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URESNIČITEV SANJ O VEČNEM ŽIVLJENJUURESNIČITEV SANJ O VEČNEM ŽIVLJENJU  
Velika noč je praznik dokončne zmage živ-
ljenja. To je uresničitev sanj o večnem živ-
ljenju, ki se pojavljajo v vsakem človeškem 
srcu. Pa ne le zato, ker prazniki pri nas 
sovpadajo s prebujanjem narave, ampak 
zaradi Kristusove smrti in vstajenja. 
 

Velika noč je praznik nezaslišane zmage. 
Božje Jagnje se je v tej zmagi pokazalo 
močnejše od človeških volkov, Božja luč 
močnejša od teme in človeške zaslepljenosti, svetost Božjega Sina 
in sina človekovega močnejša kot vsi grehi sveta, življenje se je 
izkazalo za močnejše od smrti, ljubezen je le na videz šibkejša od 
hudobije, resnica je močnejša od vsake laži in zunanje moči. 
 

Velikonočne praznike v letu usmiljenja doživljamo na poseben 
način, kot razodetje neskončne Božje ljubezni in usmiljenja 
do človeške grešnosti in slabosti. Božji Sin se je ponižal, stopil v 
temo, raztrgal naše vezi in nas rešil greha ter nam podaril dar 
odpuščanja grehov v spovedi. Pri tem pa pokazal veliko usmilje-
nje do šibke vere in strahopetnosti apostolov. 
 

Tudi nas Jezus v tem letu vabi, NAJ VSTOPIMO SKOZI NJEGO-
VO PREBODENO STRAN, ki so edina nova odprta sveta vrata, kjer 
lahko najdemo spravo, polnost življenja, notranji mir in veselje.  
Slovenski škofje želimo velikonočni mir in veselje … vsem vernikom 
doma in po svetu, še posebej pa vsem bolnim in preizkušenim. 
  
                  

Tem željam se pridružujeva tudi vaš župnik Matej in duhovni pomo-
čnik Anton, ki z brati kapucini vam in vsem vašim želimo povezano-
sti z živim Jezusom - po Mariji in skupaj z Njo v občestvu Cerkve. 

2016  
20. 3.20. 3. 

NEDELJA 

6. POSTNA  
(CVETNA) 
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800 

1000 

1430 

21. 3. 
ponedeljek 

velikega tedna 1800 

22. 3.  
torek 

velikega tedna 
700 

1800 

23. 3.   
sreda 

velikega tedna 1800 

24. 3.  
četrtek 

VELIKI ČETRTEK 1800 

25. 3.  
++petek 

VELIKI PETEK 
strogi post 

1500 

1800 

26. 3.   
sobota 

VELIKA SOBOTA 
VELIKONOČNA  
VIGILIJA 
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28. 3.  pon. VELIKONOČNI  
PONEDELJEK 

800 
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1000 

1600 
29. 3.  
torek 

v velikonočni osmini 
700 

1900 

30. 3. sreda v velikonočni osmini 1900 

31. 3. četrtek v velikonočni osmini 1900 

1. 4.   
prvi petek 

v velikonočni osmini 
700 

1900 

2. 4.  
prva sobota v velikonočni osmini 

700 
1900 
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NEDELJA 

2. VELIKONOČNA 
(BELA) NEDELJA 

BOŽJEGA USMILJENJA 
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-za župl jane in dobrotnike  
+Ana in Primož Prezelj; +Jože Bergant 
blagoslov zelenja in maša: +Franc Potrebuješ, obl. 
Hribec: križev pot 
+Andrej  Rihtarš ič ,  ob l .  
-za nerojene otroke 
-za Božje varstvo in v čast Mariji Pomagaj 
+Vinko Oman, obl .  
+Peter Bernik 
+Ivan Premože,  obl .  
-za duhovnike 
+Ana in Betka Finžgar, obl .  
+križev pot in devetdn. Božjega usmiljenja 
obredi  ve l ikega petka 

-blagoslov ognja 
+Frančiška in Anton Potrebuješ; -v zahvalo 

VSTAJENJE:-za župljane in dobrotnike 
+duhovnik Janez Pogačnik 
+Ivana Koblar, obl. 
Hribec: protipotresna pobožnost 
+Franc Štrekelj, obl. 
Mestno pokopališče: +Rajko Pretnar 
+Marko Rihtarš ič ,  obl .  
Brode: maša za čebelarje 
+Cene Božnar,  st .  
+Sandi  Dolenc 
++Demšar in Debel jak 
+Jaka Dol inar,  obl .  
+Jul i ja  Pleško, obl  
++družina Kovač (Zminec)  
-v čast  Jezusovemu srcu 
+Franc Ziher l ,  obl .  
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
+Franc Potrebuješ   
+Jožef  in  Zof i ja Sever 
-za župljane; +Blaž Čarman 
+Franc Osenar 
+Franci Kožuh, obl.; +Anton Nartnik, obl. 
CERKEV SPRAVE (nunska): Pot luči in molitev 

Oznan i la  i zdaja  ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA,  Cankar jev  t rg  13 ,  4220 Škof ja  Loka .   
Odgovar ja  Mate j  Nastran ,  žpk . ;  te l . :  04 /512-06-72; GSM: 031/463-828;  
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. 17.00 - 18.00. 

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.  

ŽUPNIJSKA KARITAS, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka; Uradne ure: Mestn i  t rg  38,  sre.  16 .00 - 17.00; 
TEL .(odz ivn ik): 04/512-33-00; e-pošta:kar i tas .skof ja loka@gmai l .com; TRR: SI56 1919 0500 7360 005.  
 

Darovali za maše (oddane) za +Simon Kožuh: 2 Tomaževi (Brode), 1 Marija Košir, 1 brat Štefan, 1 sestra 
Andreja. 



 OZNANILA ZA VELIKI TEDEN in VELIKONOČNO OSMINO 
    

� Vstopili smo v VELIKI TEDEN Gospodovega trpljenja. V tem ted-
nu ni uradnih ur. Otroci nimate verouka (razen 1. in 2. r.),    
zagotovo pa pridite vsaj dvakrat k obredom svetega tridnevja: 
velikega četrtka, petka, oz. k velikonočni vigiliji! Za ministrante 
bodo te tri dni vsak večer ob 17. uri obvezne ministrantske vaje. 
 

� Možnost za prejem zakramenta svete spovedi je pol ure 
pred sveto mašo in vse dni pri bratih kapucinih.  
Če bi kdo še želel, da ga duhovnik obišče na domu pred praz-
niki (bolniki in ostareli), prosim, če čim prej sporočite. 
 

� V ponedeljek bo po maši TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA. 
 

� VELIKI ČETRTEKVELIKI ČETRTEK: Sveta maša bo ob 18. uri. Praznuje-
mo postavitev evharistije, mašništva in nove zapove-
di ljubezni. Pušica tega dne je namenjena za ljudi v stiski, 
za katere skrbi naša Župnijska Karitas.  
Jezus se je po zadnji večerji umaknil v vrt Getsemani, od 
koder so ga odvedli v ječo. V spomin na te dogodke prenese-
mo Najsvetejše v tabernakelj na stranskem oltarju in ostane-
mo v molitvi z Jezusom do 21. ure. 
 

� VELIKI PETEKVELIKI PETEK: Ta dan je strogi post. Vsaka zabava je ta 
dan neokusna. Ob 15. uri, ob uri Jezusove smrti, bomo molili 
v cerkvi križev pot ter pričeli tudi z devetdnevnico k Božjemu 
usmiljenju. Obredi v čast Jezusovemu trpljenju se začnejo 
ob 18. uri. Ta dan (ko edini dan v letu ni svete maše) nas 
Cerkev vabi, da pri posebnem bogoslužju globlje premišljuje-
mo ceno našega odrešenja. Ne častimo lesenega križa, tem-
več Njega, ki je na križu daroval samega sebe - za nas, vso 
Cerkev in vse ljudi! Po končanih obredih ostanemo zbrani še v 
molitvi žalostnega dela rožnega venca ob Božjem grobu. 
 

� VELIKA SOBOTAVELIKA SOBOTA: Zjutraj bo ob 6. uri BLAGOSLOV OGNJA 
in VODE. Ta dan radi obiščimo cerkev in molimo ob Božjem 
grobu (zbrani darovi bodo za Cerkev v Sveti Deželi).   
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL bo v župnijski cerkvi ob 11., 
14., 15. in 16. uri (pred blagoslovi bomo molili v čast Božjemu 
usmiljenju). Na podružnicah pa: v Brodeh ob 14. uri, v Bodov-
ljah ob 15. uri, na Hribcu ob 16. uri in na Lontrgu ob 17. uri. 

�  VELIKONOČNA VIGILIJA VELIKONOČNA VIGILIJA se začne ob 19. uri. Vigilija 
(bedenje) je pričakovanje vstajenja v moči vere. S seboj prinesite 
sveče, ki jih bomo prižgali med slavjem luči in ob obnovitvi krst-
nih obljub. Bogoslužje na veliko soboto zvečer je najbogatejše in 
najlepše v vsem letu ter predstavlja vstop v skrivnost krsta in 
novega življenja v Kristusu. Radi pridimo k slovesnemu bogoslužju. 

 

� Danes teden bomo obhajali 
VELIKO NOČVELIKO NOČ  GOSPODOVEGA GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA VSTAJENJA - največji krščanski 
praznik. Ob 6. uri bo vstajenjska 
procesija (sodeluje tudi godba) in 
nato slovesna sveta maša. Praznič-
ni sveti maši bosta še ob 8. in ob 
10. uri. Pri vseh mašah bo ofer - 
darovanje za cerkvene potrebe.  
Ob 15. uri bo na Hribcu protipotres-
na pobožnost s prošnjo Bogu in 
Mariji za varstvo pred rušilnimi močmi 
v naših časih in življenjih. Radi pridite. 
 

� Dan po veliki noči je VELIKONOČNI PONEDELJEK. Sveti 
maši bosta ob 8. in ob 10. uri. Ob 9. uri bo sveta maša tudi v 
cerkvi Gospodovega vstajenja na Mestnem pokopališču. 
 

� Otroci v tem tednu še nimajo verouka (povabljeni k maši). 
 

� Duhovnika bova (v četrtek in petek) obhajala bolnike. V četr-
tek bomo ob 18. uri molili pred Najsvetejšim za duhovne poklice.  
 

� Na prvi petek in prvo soboto se bomo spet zbrali častilci 
Jezusovega in Marijinega srca - v češčenju in zadoščevanju.  
V petek ob 19.00 in v soboto ob 18.30 srčno povabljeni k sve-
ti maši in pobožnosti v čast Jezusovemu in Marijinemu srcu.  
V soboto bo večerni maši molitveno srečanje Binkoštne dvorane. 
 

� Ves teden je eno samo praznovanje VELIKE NOČI (osmina). 
Radi pridite k sveti maši, ko utrjujemo vero v Vstalega. Pred 
mašo bomo molili devetdnevnico v čast Božjemu usmiljenju.  
 

� Danes teden bo 2. velikonočna (BELA) nedelja oz. nedelja BOŽJEGA 
USMILJENJA. Zvečer ob 19. uri bo v 'CERKVI SPRAVE' (nunski cerkvi) 
pobožnost POT LUČI in ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA. 


