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2017  
19. 11. 
NEDELJA 

33. MED LETOM—
SVETOVNI DAN 

REVNIH 

700 

800 

1000

1000 

20. 11. 
ponedeljek Edmund, kralj 1800 

21. 11.  
torek 

DAROVANJE DEVICE 
MARIJE 

700 

1800 
22. 11.   
sreda   Cecilija, mučenka 1800 

23. 11.  
četrtek Klemen I., papež 1800 

24. 11.   
petek 

Andrej Dung in viet-
namski mučenci 1800 

25. 11.  
sobota 

Katarina Aleksandrijska, 
devica in mučenka 

700 

1400 

 
1800 

2017  

26. 11. 

NEDELJA 

JEZUS KRISTUS 

KRALJ VESOLJSTVA, 

slovesni praznik 

700 

800 

1000 

27. 11. 
ponedeljek 

Virgil in Modest, 
škofa 1800 

28. 11.  
torek 

Katarina Labouré, 
red 

700 

1800 
29. 11.  
sreda Saturnin, mučenec 1800 

30. 11.  
četrtek 

Andrej, apostol 
1600 

1800 

 
1. 12.  

prvi petek Eligij, škof 
700 

1800 

2. 12.  
prva sobota 

Natalija, mučenka 
700 

1700 

1800 

2017  

13. 12. 
NEDELJA 

NOVO CERKVENO LETO 

1. ADVENTNA 

NEDELJA KARITAS 

700 

800 

 

1000 

-za župl jane in dobrotnike  

+Jože Krmelj (Poljanska c.) 

+Polde Prevodnik, st. 
Lontrg:-za sosesko, žegnanje  
+Antoni ja Jur ičan, 30. dan 
+Ci lka Kržišnik,  obl .  
-za zdravje (R) 
+Marija Šorn, obl. 
++pevci, zborovodje in organisti 
+Janko in Vera Porenta, obl. 
+Ivan Jakšič,  obl .  
++bratje in sestre Dolenc 
+Stane Guzel j  
+Andrej  Fojkar,  vnuk in dedek 
+Janko Pušar, obl . 
Lovrenška grapa, Bodovlje in Žovšče: 
BLAGOSLOV GROBIŠČ in MOLITEV 
++starši Vodnik ter sin Janez (Zminec) 
-za župl jane in dobrotnike  

+Tomaž Pi rc,  obl .;  +Nejko Tavčar  

+Matevž Setnikar 
+Franc Pleško, st . ,  obl .   
+Jani  Dolenc 
-po namenu 
+Andreja Lampič 
+Andrej  Krajnik 
+Jože Javh, obl .  
Sv. Andrej:+Andrej  Kožuh,  obl .   
+oba Andreja  Rihtarš ič 
+Franc Habjan (Kopal iška 30)  
-v čast  Jezusovemu srcu 
+Alojz  in Frančiška Šink, obl .  
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu srcu 
mol i tev po Mari j inem naroči lu  
+Vera Hafner,  obl .   
-za župl jane in dobrotnike  

++starši  in sorodniki Ferle 

+Franc in Marija Prevodnik 

+Franc in Katarina Omejc 

 Oznan i la  i zda ja  ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA,  Cankar jev t rg  13,  4220 Škof ja  Loka.   
 Odgovar ja  Mate j  Nast ran,  župn ik;  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. 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.  

 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.  
 

1. SVETOVNI DAN REVNIH - Ne ljubimo z besedami, ampak z dejanji  
 
 

Ljubezen ne dovoljuje izgovorov. Ko se namenimo ljubiti kakor je ljubil 
Jezus, moramo slediti njegovemu zgledu - v svoji ljubezni se nam je popolno-
ma podaril, za nas je dal življenje (prim. 1 Jn 3,16). Takšna ljubezen ne more 
ostati brez odgovora. Čeprav v zameno ne zahteva ničesar, v srcih vžiga tako 
močan ogenj, da vsi nanjo odgovarjajo z ljubeznijo, kljub svojim omejitvam in 
grešnosti. To pa se lahko zgodi le tedaj, ko v svoje srce, kolikor mogoče sprej-
memo božjo milost, njegovo usmiljeno ljubezen, ki našo voljo in celo čustva 
nagiba k ljubezni do Boga in bližnjega.  
 
 

Če želimo resnično srečati Kristusa, se moramo dotakniti njegovega telesa 
v telesih trpečih revnih kot odgovor na zakramentalno obhajilo. Kristusovo 
telo se nam razkriva v obrazih in osebah najbolj ranljivih bratov in sester: 
»Počastiti hočeš Kristusovo telo? Pazi, da ga ne boš zaničeval v njegovi goloti, 
ko bi ga tukaj častil s svilenimi oblačili, zunaj pa prezrl, da trpi pomanjkanje v 
siromakih zaradi mraza in golote« (sv. Janez Zlatousti). 
 
 

Revščina ima obraz žensk, moških in otrok, ki jih izkoriščajo za nizkotne interese in 

jih teptajo vplivni in bogati s svojo izprijeno miselnostjo. Uboštvo je posledica dru-

žbene nepravičnosti, moralne izprijenosti, pohlepa in splošne brezbrižnosti! 
 
 

Ob pogledu na takšno situacijo ne moremo držati križem rok in biti ravnoduš-

ni. Revščina duši pobude številnih mladih, ker jih onemogoča na poti do dela. 

Revščina hromi občutek za osebno odgovornost, kar vodi v nagnjenost k pre-

laganju odgovornosti in iskanju uslug. Revščina zastruplja vrelce sodelovanja 

in krni prostor za poklicno opravljanje dejavnosti ter tako ponižuje zasluge 

tistih, ki delajo in so storilni. Na vse te oblike revščine se moramo odzvati z 

novo vizijo življenja in družbe. 
 
 

Naj torej ta novi svetovni dan revnih močno potrka na vest vseh vernikov. 

Revni niso težava, revni so vir, iz katerega je treba črpati, da bi lahko spreje-

mali in živeli bistvo evangelija.          papež Frančišek  
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� Danes začenjamo teden zaporov (od 19. do 25. novembra), ki letos 
nosi naslov »TRUDIM SE«. Namen tedna zaporov je, da bi se kristja-
ni zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih 
dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. 
V molitvah se bomo spominjali oškodovanih oseb, ki se iz dneva v dan soočajo s spomini in 

brazgotinami ter upajo na boljši jutri; osebja, ki potrpežljivo spremlja potrte moške in ženske 

na poti k počasni spremembi; zaprtih oseb, ki poskušajo najti smisel v življenju, ko se borijo z 

ranami in preteklimi odločitvami ter strahom za prihodnost; družin in prijateljev, ki zaprte 

zvesto obiskujejo in podpirajo. V tednu zaporov stojimo v molitvi z vsemi, ki vztrajajo v upanju, 

da bi spoznali, da jih Bog ljubi, in imeli vero ter pogum, da bi se trudili za novo življenje. 

� V sredo, 22. novembra, bo god sv. Cecilije, 
zavetnice cerkvenih pevcev. Pevci VSEH pev-
skih zborov lepo povabljeni k sveti maši in nato k 
prijateljskemu druženju v župnišču. Bogu hvala za 
talente, s katerimi zborovodje, organisti, pevci in 
verniki izražate hvaležnost, čast in slavo Bogu.   
 
 

 

�  V soboto, 25. novembra 2017,  
    bo BLAGOSLOV GROBIŠČ: 
 - ob 14. uri v Lovrenški grapi,  
 - ob 15. uri v Bodovljah in  
 - ob 15.30 uri na Žovščah.  
Več informacij najdete v prilogi. 
 
 

� V soboto, 25. novembra, bo ob 17. uri v župnišču srečanje 
za botre letošnjih birmancev. 
 

� V novembru pol ure pred večerno mašo (ob 17.30) molimo rož-
ni venec po namenih za vaše rajne - 'očenaše'. Namene še 
vedno lahko sporočite.  
 

� V zakristiji lahko dobite Marijanski koledar, pratiko, namizni 
koledar, kadilo, oglje … 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA                    26. 11. 2017  
 

� Teden, v katerega vstopamo, je teden 
KARITAS. V sredo, 29. novembra, bo ob V sredo, 29. novembra, bo ob 
20. uri 20. uri tradicionalni dobrodelni koncert KLIC KLIC 
DOBROTEDOBROTE. Vabljeni k ogledu oz. poslušanju.  
 
 

� Še vedno ZBIRAMO DOBITKE za 
dobrodelni srečelovdobrodelni srečelov Župnijske karitas 
Škofja Loka, ki jih lahko prinesete v žup-
nišče, oz. v prostore Karitas (Mestni trg 
38). Vsem dobrotnikom Bog povrni! 
 

� Od četrtka, 30. novembra, dalje bomo zve-
čer pri sveti maši s pesmijo obhajali devet-
dnevnico pred praznikom Brezmadežne. 
 

� V ČETRTEK in PETEK bova duhovnika obhajala bolnikeobhajala bolnike. Če bi 
še kdo želel prejeti zakramente pred BOŽIČNIMI prazniki, 
prosim, sporočite, oz. to omogočite vašim bližnjim! 
 
 

� Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Molimo in zadoščujmo! 
Na prvo soboto povabljeni ob 17. uri k molitvi po Marijinem naročilu.  
 

� Danes teden bomo obhajali              
1. ADVENTNO NEDELJO, ki je začetek 
novega cerkvenega leta in tudi     
NEDELJA KARITAS. Po mašah bo pote-
kal dobrodelni srečelov Karitas. Pripo-
ročljiv dar za srečko je 2 eur. Zbrana sred-
stva bodo namenjena družinam v stiski.  
 
 
 

Hvala za darove za molitve za  
vaše rajne - ZA OČENAŠE, 
ter ZA KLOPI in ZA BERO.   

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK uro PRED mašo - SKUPNA MOLITEV:  
-23. novembra: ZA OTROKE in DRUŽINE, 
-30. novembra: ZA DUHOVNE POKLICE. 

MLADINSKI VEROUKMLADINSKI VEROUK  
- petek ob 20. uri v župnišču. 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  
- 1. in 3. nedelja v mesecu po 8. in 
po 10. maši v župnišču - 1. nadstr. 

  

PRENOVA V DUHUPRENOVA V DUHU  
- nedelja ob 20. uri v kapeli p. Pija. 
 

SVETOPISEMSKI VEČERSVETOPISEMSKI VEČER  

- sreda  po sveti maši v župnišču. 

MEŠANI PEVSKI ZBORMEŠANI PEVSKI ZBOR  
- sreda ob 20. uri. 
 

MLADINSKI PEVSKI ZBMLADINSKI PEVSKI ZBOROR  
- torek ob 19.30. 
 

ŽENSKI PEVSKI ZBORŽENSKI PEVSKI ZBOR,  
- 2. sob. v mesecu, pred mašo. 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOROTROŠKI PEVSKI ZBOR  
- nedelja ob 9. uri. 
 

DEKLIŠKI ZBORDEKLIŠKI ZBOR - nedelja ob 9. uri. 



 BLAGOSLOV GROBIŠČ 
v župniji Škofja Loka 

 
 
 
 
 

Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih gro-
bišč je na sprejemu pri ljubljanskem nadškofu msgr. Stanislavu Zoretu 
dne 12. 6. 2017 predstavila svoje delo in ob tem predlagala, da grobiš-
ča, ki so že bila urejena, blagoslovijo župniki župnij, na območju kate-
rih se ta grobišča nahajajo.  
 
 

Komisija navedeno nalaga izhajajoč iz določil Zakona o prikritih 
vojnih grobiščih in pokopu žrtev—ZPVGPŽ (Uradni list RS, št. 
55/15), ki v 2. členu določa: 'Dokončno slovo se opravi praviloma s 
postavitvijo spominskega obeležja in z žalno slovesnostjo.' 
 
Na območju župnije Škofja Loka se nahajajo štiri urejena grobišča:  
 
1. IME: Grobišče Lovrenška grapa 1 (oznaka: 75) 

 OPIS: Iz grobišč v Lovrenški grapi 1 so oktobra 2006 izkopali 7 okostij, dom-
 nevno nemških vojnih ujetnikov, ki so zakopavali žrtve v sosednjem grobišču 
 Lovrenška grapa 2. 

 OPIS LOKACIJE: Grobišče se nahaja v gozdu ob poti približno 200 metrov od 
 vodnega  zajetja oz. od prvega ostrega desnega ovinka na cesti Podpulfrca—
 Breznica (Lubnik). 

 NARODNOST: Nemci; STATUS: vojaki. 
 

2. IME: Grobišče Lovrenška grapa 2 (oznaka: 76) 

 OPIS: Oktobra 2006 so iz grobišča Lovrenška grapa 2 izkopali 20 okostij, 
 domnevno slovenskih domobrancev iz zapora na Loškem gradu.  

 OPIS LOKACIJE: Grobišče leži približno 6 m od grobišča Lovrenška grapa 1. 

 NARODNOST: Slovenci; STATUS: vojaki. 

 

3. IME: Grobišče Bodovlje (oznaka: 77) 

 OPIS: V noči na 30. maj 1945 so z Loškega gradu odpeljali 25 domobrancev do goz-
da nad vasjo Bodovlje, jih usmrtili in pokopali v jami nekdanjega partizanskega bunkerja.   

 OPIS LOKACIJE: Grobišče leži na gozdnem pobočju 200 metrov nad vasjo Bodo-
vlje. Dostop mimo zadnjih strnjenih hiš na levi strani (smer Bodoveljska grapa). 

 NARODNOST: Slovenci; STATUS: vojaki. 

 

4. IME: Grobišče Žovšče (oznaka: 291) 

 OPIS: Na dveh lokacijah, oddaljenih med seboj 12m je bilo pokopanih 11 civilistov. 

 OPIS LOKACIJE: V gozdu, na pobočju Žovšče, nad desnim bregom Poljanske 
 Sore, južno od Škofje Loke in na polovici poti med Puštalom in Bodovljami. 

 NARODNOST: Slovenci; STATUS: civilisti. 

Na navedenih grobiščih so bile žrtve IZKOPANE in PREMEŠČENE na 
pokopališče Lipica v Škofji Loki, kjer so shranjene v kostnici. 
————————————————————————————————- 
 
BLAGOSLOV navedenih GROBIŠČ in molitve bodo v soboto, 
25. novembra 2017: 
 - ob 14. uri v Lovrenški grapi,  
 - ob 15. uri v Bodovljah in  
 - ob 15.30 uri na Žovščah.  
 
 
 
 

Dostojen pokop je civilizacijska dolžnost človeka in temelj-
na človekova pravica, spomin na rajne in molitev za njih pa 
izkaz človečnosti. 
Skrita nezaceljena rana povzroči bolezen v telesu, odtegnjeno 
človeštvo dostojanstvo slehernega človeka (živega ali pokojnega) 
pa je nezaceljena rana na duši človeka in vsega človeštva.  
Tudi pri odnosu do rajnih velja zlato pravilo: Ne stori druge-
mu, kar ne želiš, da bi drug storil tebi … ali tvojim. Kakšen 
odnos si torej želimo, da bi imeli drugi ljudje do naših najbli-
žjih? Rajni so vedno hčere oz. sinovi, vnuki oz. vnukinje, pa 
tudi bratje in sestre, očetje in matere ... 
Bog danes tudi nas sprašuje: »Kje je tvoj brat/sestra?« … da 
bi naša srca prebudil iz sovraštva v bratstvo. 
——————————————————————————————— 

Na območju Škofje Loke se nahaja še veliko NEUREJENIH 
GROBIŠČ: http://www.geopedia.si/?params=L7387. 
 

V kolikor ima kdo podatke v povezavi s temi grobišči naj jih pos-
reduje Komisiji za reševanje vprašanj prikritih grobišč (7. člen, 3. 
točka ZPVGPŽ): Na podlagi sklepa komisije pristojno ministrstvo za te podatke 
zaprosi tudi druge politične organizacije, civilna združenja ter pravne in fizične 
osebe, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za delo komisije.  


