petra in po njem
vsakega kristjana: 'Ali me ljubiš?' O, da bi mu odgovorili … z besedo in življenjem!
POT LUČI
V kapelicah na Hribcu je besedilo
velikonočne pobožnosti POT LUČI.
Pobožnost POT LUČI vam je dostopna
tudi na spletni strani župnije, lahko
pa si tudi sposodite knjižice pri
glavnem vhodu župnijske cerkve.

Svete maše ZA BLAGOSLOV PRI DELU
oziroma t.i. urne maše, obhajamo
s prošnjo Bogu, za varstvo pred
neurji in drugimi naravnimi
nesrečami. Z vero se udeležimo
svete maše za naš kraj. Doma imejmo
blagoslovljeno vodo s katero
pokropimo med molitvijo ob hudi uri.

