
 

Leto XXXIX., št. 3                                                       31. januar 2016 
  

 

JUBILEJNO  LETO USMILJENJAJUBILEJNO  LETO USMILJENJA  
  

GRE ZA LJUBEZEN IZ “SRCA”GRE ZA LJUBEZEN IZ “SRCA”  
  

»Gospod zdravi potrte v srcu in 
obvezuje njihove rane … Gospod 
podpira ponižne, krivične pa do 
tal poniža« (Ps 147,3.6).  
 

»On odpušča vso tvojo krivdo, 
ozdravlja vse tvoje bolezni, iz 
jame rešuje tvoje življenje, krona 
te z dobroto in usmiljenjem«  
         (Ps 103,3-4)  

 

Božje usmiljenje ni nekaj zamišljenega, ampak je oprijemljiva 
resničnost, s katero razodeva svojo ljubezen, ki je kakor očetova 
ali materina, ko sta iz globine srca ganjena ob svojem otroku.  
 

Zares lahko tukaj rečemo, da gre za ljubezen »iz srca«. Priha-
ja iz notranjosti kot globoko naravno čutenje, ki ga sestavljajo 
nežnost in sočutje, prizanesljivost in odpuščanje.  
             (Papež Frančišek) 

2016  
31. 1.31. 1. 

NEDELJA 

4. NEDELJA MED 
LETOM 

 

700 
800 

1000 

1. 2. 
ponedeljek Brigita Irska, devica 1800 

2. 2. 
torek 

JEZUSOVO  
DAROVANJE -  

SVEČNICA, praznik 

800 
1800 

 

3. 2.  
sreda Blaž, mučenec 1800 

4. 2.  
četrtek Andrej Corsini, škof 1800 

5. 2.  
prvi petek 

Agata, devica in 
mučenka 

700 
1800 

6. 2.  
prva sobota 

Pavel Miki in drugi 
japonski mučenci 

700 

1800 

2016  
7. 2.7. 2. 

NEDELJA 

5. NEDELJA MED 
LETOM 

700 
800 
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8. 2.  
ponedeljek 

Jožefina Bakhita, 
devica 1800 

9. 2.  
torek Apolonija, mučenka 

700 
1800 

10. 2.  
++sreda 

PEPELNICA 
strogi post 

800 
1800 

11. 2. 
četrtek 

Lurška Mati Božja 
svetovni dan bolnikov 

1800 

12. 2.   
+petek Evlalija, mučenka 1800 

13. 2.  
sobota Jordan, redovnik 

700 
1800 
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1. POSTNA 
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-za župl jane in dobrotnike 
+Pavle Križnar ml., obl. 
+Silva Alič, obl. 

+Franc Jenko,  7. dan 
+Pavle Hafner (Kopališka ul.); +Primož Šink 

+Cene Božnar, st.;  +Mari ja Bergant 
+Rajko Pretnar 
+Alojz Kopr ivnikar, obl . 

+duhovnik Ivan Božnar 
+Anka in Branko Rosina 

+France Osenar, 30. dan 
+Marinka Jurčič, obl.  

-v čast Jezusovemu srcu 
+Miha Šmid, 30. dan; +Ljudmila Strel 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu srcu 
+Jože i n Berto Kosmač, obl .  

-za župl jane  in dobrotnike  
++Mavri  in  Pogačnik 
+Mari ja  Oman, obl .  

+Cir i l  P leško 
-po name nu (K) 

+Jernej  Mrak, obl .  
-v čast  Božjemu usmi l jenju 

++starš i  Rupni k 
+Peter Berni k 

-po name nu (K.L.) 
++bratje in sestre Pintar (Sopotnica) 

+Ivan Ziher l ,  obl .  
+Mari ja  Krmel j ,  obl .  (Grajska pot)  

+Pavla i n Anton Dol inar, obl .  
+Andrej  Fojkar,  ml. ,  obl .  
 

-za župl jane  in dobrotnike  
+Janez Tavčar , obl .  (Sopotnica)  
+Valent i n Lar is i  in  so rodniki  
Hribec: križev pot 

O z n a n i l a  i zd aj a  ŽUPN IJA ŠKOFJA L OKA ,  C a nk ar je v  t r g  1 3 ,  4 2 2 0  Š k o f j a  L o k a .   
O d g o v ar j a  Ma t e j  N a str a n ,  žp k . ;  t e l . :  0 4 /5 1 2 -0 6 -7 2 ; GS M : 0 3 1 / 4 6 3 -8 2 8 ;  
e-pošta:zupnija.skofja.loka@rkc.si; spletna stran: http://zupnija-skofja-loka.rkc.si;  
TRR:19190-5002368967(pri DBS). Uradne ure: pon. 8.00 - 9.00 in pet. 16.00 - 17.00. 

B O G O S L U Ž N I  R E D  
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.  

ŽUP NI JS KA  KA R IT A S , Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka; Uradne ure: Mes tn i  t r g  3 8,  sre.  16 .00 - 17.00; 
TEL .(o dz ivn i k) : 0 4/ 512 - 33 -0 0; e- pošta :k ar i tas .skof j a lok a @ gm ai l .com; T RR : SI 56 1 91 9 05 00 7 360 0 05.  
 

NAMIG, KAKO ŽIVETI USMILJENJE: 

◦ Odloži telefon in nekomu resnično prisluhni. Z očesnim stikom. 
◦ Med tednom si vzemi nekaj minut in se ustavi v cerkvi. Za trenutek 
sedi pred tabernakelj. Preprosto zato, da bi bil z Jezusom - Usmilje-
nim, če tega ne moreš, moli  pred razpelom. 



 4. NEDELJA MED LETOM - SVETOPISEMSKA     31. 1. 2016 
 
 

� V ponedeljek bo po maši TIHA MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM. 
 

� V torek, 2. februarja, bomo obhajali praznik Jezusovega 
darovanja v templju - SVEČNICO, ko s hvaležnostjo molimo za 
redovnike in redovnice - saj je to dan POSVEČENEGA ŽIVLJENJA. 
 

� V četrtek bomo ob 17. uri pred Najsvetejšim molili za nove duho-
vne poklice in zvestobo poklicanih. Po maši bo Svetopisemski večer. 

 

�  V četrtek in petek bova duhovnika obhajala bolnike. 

 

� V petek bo prvi petek v tem mesecu. Birmanci in ostali verniki 
pridite k spovedi in sveti maši. Zbrali se bomo že petič, ko se s 
pobožnostjo devetih prvih petkov odzivamo na Jezusovo naroči-
lo, da smo sprejemniki in posredniki njegove ljubezni - usmiljenja. 

 

�  V petek po maši ste povabljeni, da se pridružite odraslim bral-
cem Slomškovega bralnega priznanja.  

 
 

� V soboto, 6. februarja, se bomo 
drugič zbrali k pobožnosti petih 
prvih sobot - v pripravi na obisk 
Fatimske Marije Romarice. Ob 
17.30 bomo molili rožni venec 
pred Najsvetejšim in nato 
obhajali sveto mašo.  

Že pred mašo bo možnost za sveto 
spoved. Med mašo bomo obnovili 
posvetitev Mariji in prejeli sveto 
obhajilo - vse z namenom skupaj z 
Marijo prav slaviti Boga, se mu dati 
na razpolago in zadoščevati za žali-
tve in grehe človeštva. 

 
 
 

 

�  V soboto po večerni sveti maši in v nedeljo po 8. in 10. maši 
boste veroučenci (s starši) v župnišču lahko dobili liturgične 
nalepke za tiste nedelje, ko ste bili pri sveti maši drugje.   
 

� Prihodnjo nedeljo bomo obhajali 5. NEDELJO MED LETOM. Pri 
mašah bo ofer - nabirka za sveče in razsvetljavo v cerkvi. Po 
10. maši bo krščevanje. 

5. NEDELJA MED LETOM                      7. 2. 2016 
 

� V ponedeljek bo po maši TIHA MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM. 
 

� S PEPELNIČNO SREDO bomo vstopili v SVETI POSTNI ČAS. 
Sveti maši (z obredom pepeljenja) bosta ob 8. in ob 18. uri.  
Skozi post nas bodo vodile Jezusove besede: »Usmiljenja hočem 
in ne žrtve« (Mt 9,13). Pot jubilejnega leta in postnega časa sta 
preroško povabilo, da ponovno 
pogledamo na svoje življenje in v 
kriku ubogega zaslišimo Kristusa, ki 
trka na vrata našega srca. S tem 
ko ga sprejmemo, okusimo tudi 
resnično življenje. Papež Frančišek 
letošnjo postno poslanico  sklene z 
povabilom: »Ne zapravimo tega 
postnega časa, ki je tako zelo ugo-
den za spreobrnjenje!«  
 

� Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. 
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek (letos 25. 
marca). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se 
zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže vernike od 18. do 60. leta. 
Zdržek od mesnih jedi je sicer na vse petke v letu. Post je pova-
bilo k večji svobodi in zato vsi povabljeni na to pot. 
 

� V četrtek, 11. februarja, na god Lurške Matere Božje, 
bomo obhajali 23. svetovni dan bolnikov, ki letos nosi nas-
lov: »Kar koli vam reče, storite« (Jn 2,5). Eno uro pred 
mašo bomo molili pred Najsvetejšim za mlade in vse bolne.  

 

�  V postnem času ste ob petkih POL URE PRED SVETO 
MAŠO (ob 17.30) vabljeni k pobožnosti križevega pota, pri 
katerem boste sodelovali tudi veroukarji (po razporedu).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� V soboto bodo ob 9. uri ministrantske vaje. 
 

� Nedelja bo 1. POSTNA NEDELJA. Ob 14.30 bo KRIŽEV POT 
NA HRIBEC, pri katerem ste vabljeni k sodelovanju člani ŽPS in 
sodelavci Karitas. Vsi verniki se radi udeležite skupne molitve. 

petek 12. 2. 6. in 7. r. petek 4. 3. 8.r. 
petek 19. 2. 1. r. petek 11. 3. 4. in 5. r. 
petek 26. 2. 2. in 3. r petek 18. 3. 9. r. in mladi 


