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2017  
21. 5. 

NEDELJA 

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

700 
800 

 

1000 

1600 

22. 5.  
ponedeljek 

Marjeta, redovnica 
PROŠNJI DAN 

1700 
1900 

23. 5.  
torek 

Renata, spokornica 
PROŠNJI DAN 

700 

1700 
1900 

24. 5.   
sreda   

MARIJA POMOČNICA 
PROŠNJI DAN 

1700 

1900 

25. 5.  
četrtek 

GOSPODOV  
VNEBOHOD,  

slovesni praznik 

800 
1700 
1900 

 
26. 5.  petek Filip Neri, duhovnik 1900 

27. 5.  
sobota 

Alojzij Grozde, 
mučenec 

700 

1000 

1900 

 

2017  
28. 5. 

NEDELJA 

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

700 

800 
1000 

1600 

29. 5. pon. Maksim Emonski, škof 1900 
30. 5.  
torek 

Kancijan in oglejski 
mučenci 

700 

1900 
31. 5.  
sreda 

Obiskanje Device Marije 
ZAKLJUČEK ŠMARNIC 

1900 

1. 6.  
četrtek 

Justin, mučenec 
ZAČETEK VRTNIC 

1900 

2. 6.   
prvi petek 

Marcelin in Peter, 
mučenca 

700 
1900 

3. 6.  
prva sobota 

Janez XXIII., papež 
700 

1900 

2017  
4. 6. 

NEDELJA 
BINKOŠTI 

700 
800 

 

1000

1000 

-za župl jane in dobrotnike  
+Ivanka in Janko Kandiž 
+Franc Pintar, obl. in Marija Šink, obl. 
-za prvoobha jance in  nj ihove s tarše  
Pri Lepem znamenju: šmarnice 
Sv. Andrej:  za odvrn i tev hude ure  
+Marica Pečnik, obl .  
-za zdravje (PND) 
Sv. Ožbolt:  za  odvrn i tev hude ure  
-za srečen zakon (PM) 
Hribec:  za odvrni tev hude ure  
-v zahvalo; -v zahvalo in priprošnjo Mariji 
-za odvrnitev hude ure; +Alojz Šink 
Brode: -za odvrni tev hude ure  
+Jani  in  Sandi  Dolenc 
+Aleksander  Onufr i ja ,  obl .  
+Anton Krajnik; +starš i  Eržen 
+Leopoldina Cankar, obl. 
Valterski vrh: -za odvrnitev hude ure 
+Martin in Marija Košir (Poljanska c.) 
+Blaž Kos, obl. 
-za župljane in dobrotnike 
+Janez Iglič; ++starši Molinaro in Marija Notar 
+Francka in Tone Klemenčič 
Sv. Andrej: šmarnice in zahvalno romanje 
+Lidija Križnar; +France Šuštar 
++starši, brat in Terezija Fink 
+Vera Mlakar, 30. dan; +Pavel Končan 
+Janez Jeram  
-za zdravje (E) 
+Antoni ja in Miha Debel jak, obl .  
+Katar ina Volč ič 
-v čast Jezusovemu srcu 
-Franc Kržišnik, obl .  
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
+Janez Mravl ja 
-za župl jane in dobrotnike  
+Antonija Florjančič, obl. in Anton Nartnik 
+Branka Demšar, obl. 
++Pleško 
Brode: za sosesko (žegnanje) 

 Oznan i la  i zda ja  ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA,  Cankar jev t rg  13,  4220 Škof ja  Loka.   
 Odgovar ja  Mate j  Nast ran,  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: Mestni trg 38, sre. 16.00 - 17.00; 
 TEL .(odz ivn ik ): 04/512-33-00; e-pošta:kar i t as .skof ja loka@gmai l .com; TRR: SI56 1919 0500 7360 005.  
 

RAZMIŠLJANJA VEROUČENCEV O MOLITVIRAZMIŠLJANJA VEROUČENCEV O MOLITVI  
 

Zakaj moliti? 
 

◦ Molimo zato, ker se lahko v molitvi pogovarjamo z Bogom, ga 
kaj prosimo in mu kaj povemo. 

◦ Zato, da se pogovarjamo z Jezusom in se mu zahvalimo za 
vse, kar je storil za nas. 

◦ Zato, da se zahvalimo Bogu, ker je ustvaril svet, mene in vse, 
kar obstaja… da se nam ne bi kaj zgodilo … v zahvalo za hrano. 

◦ Da pridemo v nebesa k Bogu. 
◦ Da damo Sveti družini moč, da nas lažje branijo. 
◦ Da se v mislih pogovarjaš z Bogom in mu poveš, kaj ti je težko.  
◦ Ker imamo med in po molitvi stik z Bogom in ga imamo radi. 
 

Kako in kdaj moli naša družina? 
 

◦ Doma molim sama sveti angel. Molim tako, da zaprem oči. 
◦ Naša družina skupaj moli vsak večer, tako da kaj zapojemo 

in se zahvalimo.  
◦ Beremo Sveto pismo, potem otroci dobi-
mo vprašanja na katera odgovarjamo. 
◦ Vsak večer pred spanjem molimo sveti angel. 
◦ Naša družina moli ob ponedeljkih, tor-
kih in sobotah. Molimo Oče naš in bere-
mo Sveto pismo. 

◦ Molimo vsak dan. Zberemo se v dnevni sobi, molimo rožni 
venec in se zahvalimo za ves dan. 

◦ Zvečer molim sam, pred kosilom molimo vsi, ob praznikih 
molimo rožni venec. 

Darovali: ob smrti +Vere Mlakar: sosede 20 eur za cerkev na pokopališču. 



 6. VELIKONOČNA NEDELJA            21. 5. 2017 
    

� Bog povrni vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in praznovanju 
slovesnosti prvega svetega obhajila! Prvoobhajanci še naprej 
radi prihajajte k šmarnicam in sveti maši, saj sedaj lahko vsak 
dan pristopite k svetemu obhajilu. 
 

� Danes bodo ob 16. uri ŠMARNICE pri Lepem znamenju na Kopališki ulici.    
� Ta teden bomo obhajali PROŠNJE DNEVE pred 
praznikom Gospodovega vnebohoda. Na podružni-
cah obhajamo svete maše za odvrnjenje hude 
ure in blagoslov pri delu. Bogu izročamo svoje 
delo in to, kar imamo, ter se mu izročamo v varstvo. 
   

� V četrtek bomo obhajali slovesni praznik 
GOSPODOVEGA VNEBOHODA. Praznični sveti 
maši bosta v župnijski cerkvi ob 8. in ob 19. uri. 
 

 

� Župnijska karitas v nedeljo, 28. 5., vabi na srečanje za 
starejše, bolne, osamljene in invalide iz naše župnije, ki 
ga bomo pričeli s sveto mašo ob 10. uri. Imeli boste tudi mož-
nost za prejem zakramenta svetega bolniškega maziljenja. Po 
maši bo srečanje v župnišču. Tisti, ki potrebujete prevoz, to 
sporočite Karitas (pustite sporočilo na 04/512 33 00). 
 
 
7. VELIKONOČNA NEDELJA            28. 5. 2017 
 

� Danes je v naši župniji srečanje starejših, bolnih, invalidov. 
Hvala vsem, ki ste pripravili in omogočili to srečanje. 

 

� Danes popoldne ob 16. uri bo na sv. Andreju slovesen sklep 
šmarnic. Šmarničarji (tudi z Ožbolta in iz Brodov) pridite, da se 
zahvalimo Mariji za vse milosti. Hkrati bo to tudi zahvalno roma-
nje letošnjih birmancev in prvoobhajancev za prejeti zakra-
ment. Radi pridite. Povabljeni, da s seboj prinesete kaj sladkega.  

� Danes ob 19. uri bo v kapucinski cerkvi sv. Ane koncert 
Mladinskega pevskega zbora župnije Škofja Loka. Vabljeni!  
 
 

� V tem tednu boste otroci pri veroučnih urah pristopili k 
zakramentu svete spovedi (razen 1., 2., 3. in 8. razred, ki ima-
te redni verouk). Starši pomagajte otrokom pri iskreni pripravi. 
 
 

� V sredo bo zadnji dan meseca maja in šmarnic. Po sveti maši bos-
te lahko (redni šmarničarji) z manjkajočimi nalepkami dopolnili 
'kapelice'. Naj vas Marija varuje še naprej, vi pa se ji pustite voditi! 

 
 

� V četrtek bomo vstopili v mesec junij, 
ki je POSVEČEN ČEŠČENJU JEZUSOVE-
GA SRCA. Pri svetih mašah bomo prebi-
rali VRTNICE. Radi pridite in častite Srce, 
ki tako zelo ljubi svet, v zameno pa preje-
ma toliko nehvaležnosti.  

 
 

� V četrtek in petek dopoldne bova duhovni-
ka obhajala bolnikeobhajala bolnike. 
 
 
 

� Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Pristopite k sveti spo-
vedi in prejmite zadostilno obhajilo, za rešitev in spreobrnjenje 
grešnikov, za tolažbo Jezusovemu in Marijinemu srcu in za Cerkev.  
  
 

� V soboto, 3. junija, bo nagradni izlet za redne bralce Slomško-
vega bralnega priznanja in redne obiskovalce šmarnic (vsaj 25x). 
 
 

� Zadaj lahko vzamete prijavnice za srečanje zakonskih jubi-
lantov, ki bo v nedeljo, 25. junija. Vabljeni vsi pari, ki praznujete 
okroglo obletnico poroke in ste del našega župnijskega občestva.  
 
 

�   Prihodnjo nedeljo, 4. junija, bo BINKOŠTNA NEDELJA. Ob 10. 
uri bo žegnanje v Brodeh. Pri sveti maši ob 10. uri v župnijski 
cerkvi pa se boste vsi veroučenci skupaj s starši in kateheti 
zahvalili za milosti veroučnega leta in prejeli spričevala. 
Čas počitnic je praktični preizkus in izraz odnosa do Boga in Cerkve. 
 

� En mesec (do nedelje, 25. junija) je še možnost za prijavo možnost za prijavo 
otrok na letošnji ORATORIJotrok na letošnji ORATORIJ. Število otrok je omejeno. 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK uro PRED mašo - SKUPNA MOLITEV:  
-25. maja ZA OTROKE in DRUŽINE, 
-1. junija: ZA DUHOVNE POKLICE. 

MOŽNOST ZA SPOVEDMOŽNOST ZA SPOVED  
 

- VSAK DAN pol ure PRED sveto 
mašo v župnijski cerkvi, 
- ko je češčenje Najsvetejšega, 
- VEDNO pri bratih kapucinih. 

� 


