
 7. NEDELJA MED LETOM                 19. 2. 2017 
 
 

� V petek, 24. februarja, bo ob 20. uri 
UVODNO SREČANJE letošnjih oratorijskih 
animatorjev. Mladi dobrodošli! 
 
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   
 
 
8. NEDELJA MED LETOM                                          26. 2. 2017 
 
 

� Ta teden so šolske počitnice, zato otroci nimate verouka. 
 
 

�S PEPELNIČNO SREDO bomo vstopili v SVETI POSTNI ČAS. 
Sveti maši (z obredom pepeljenja) bosta ob 8. in ob 18. uri.   
 
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. 
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek (letos 14. 
aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se 
zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže vernike od 18. do 60. leta.  
Zdržek od mesnih jedi je sicer na vse petke v letu.  
 
 

Papež Frančišek nas v letošnji postni poslanici nagovarja:  
 

»Postni čas je nov začetek, pot, ki vodi h gotovemu cilju:  k 
velikonočnemu vstajenju, h Kristusovi zmagi nad smrtjo.  
 

Ta čas nas odločno poziva k spreobrnjenju.  
 

Kristjan je poklican vrniti se k Bogu »z vsem svojim 
srcem« (Jl 2,12), naj se ne zadovolji s povprečnostjo, temveč 
raste v prijateljstvu z Gospodom.  
 

Postni čas je ugoden trenutek za poglabljanje duhovnega življen-
ja po sredstvih posvečevanja, ki nam jih ponuja Cerkev: post, 
molitev in miloščina. Temelj vsega je Božja Beseda, ki smo jo v 
tem času povabljeni še bolj vztrajno poslušati in premišljevati.« 
 
 

 

� V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne.  
 

� V postnem času ste vsak petek vabljeni POL URE PRED 
SVETO MAŠO (ob 17.30) k pobožnosti križevega pota, pri 
katerem boste sodelovali tudi veroukarji (po razporedu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� V petek se bomo (že šestič) zbrali k skupnemu obhajanju 
devetih prvih petkovdevetih prvih petkovdevetih prvih petkov. Povabljeni k spovedi in sveti maši - iz 
ljubezni do Jezusa in z namenom zadoščevanja za žalitve in 
brezbrižnosti, ki jih je 
deležen od nas ljudi.  
 
 

� V soboto, 3. marca, se 
bomo tretjič zbrali pri 
skupnem obhajanjem   
PETIH PRVIH SOBOTPETIH PRVIH SOBOTPETIH PRVIH SOBOT, 
in sicer ob 17.15 ob 17.15 ob 17.15 v žup-
nijski cerkvi. Marijini čas-
tilci radi pridite! 
 
�  V nedeljo, 4. marca, bo 
ob 14.30 pobožnost 
KRIŽEVEGA POTA NA 
HRIBEC, pri katerem bos-
te sodelovali člani Župnij-
skega pastoralnega sveta. 
Vsi verniki pa povabljeni k 
udeležbi in skupni molitvi. 
 

SVETOPISEMSKI VEČERSVETOPISEMSKI VEČER  
- četrtek po sveti maši. 
PRENOVA V DUHUPRENOVA V DUHU  
- nedelja ob 20. uri v kapeli p. Pija pri 
bratih kapucinih. 

MLADINSKI VEROUKMLADINSKI VEROUK  
- petek ob 20. uri. 
 

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

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

ČETRTEK uro PRED mašo - SKUPNA MOLITEV:  
-23. februarja ZA OTROKE IN DRUŽINE, 
-2. marca: 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. 

petek 3. 3. 8. r. petek 24. 3. 6. r. 
petek 10. 3. 2. in 3. r petek 31. 3. 7. r. 
petek 17. 3. 4. in 5. r. petek 7. 4. 9. r. in mladi 
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2017  
19. 2. 

NEDELJA 
7. MED LETOM  

 

700 
800 

1000 

20. 2.  
ponedeljek 

Jacinta in Franček, 
fatimska pastirčka 

1800 

21. 2.  
torek Irena (Mira), devica 

700 
1800 

 
22. 2.   
sreda   

SEDEŽ APOSTOLA 
PETRA 

1800 

23. 2.  
četrtek 

Polikarp, škof in 
mučenec 

1800 

24. 2.  
petek 

MATIJA,  apostol 1800 

25. 2.  
sobota 

Valburga, opatinja 
700 

1800 

2017  
26. 2. 

NEDELJA 
8. MED LETOM 

700 

800 
 

1000 

27. 2.  
ponedeljek 

Gabriel Žalostne Mate-
re Božje, redovnik 

1800 

28. 2.  
torek 

Roman, opat 
700 

1800 

1. 3.   
++sreda 

PEPELNICA 
strogi post 

800 

1800 

 
2. 3. četrtek Neža Praška, opatinja 1800 

3. 3.   
+prvi petek 

Kunigunda, cesarica 
700 

1800 

4. 3.  
prva sobota Kazimir, kralj 

700 

1715 

1800 

2017  
5. 3. 

NEDELJA 

1. POSTNA 
NEDELJA  

 

700 
800 

 
1000 

1430 

-za župljane in dobrotnike 
+Janez Tavčar, obl. (Sopotnica) 
++starši Potočnik 
+Franc Leben, obl. 
-za Božje varstvo in blagoslov 
++duše v vicah 
+Slavka Šinkovec,  7. dan 
+Micka Dol inar , obl .  (Puštal)  
+Marjan Bokal  
+Lojze Jesenovec, ob l .  
+Mari ja  in  Stane Dolenec,  obl .  
-za mir, odpuščanje in razumevanje v družini 
+Pavle in Mar i janca Božnar  
++družina Fink in Mikl ič  
-po namenu (K.L .) 
+Franc Rant, 7. dan; +Anton Jankovec  
-za župl jane in dobrotnike  
+Frančiška Potrebuješ, obl .;  
Mar i ja in Franc Prevodnik 
+Vida Arandje lović in  Mar i ja  Nose 
-za zdravje in srečo v družini  
+Franc in Kr ist ina Adamič, obl .  
-po namenu 
++starš i  Humer 
-po namenu 
+Stanis lav Jesenko,  30. dan 
+Ana in Tone Demšar, obl .  
+Fani Lavrih; +Štefan Koren, obl. 
-v čast  Jezusovemu srcu 
+Janez Oblak, 30. dan; +Janez Leben 
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
molitev po naročilu Marije v Fatimi  
+Franc Rupar, 30. dan; +Katarina in Marija Ramovš, obl 
-za župljane in dobrotnike 
+Pavle in Rozalija Križnar, obl. 
+Jože Mijatovič, obl. 
+Minka Arhar, obl. 
Hribec: križev pot 

 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. 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.  
 

  

SE VERSKA VZGOJA ZAČNE V DRUŽINI in VLOGA VEROUKA?SE VERSKA VZGOJA ZAČNE V DRUŽINI in VLOGA VEROUKA?  
 

Seveda se vzgoja (ne samo verska) začne v družini. Starši smo svojim 
otrokom (hote ali nehote) zgled dobrega/slabega. Otroci se od malega 
učijo: s posnemanjem, ponavljanjem, kar se velikokrat zavemo, ko otroci 
posnemajo naše vedenje in naše besede.  
Starejšim otrokom je pomembna tudi okolica, mnenje drugih, sprejetost 
v različne skupine ljudi ... Kje se bo otrok našel, pa je odvisno tudi od nje-
govih vrednot, samozavesti, značaja, prostočasnih aktivnosti, okoliščin in 
odzivov nanje … 
 

Vlogo verouka vidim predvsem v spoznavanju in približanju Boga otro-
kom na način, ki jim ga starši ne znamo podati kljub naši veri - konkre-
tno spoznavanje (konkretnega) Boga z dobivanjem odgovorov na vpra-
šanja, zgodovinska dejstva … Zdi se mi pomembno, da je verouk obli-
kovan na sprejemljiv, razumljiv in prijazen način, s čim manj dolgove-
zenja, suhoparnosti in dolgočasenja (kar je odvisno od kateheta pa tudi 
od obnašanja in odnosa otrok). Predvsem pa mora imeti vse povedano 
smisel in pravi motiv, da pritegne v odnos z Bogom!  
 

Tako razmišljajo starši dveh veroučencev. Kako pa vi? 
Ali smo orodje v Božjih rokah ko vzgajamo svoje otroke?  
Se odrasli pustimo oblikovati v veri (kar je stalnica na drugih področjih)? 
Se starši zavedamo, da pričakovanja do drugih (glede verske 
vzgoje), velikokrat sovpadajo z našimi dolžnostmi in nalogami? 
Se pri vzgoji starši zanašamo le na svoje moči, pamet, spretnost? 

Darovali za maše (oddane): +Franc Rupar: 5 sestra Marinka, 1 Jeramovi (sosedi), 
1 Miloš Arhar, 1 Francka Erbežnik, 2 Anžonovi (Suha), 1 nekdanji člani izvršnega 
odbora občine Šk. Loka; +Janez Oblak: 2 prijatelji, 1 Miloš Arhar, 2 Bukovškovi,  
1 Milan Kržišnik (sosedi), 3 Babnikovi (sosedi), 2 Milan in Veronika Debeljak. 

Starševstvo je Božja šola kreposti. V svojih vlogah mater in oče-
tov se učimo sočutja, zmernosti, poguma,žrtvovanja, ponižnosti, 
poštenosti in odpuščanja.          Iz knjige: 'V sreči in nesreči, v Bogu.' 


