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19. 9.  
ponedeljek Januarij, škof 1900 

20. 9.  
torek 

Andrej Kim,  
mučenec 

700 

1900 
21. 9.   
sreda 

Matej, apostol in 
evangelist 1900 

22. 9.  
četrtek 

Mavricij, mučenec 1900 

23. 9. 
petek 

p. Pij iz Pietrelcine, 
redovnik 1900 

24. 9.   
sobota 

bl. Anton Martin  
Slomšek, škof 

700 

1900 

 

2016  
25. 9. 

NEDELJA 

 
26. MED LETOM  
Slomškova 

 

700 

800 
900 

1000 

 

26. 9.   
ponedeljek 

Kozma in Damijan, 
mučenca 1900 

27. 9.  
torek 

Vincencij Pavelski, 
ustanovitelj lazaristov 

700 

1900 
28. 9.   
sreda Venčeslav, mučenec 1900 

29. 9.  
četrtek 

Mihael, Gabriel in 
Rafael, nadangeli 

1900 

30. 9.   
petek 

Hieronim, duhovnik 1900 

1. 10.  
sobota 

Terezija Deteta 
Jezusa, cerkv. uč. 

700  
1900 

2016  
2. 10. 

NEDELJA 

27. MED LETOM 
rožnovenska 

 

700 
800 

1000 

1500 

-za župl jane in dobrotnike  
+duhovnik Ivan Božnar, obl.; +Matevž Demšar 
+Ana Alič, obl. 
Sv. Florjan: za sosesko (žegnanje) 

++starši  in brat Finžgar 
+Vinko Jemec, obl. 
-po namenu 
+Ivan Šubic 

++starši  Fajfar in sin Stane 

++Francka in Janez Resnik 

+Mira Kožuh, 7. dan 
+Miro Habjan; +Sandi Dolenc, obl. 

-v čast Božji  previdnosti 
++starši, bratje in sestre Kosmač in Jesenko 
-v čast sv. Judu Tadeju 
-za župl jane in dobrotnike  
+Ivana Demšar;  Mar i ja Krek, obl .  
Mestno pokopališče: za sosesko (žegnanje) 
+Agata in Janez Podobnik 
+Andrej  Kožuh,  obl .   
+Fel iks  Krančan,  obl .  
+Dragica Vodeb, obl .  
-za zdravje (T.S.) 
+po namenu 

+Janko Prevc 

-v zahvalo 

+Peter Pokorn, st .  

+Marjeta  Bozovičar 
+Janez Pintar,  obl .  
-za župl jane in dobrotnike  
+Minka Šmid; -v zahvalo 
+Franc Strel, obl.; +Andrej Fojkar, ml. 
kapelica na Lubniku: rožni venec 

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(priDBS). 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.  
 

NAMIG , KAKO ŽIVETI USMILJENJE 
◦ Razmislim kakšen je moj  življenjski slog - kolikokrat  sem pripravljen-a 
odpustiti sebi, bližnjemu … 

◦ Z Božjo pomočjo naredim korak v spovednico ali pa vsaj korak do svojega 
srca z iskrenim kesanjem. 

JUBILEJNO  LETO USMILJENJAJUBILEJNO  LETO USMILJENJA  
USMILJENJE V PRILIKAHUSMILJENJE V PRILIKAH  

  

V prilikah, ki so posvečene usmiljenju, Jezus razodeva, da je 
Božja narava kakor narava očeta.  
Ne prizna poraza, dokler s sočutjem in usmiljenjem ne izniči 
greha in ne premaga zavračanja. Poznamo te prilike, zlasti tri: 
o izgubljeni ovci in izgubljeni drahmi in o očetu z dvema sino-
voma (prim. Lk 15,1-32). 
 

V teh prilikah je Bog vedno predstavljen kot poln vesel-
ja, še posebej, ko odpušča. V njih najdemo jedro evan-
gelija in naše vere, ker je usmiljenje predstavljeno kot 

moč, ki premaga vse, ki napolni srce z 
ljubeznijo in ki tolaži z odpuščanjem. 
 

 Poleg tega še iz neke druge prilike prejema-
mo pouk, kakšen naj bo naš krščanski živ-
ljenjski slog. Ko je Peter Jezusa izzval z vpra-
šanjem o tem, kolikokrat je potrebno odpus-
titi, mu je ta odgovoril: »Ne pravim ti do 
sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat 
sedemkrat« (Mt 18,22) .      Papež  Frančišek 

Darovali za maše (oddane): +Ivan Šubic: 1 Enškovi iz Zminca. 



 25.  NEDELJA MED LETOM          18 . 9. 2016 
 

� Danes obhajamo nedeljo SVETNIŠKIH KANDIDATOV ljub-
ljanske metropolije. Ob 16. uri bo na Rakovniku v Ljubljani soma-
ševanje vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. V ospredju bo 
lik Božjega služabnika duhovnika in misijonarja Andreja Majcna. 
 

� Danes ob 20. uri v kapeli p. Pija pričenja s srečanji molitve-
no občestvo PRENOVE V DUHU v Škofji Loki. Vabljeni. 
 

� V ponedeljek bo po maši POLURNA TIHA 
MOLITEV PRED JEZUSOM. 
 

� V četrtek bo uro pred mašo molitev 
pred Najsvetejšim za otroke in družine. 
Po maši bo SVETOPISEMSKI VEČER. 

 

� V petek bo ob 20. uri mladinski verouk. 
 

� V petek, 23. septembra ste od 20. ure 
naprej povabljeni na CELONOČNO 
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM v 
kapelo p. Pija (ki goduje ravno na ta 
dan). Namen molitve je za mir v naših 
srcih, družinah in svetu. Sklep bo v 
soboto ob 6. uri s sveto mašo. Povabljeni. 
 

� V soboto bodo ob 9. uri ministrantske vaje. Pripravili se 
bomo na sprejem novih ministrantov in dekanijsko srečanje! 

 

� V soboto, 24. septembra, bo ob 16. uri sveta maša za hrva-
ško skupnost (HKDU Komušina). 
 

� Danes teden bo SLOMŠKOVA NEDELJA. Ob 9. uri bo žegnanje 
v cerkvi Gospodovega vstajenja na Mestnem pokopališču.  
 

� Pri sveti maši ob 10. uri bo to nedeljo SPREJEM NOVIH 
MINISTRANTOV. Bogu hvala za fante (in njihove starše), ki 
prepoznavajo kako velika čast in milost je biti tako blizu Jezusa 
in mu, zelo konkretno, služiti! Bog daj, da bi se ta zavest raz-
širila na čim več fantov in njihovih staršev. 
 

� Otroci še vedno lepo povabljeni k sodelovanju tudi v otroškem pev-
skem zborčku, ki ima pevske vaje ob nedeljah ob 9. uri v župnišču.  
 

� Ključarji sporočite, na katerih podružnicah boste ob nedeljah v 
mesecu oktobru molili rožni venec. 

26. NEDELJA MED LETOM - SLOMŠKOVA      25. 9. 2016 
 
 

� V ponedeljek bo po maši POL URE ČAŠČENJE JEZUSA V TIŠINI.   
� V četrtek bo ob 18. uri molitev pred Najsvetejšim po osebnih 
namenih. Po maši bo SVETOPISEMSKI VEČER.  
 

� V petek bo ob 20. uri mladinski verouk. 
 

� V soboto bo v naši župniji potekalo DEKANIJSKO SREČANJE MINI-
STRANTOV. Ob 9. uri se bomo zbrali k molitvi v župnijski cerkvi sv. 
Jakoba, nato pa srečanje nadaljevali z nogometom in kvizom. 
 

� V soboto bo ob 20. uri v župnišču molitvena BINKOŠTNA 
DVORANA. Otroci, starši oz. vsak dobrodošel, da se pridruži molitvi. 
 

� V soboto bomo vstopili v mesec oktober - MESEC ROŽNEGA VENCA. 
Rožni venec (to vez z nebesi) bomo molili vsak 
dan pol ure pred večerno sveto mašo pred izpo-
stavljenim Najsvetejšim. Otroci, starši in vsi 
verniki vabljeni k molitvi.  
Otroci pridite po razporedu: v ponedeljek 6. in 
7.r., v torek 2. in 3.r., v sredo 4. in 5.r., v 
četrtek (uro pred mašo) molivci Prenove, Mariji-
nega dela, Binkoštne dvorane in drugi, v petek 
8., 9. r. in mladi ter ob sobotah prostovoljci.  
Pridite pet minut pred pričetkom molitve v prve klopi. 

Staršem hvala za podporo in zgled. Povabljeni ste, da po domovih 
- v družinah zmolite eno desetko rožnega venca 'ZA MIR V 
SRCIH, V DRUŽINAH, MED SOSEDI in V SVETU'.  
V spodbudo so vam lahko MISIJONSKE SVEČE (kot že dve leti) in 
PODOBA USMILJENEGA JEZUSA, ki jo boste ZA POSAMEZNO 
SOSESKO/VAS lahko dobili (1. oktobra) v zakristiji. K molitvi lahko 
povabite tudi sosede, prijatelje... Nato je lahko še kratko druženje. 
Sveča in podoba potuje od družine do družine (ju ni potrebno 
nositi nazaj v cerkev). Ob nedeljah se moli na podružnicah.  
Tok molitve bomo združili v soboto, 22. oktobra, v skupno izroča-
nje in slavljenje, ko bo v naši župniji praznik CELODNEVNEGA 
ČEŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA.  
 

� Prihodnjo nedeljo bo po 8. in po 10. maši bo v župnišču možnost 
IZPOSOJE KNJIG - za otroke (SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE) in 
odrasle. Ob 15. uri bo molitev rožnega venca pri kapelici na Lubniku.  

 

  


