
 

Leto XXXIX., št. 10                                                             1. maj 2016 
  

JUBILEJNO  LETO USMILJENJAJUBILEJNO  LETO USMILJENJA  
MATI USMILJENJAMATI USMILJENJA  

  

Misel se mi zdaj obrača k Materi Usmi-
ljenja. Milina njenega pogleda naj nas 
spremlja v tem svetem letu, da bomo 
lahko vsi odkrili veselje Božje nežnosti. 
 

Pod križem je Marija skupaj z Janezom, 
učencem ljubezni, priča besed odpušča-
nja, ki pridejo z Jezusovih ustnic. Naj-
višje odpuščanje tistim, ki so Jezusa 
križali, nam kaže, kako daleč lahko 
pride Božje usmiljenje.  
Marija potrjuje, da Sinovo usmiljen-
je ne pozna meja in doseže vse, ne 
da bi koga izključilo. 

 

Obrnimo se nanjo s starodavno in vedno novo molitvijo Salve 
Regina (Pozdravljena, kraljica), da se ne bo nikoli naveličala 
obračati svojih milostljivih oči na nas. Naj nas naredi vredne, 
da bomo zrli obličje usmiljenja, njenega Sina Jezusa.  
            papež Frančišek 

2016  
1. 5.1. 5. 

NEDELJA 

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA, 

Jožef delavec 

 

700 
800 

1000

1000

1600 

2. 5. 
ponedeljek 

Atanazij, škof 
PROŠNJI DAN 

1700 
1900 

3. 5.  
torek 

Filip in Jakob, apostola 
PROŠNJI DAN 

700 

1700 
1900 

4. 5.   
sreda 

Florijan, mučenec 
PROŠNJI DAN 

1700 

1700 
1900 

5. 5.  
četrtek 

GOSPODOV  
VNEBOHOD,  

slovesni praznik 

800 
1700 
1900 

6. 5.  
prvi petek 

Dominik Savio, 
dijak 

700 

1900 
7. 5.   

prva sobota 
Gizela, opatinja 

700 

1900 

2016  
8. 5.8. 5. 

NEDELJA 

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

OBLETNICA POSVE-
TITVE STOLNICE 

700 

800 
1000 

1000 

1600 

9. 5. ponedeljek Izaija, prerok 1900 
10. 5.  
torek 

Job, svetopisemski 
mož 

700 

1900 
11. 5.  sreda Odo, opat 1900 
12. 5. četrtek Leopold Mandič, redovnik 1900 

13. 5.   
petek 

Fatimska Mati Božja 1900 

14. 5.  
sobota 

Bonifacij,  
mučenec 

700 

900 
1900 

 

2016  
15. 5.15. 5. 

NEDELJA 
BINKOŠTI 

 

700 
800 

1000

1600 

 

-za župl jane;  +Jože Guzel j ,  obl .  
++družina Sabolek in Mrak 
-za zdravje (M.Š.) 
Valterski vrh: +Frančiška Železnik 
Sv. Petra hrib: šmarnice 
Sv. Andrej:  za odvrn i tev hude ure  
++starš i  Dol inar  (Puštal  10) 
-po namenu (K.L.) 
Sv. Ožbolt:  za  odvrn i tev hude ure  
-po namenu 
Hribec:  za odvrni tev hude ure  
Sv. Flori jan: v čast  sv.  F lorjanu 
+Jože Omejc,  30.  dan 
-za odvrni tev hude ure 
Brode: za odvrni tev hude ure  
+Uroš Kalan 
-v čast Jezusovemu srcu 
-za b i rmance; +Anton Ješe,  obl .  
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
+France Paulus, obl .  
-za župl jane in dobrotnike  
+Janez Habjan (Sv.  F lorjan)  
+Mira Rejc  in starš i  Verč ič 
Sv. Florijan: za odvrnitev hude ure 
Marijina kapelica Pr' Pahovc: šmarnice 
+Frančiška in Alojz Šink, obl.; -za zdravje (K) 
-za spravo, mir in odpuščanje v družini 
-po namenu (Š) 
+Janez Krmel j ,  obl .  (Pod Plevno)  
-za zdravje (A); +Anton Zaplotnik 
+Dušan Šmid in sorodniki ,  obl .  
-v čast  Fat imski  Mater i  Božj i  
-v zahvalo (J) 
Valterski vrh: za odvrnitev hude ure 
+Ivan Miklavčič,  obl;   
+Frančiška Bergant, obl. (Sv. Ožbolt)  
 

-za župl jane in dobrotnike  
+Mari ja  Bergant,  obl .  
+Ludvik Omejc,  obl .  
Lepo znamenje: šmarnice  

Oznan i la i zda ja  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) +ANDREJ KRAJNIK: 2 pevci iz Suhe, 1 Marija Krajnik (Rupa), 1 Mici Igličar, 1 Mari-
janca Miklavč, 1 Rohotnikovi; +MIRO HABJAN: 1 sosedje Kalanovi, 3 vaščani iz Breznice, Gabrovega in prijatelji, 
1 družina Ivanušič, 1 Mici Iglič, 1 mama Francka, 2 sestra Nada, 2 družina Iglič (Grenc), 1 brat Andrej. NAMIG, KAKO ŽIVETI USMILJENJE: 

◦ Bodi usmiljen tudi do sebe: vsak dan zavestno naredi nekaj za 
svoje zdravje (sprehod, šport, dovolj spanja …). 

◦ V Svetem pismu poišči odlomke oz. besede, ki te opogumljajo 
in si jih  v mislih večkrat ponavljaj. 



 6. VELIKONOČNA NEDELJA         1. 5. 2016 
 

� Danes vstopamo v mesec MAJ, ki je posvečen Mariji. Ob 16. 
uri bo ŠMARNIČNA POBOŽNOST na Svetega Petra hribu.  
 

Letošnje šmarnice nas bodo povezale s FATIMSKO MARIJO 
in tremi pastirčki Frančiškom, Jacinto in Lucijo ter nas tako lepo 
pripravile na sprejem Milostnega kipa Marije Romarice v naši 
župniji (v ponedeljek, 23. maja, od 21. do 23. ure).  
Šmarnice se bodo pričenjale med tednom ob 18.45 v 
župnijski cerkvi, ob 17. uri na Sv. Ožboltu in ob 18. uri v 
Brodeh, bodite pa pozorni tudi na nekatere spremembe.  
Ob nedeljah se zberemo na podružnicah oz. pri kapelicah. 
Otroci se šmarnic udeležite vsaj petnajstkrat.  
S svojo prisotnostjo in molitvijo boste dodajali cvetke, ki 
bodo, ob obisku MARIJE ROMARICE, pokazale našo ljubezen 
do Nje. K šmarnicam lepo vabljeni tudi starši in vsi verniki! 
   

� Ta teden bomo obhajali tudi PROŠNJE DNEVE pred prazni-
kom Gospodovega vnebohoda. Bogu bomo izročil svoje delo, 
življenje, bližnje in prisluhnil besedi Njega, ki je Luč in Življenje. 
   

� V ponedeljek bo po sveti maši 
TIHA MOLITEV pred Najsvetejšim. 
   

� Od torka dalje bo redni verouk. 
   

� V četrtek bomo obhajali slove-
sni praznik GOSPODOVEGA 
VNEBOHODA. Sveti maši bosta 
ob 8. in ob 19. uri. Ob 18. uri 
bomo pred Najsvetejšim molili  
za duhovne poklice.  
 

� V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike. 
 

��� V petek, 6. maja, se bomo osmič zbrali k pobožnosti devetih 
prvih petkov. Povabljeni k spovedi in sveti maši.    
��� V soboto bomo sklenili skupno obhajanje PETIH PRVIH 
SOBOT—pobožnost po Marijinem naročilu. Ob 18. uri 
povabljeni k skupni molitvi! Vsak dobrodošel!   
   

� Prihodnja nedelja bo 7. velikonočna. Med deseto mašo bo 
krščevanje otrok. 

7. VELIKONOČNA NEDELJA                                            8. 5. 2016 
   

� Danes bodo ob 16. uri šmarnice pri Marijini kapelici pri Pahovc 
na Potočnikovi ulici. Vabljeni!  
Prisrčno ste povabljeni k šmarnicam tudi med tednom!  
Hvala vsem — otrokom in odraslim, ki lepo in zvesto prihajate k 
šmarnicam in pripravljate okrasitev v cerkvi in srcih ZA MARIJO. 
 

� V ponedeljek bo po sveti maši TIHA MOLITEV pred Najsvetejšim. 
 

� V sredo, 11. maja, bo redno srečanje ŽUPNIJSKEGA PASTO-
RALNEGA SVETA.  
 

� V četrtek bomo obhajali god svetega p. Leopolda Man-
diča, ki je (skupaj s svetim p. Pijem) tudi zavetnik LETA 
USMILJENJA. Ob 18. uri lepo povabljeni k molitvi pred 
Najsvetejšim, ko bomo molili za mlade, še posebej za 
letošnje birmance. Po maši bo SREČANJE ZA MOŠKE. 
   

� V PETEK bomo obhajali GOD 
FATIMSKE MATERE BOŽJE. Od sobo-
te naprej pa bo kip Fatimske Marije 
iz župnijske cerkve romal po naših 
soseskah oz. podružnicah (več si 
lahko preberete v prilogi). 
Birmanci ta dan pričenjate z devet-
dnevnico pred birmo. Starši pova-
bljeni, da jih podprete z udeležbo 
pri maši in z molitvijo.      Naj se vsi —
birmanci in ostali verniki, v teh 
dneh močneje povežemo z Marijo v 
molitvi in prošnji za prihod in delo-
vanje Svetega Duha.  

  
�  Prihodnjo nedeljo, 15. maja, 
bomo obhaja l i  BINKOŠTNI 
PRAZNIK.  
Popoldne ob 16. uri bodo 
šmarnice pri Lepem znamenju 
na Kopališki ulici.  


