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

8. 5.
2022
NEDELJA
9. 5.,
ponedeljek
10. 5.,
torek
11. 5.,
sreda
12. 5.,
četrtek
13. 5.,
petek
14. 5.,
sobota

4. VELIKONOČNA
NEDELJA
Bonifacij IV., papež

Izaija, prerok
Job, svetopisemski mož
Aleksander, papež in
mučenec
Leopold Mandić,
redovnik
Fatimska Mati Božja
Bonifacij, mučenec

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

15. 5.
2022
NEDELJA

Zofija (Sonja), mučenka

16. 5.,
ponedeljek

Janez Nepomuk,
duhovnik in mučenec

17. 5,
torek
18. 5.,
sreda
19. 5.,
četrtek
20. 5.,
petek
21. 5.,
sobota
22. 5.
2022
NEDELJA

Jošt, puščavnik
Erik, kralj
Urban I., papež
Bernardin, duhovnik
Teobald, mučenec

6. VELIKONOČNA
NEDELJA
Marjeta, redovnica

7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 ++starši Ivanušič
1000 +Vida Krek, obl.
-v zahvalo za 60 let skupnega življenja
1800 Sv. Ožbolt: šma r ni c e
+Katarina in Anton Bernik
1900
+Frančiška Šink ter Alojz ml. in st., obl.
7 0 0 -v zahvalo in priprošnjo (B)
1700 Sv. Lovrenc: -za blagoslov pri delu
1900 +Maks Kejžar, obl.
+Janez Krmelj, obl. (Pod Plevno)
1900
+Ana Jesenovec Dagarin
+Aleš Benedičič
1900
++starši Eržen (Koširjeva 2)
+Dušan Šmid in sorodniki; +Katarina Biček, obl.;
1900
+Leopold in Marjanca Božnar
7 0 0 -v zahvalo
1900 +Jože Corel
7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Janez Habjan (Sv. Florijan)
1000 ++starši Alič
1800 Brode: šma r n ic e
+Franc Hribernik, 30. dan
1900 +Marija in Izidor Peršin, obl.
+Frančiška Bergant, obl. (Sv. Ožbolt)
7 0 0 +Ciril Pestotnik
1900 +Jožica Pretnar, obl. in Jože Peternelj
-za srečen zakon
1900
-za srečno rojstvo
1700 Brode: za blagoslov pri delu
1900 +brat Janez; +Alojzij Čeh
++starši in bratje Tavčar
1900
+Smiljana Krnc, obl.
7 0 0 -po namenu
1900 +Marija Bertoncelj, 30. dan
+Jože Bogataj
7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Ivanka in Janko Kandiž
1000 +Ludvik Omejc, obl.
+Marica in Lovro Pečnik
1800 Hribec: š ma r nic e

Darovali za maše (oddane): +ANTON DEBENEC: 2 družina Žontar, 2 družina Kovačič.
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. 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 |

GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA

Leto XLV, št. 9

8. maj 2022

Ali smo ovce?

Molitev za duhovne
poklice
Gospod Jezus, božji pastir duš,
ti si poklical apostole, da bi
postali ribiči ljudi.
Pritegni tudi danes k sebi goreče
in plemenite fante iz naših
družin ter jih naredi za svoje
učence in služabnike.
Zbudi v njih željo po odrešenju
vseh ljudi, za katere na naših
oltarjih vsak dan obnavljaš
svojo daritev na križu. Pokaži
jim, Gospod, vse pokrajine, kjer
toliko naših bratov in sester
prosi za luč resnice in gorečo
ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu
klicu, postanejo sol zemlje in luč
sveta. Na zemlji naj nadaljujejo
tvoje delo
odrešenja
in
gradijo tvoje skrivnostno telo,
ki je Cerkev.
Tudi številna in velikodušna
srca deklet, milostno pokliči,
Gospod. Vlij jim hrepenenje po
evangelijski popolnosti in zbudi
v njih željo, da se bodo v službi
za tvojo Cerkev ter za uboge in
bolne, žrtvovale z vsem žarom
in z vso močjo svoje ljubezni.
Amen.

Prijatelj mi je dejal, da mu prispodoba o
pastirju in ovcah ni všeč. Kdo neki bo zadovoljen, če ga imaš za ovco?
Prispodobe nosijo sporočilo. Jezus je s primero
o dobrem pastirju hotel nakazati svojo
skrb in ljubezen do ljudi. Nismo sami in
zapuščeni, nismo prepuščeni slepi usodi
ali kdo ve čemu. On na nas misli, nas ima
rad, nas varuje zla in vodi v življenje.
To bi mogel povedati tudi drugače. Mogel
bi suhoparno navesti mnogo učenih
besed. Odločil se je za podobo iz življenja,
ki več pove, vsakomur je razumljiva in si
jo je lahko zapomniti.
Pastir je nekaj drugega, kot so ovce. Niso
si ga na nekem sestanku izvolile ter si ga
postavile za predstavnika in voditelja.
Pastir je sicer zaradi ovac, toda svojega
poslanstva in oblasti ne prejema od njih.
Tako je s pastirji Cerkve. Izbrani so izmed
ljudi in za ljudi, delujejo pa v moči, ki jim je
dana od zgoraj, od Kristusa.
Čeprav nas je Jezus imenoval ovce, smo
dejansko družina, ki ji je Oče Bog, Jezus pa
Brat in Odrešenik. Velika čast in velika
odgovornost, pa najsi v tej družini
zavzemamo katerokoli mesto.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

Še danes mi Cerkev daje Jezusa. To pove vse. Kaj bi
vedel o njem, kakšne vezi bi obstajale med Njim in
menoj brez Cerkve? (Henri de Lubac)
Če iščeš Boga in ne veš, kje bi začel, se uči moliti.
Najprej se potrudi, da boš vsak dan molil. (mati Terezija)

4. VELIKONOČNA NEDELJA - DOBREGA PASTIRJA

8. 5. 2022

V tem tednu smo bili povezani v molitvi za duhovne poklice. Naj
dobri Bog bogato povrne vsem, ki z molitvijo, darovanim trpljenjem,
dobro besedo, sodelovanjem in zvestobo Cerkvi podpirate duhovnike
ter tako tudi sebi pridobivate duhovnih zakladov in dajete zgled
novim rodovom.


 V petek, 13. maja, bo god in 105 obletnica prikazanja Fatimske Matere Božje.

Ob stoletnici je škof Štumpf izrekel pomenljive in še danes veljavne besede:
»Poti do iskanja rešitve so zelo težke. Nebesa to
dobro vedo, zato svoje načrte za rešitev človeštva
ne stavijo na modre glave. Nebesa vse stavijo na
otroke in preproste ljudi. Da bi prizadevanja za mir in
blagostanje tistih, ki vodijo države, uspela, je potrebno
za vsem tem veliko molitve in veliko pokore.
Za diplomatskimi in gospodarskimi uspehi vedno
stoji spreobrnjenje srca. Otroci in preprosti ljudje
to najprej dojamejo in razumejo. Mati Marija je
zaradi čistosti srca in ljubezni do Boga izbrala Lucijo,
Jacinto in Frančiška, da v vsej resnici vsemu svetu
posredujejo, kaj Bog sporoča ljudem. Bog nikakor
ne pošilja nad ljudi kazni kot strele z neba. Ljudje se
sami kaznujemo, če se odmikamo od Boga.«
V mesecu maju, ki je posvečen Mariji, potekajo šmarnice, in sicer:
 ob 19. uri v ŽUPNIJSKI CERKVI V Škofji Loki med tednom med večerno
sveto mašo ter 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).


petka do nedelje bodo letošnji PRVOOBHAJANCI na duhovnih vajah
na Bledu pri sestrah Hčerah Marije Pomočnice . Podprimo jih z molitvijo.

15. 5. 2022

5. VELIKONOČNA NEDELJA
V

letu 2022 Družina praznuje 70. let izhajanja.
Ob tem jubileju se uredništvo zahvaljuje za zvestobo
vsem bralcem in naročnikom. Tednik Družina je že
desetletja zanesljiva leča, skozi katero slovenski kristjani
presojamo svet in naš čas, je zvesti spremljevalec in
trdna opora v nepredvidljivosti sodobnega časa. Zato se
skupaj veselimo!
DANES ste povabljeni, da v cerkvi ob izhodu vzamete
in izpolnite prijavnico za ENOMESEČNO BREZPLAČNO
PREJEMANJE tednika Družina. S prvim izvodom
tednika vam bodo poslali tudi darilo – zvonček.
 Otroci

in odrasli radi prihajajte k šmarnicam, ko se priporočamo naši
nebeški Materi Mariji in jo skupaj častimo.
V naši župniji bo prihodnjo nedeljo,
22. maja, potekalo SREČANJE ZA STAREJŠE,
ki ga pripravljajo sodelavci Župnijske Karitas.
Od 9.30 bo možnost za sveto spoved v
cerkvi za vse, ki boste pri maši želeli prejeti
tudi
zakrament
bolniškega maziljenja. Ob 10. uri bo sveta maša,
po maši pa srečanje v župnišču. Če kdo potrebuje
prevoz, pokličite in pustite sporočilo na 04/512 33 00.


 MPZ

- Mladinski pevski zbor Škofja Loka vabi
na KONCERT z naslovom "Mladost si Ti", ki bo v
nedeljo, 22. maja 2022, ob 19. uri v Cerkvi Brezmadežne (Nunski) v Škofji Loki. Lepo vabljeni!

 Od

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
- 12. maj: ZA MLADE,
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.
- 19. maj: ZA DOMOVINO.

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.

