
 

Leto XL, št. 6                                                                19. marec 2017 

2017  
19. 3. 

NEDELJA 
3. POSTNA  

 

700 
800 
1000 

 
1430 

20. 3.  
ponedeljek 

Klavdija, mučenka 1800 

21. 3.  
torek 

Nikolaj iz Flüe, kmet 
700 
1800 

22. 3.   
sreda   

Lea, spokornica 1800 

23. 3.  
četrtek Rebeka, redovnica 1800 

24. 3.  
+petek 

Dionizij, mučenec 1800 

25. 3.  
sobota 

GOSPODOVO  OZNANJENJE, 
slovesni praznik 

800 
1800 

2017  
26. 3. 

NEDELJA 
4. POSTNA  

700 
800 
1000 

1430

1515 

27. 3.  
ponedeljek 

Rupert, škof 1900 

28. 3.  
torek 

Bojan, knez 
700 

1900 
29. 3.   
sreda 

Bertold, redovnik 1900 

30. 3.  
četrtek 

Amadej, knez 1900 

31. 3.   
+petek 

Konrelija, mučenka 1900 

1. 4.  
sobota 

Irena in Agapa, 
mučenki 

700 
1900 

 

2017  
2. 4. 

NEDELJA 
 

5. POSTNA 
(TIHA)  

 

 

700 
800 
1000 
1430

1530 

-za župljane in dobrotnike 
+Ana in Primož Prezelj; +Pavle Kožuh, obl. 
+Franc in Katarina Omejc, obl. 
+Mara Hribernik, obl. 
Hribec: križev pot 
+starši Dolenec (Vinharje) 
++nerojeni otroci 
+Jul i jana Vodnik 
+Andrej Rihtaršič, obl.; +Anita Čerin, obl. 
+Marija Prevodnik 
+Vinko Oman 
+Samo Isajević, 7.dan 
+Ciril in Marija Logonder, obl. 
+Marjanca Potrebuješ 
+Ivan Premože,  obl .  
+Ana in Betka Finžgar, obl .  
+Jožefa Guzelj 
+Marija Kožuh; +Anton Trojar, obl.   
-za župljane in dobrotnike 
+Jože Tušek, ml. in st.; +Vinko Pivk 
+Anton Nartnik, obl.; +Franc Potrebuješ, obl. 
Hribec: križev pot 
Hribec: +Jožef in Marija Bernik in sorodniki 
+Marko Rihtarš ič ,  obl .  
+Franc in Vida Rihtarš ič  
+Leopold ina in Anica Tušek 
+Franc Štrekelj, obl. 
+Janez Oblak 
+Vinko Pivk 
+Franc Rupar  
-za zdravje 
+Frančiška Uršič 
++starši  Debeljak (Blaževa ul.) 
-za zdravo pamet in razumevanje v družini 
+Franc Ziherl, obl. 
+Zofija in Jožef Sever 
-za župljane in dobrotnike 
+Nikolaj Bonča; +Slavko Raztresen 
+France Osenar 
Hribec: križev pot 
Lontrg: +Franc Miklavčič, 30. dan 

 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.  
 

KAKO V NAŠIH DRUŽINAH ŽIVIMO POST: 
-Molimo križev pot - otroško besedilo (vsak večer eno postajo).  
-Beremo svetopisemske zgodbe in stripe, povezane z Jezusovim trplje-
njem, ter se o njih pogovarjamo, prepevamo in slavimo. 
-Se odpravimo k molitvi križevega pota v cerkvi ali na božjih poteh. 
-Starši s pripovedmi o Jezusovi ljubezni in pomoči v našem življenju 
odgovarjamo na zvedava otroška vprašanja. 
-Na začetku posta smo si ozavestili svoje 'oklepe', 'zavore' … zaradi 
katerih še ne moremo v polnosti sprejeti Božje ljubezni in si zastavili 
nekatere naloge, ki si jih prizadevamo vsak dan živeti. 
-Trudimo se živeti Jezusovo zapoved ljubezni v preprostih vsakdanjih 
trenutkih. 
-Post v družini z malimi otroki ne pomeni zgolj odpovedi, molitve … 
ampak v realnosti neprestanih usklajevanj, hitenj in skrbi … tudi zaves-
tne trenutke veselja (npr. družinsko žoganje), ko med nami zaživi Nje-
gova ljubezen, edinost in Božje otroštvo vseh (tudi staršev). 
-Za izvršena dobra dela v stopinje na plakatu, ki vodijo do vstalega 
Jezusa, zatikamo rožice na vrvici, iz katerih bomo na veliko noč spletli 
venček in ga zamenjali za trnovo krono na Jezusovi glavi. 
-Vsak večer vržemo kocko, na kateri vsaka 
barva predstavlja eno nalogo (se ne jezimo, 
gremo k sveti maši, beremo Sveto Pismo, 
nekoga razveselimo …) in se jo naslednji 
dan trudimo živeti; če nam uspe, na plakatu 
z Jezusovo podobo le-temu izderemo en trn 
s kapljo krvi. 
-V času svetega tridnevja pripravimo oltar-
ček in družinski obred (npr. na veliki četrtek 
umivanje nog, lomljenje kruha, zvečer se odpravimo na izbrani kraj v 
Getsemani, kjer imamo kratko bdenje …). 



 3. POSTNA NEDELJA - PAPEŠKA                19. 3. 2017 
 

� Danes obhajamo papeško nedeljo - obletnico izvolitve 
sedanjega papeža Frančiška. Vključimo ga molitev.  
 

� Danes popoldne ob 14.30 bo pobožnost križevega pota 
na Hribcu, pri katerem sodelujete sodelavci KARITAS. 
 

� Ta teden je TEDEN DRUŽINE. V molitvi se obračamo na 
Boga s prošnjo, da nam odpira srce za življenje po Božji volji 
sredi vsakdanjika. Letos ste v tem tednu povabljeni očetje in 
možje, da vi povabite domače k molitvi desetke rožnega 
venca ali običajne večerne molitve ter molitev tudi vodite. 

 

� V petek, 24. marca, ob 17.30 
pri križevem potu v župnijski cer-
kvi sodelujete veroukarji 6. raz-
reda. Vabljeni vsi verniki.  
 

� V soboto, 25. marca, bomo 
obhajali slovesni praznik Gos-
podovega oznanjenja Mariji in 
sklep TEDNA DRUŽINE. Praznična 
sveta maša bo ob 8. uri.  
 

� V soboto, 25. marca, ste ob 19. uri VABLJENI v župnijsko 
cerkev na OSEBNO PRIČEVANJE Janeza Slokana iz Mengša 
(ponovno poročenega vdovca in očeta štirih otrok), ki bo ob 
projekciji predstavil svojo življenjsko izkušnjo (oddaljevanja 
od vere, smrt žene v prometni nesreči …) v navezavi na sporo-
čila ob prikazanju Marije trem pastirčkom v Fatimi.  
 

� Prihodnjo nedeljo bo 4. POSTNA NEDELJA. Popoldne ob 
14.30 bo pobožnost KRIŽEVEGA POTA NA HRIBEC, pri kate-
rem sodelujete PEVCI. Vsi verniki se radi pridružite. To nedel-
jo bo ob 15. uri na Hribcu tudi sveta maša.  

�  Prosvetno društvo Sotočje vabi na prireditev ob 
MATERINSKEM DNEVU, ki bo v nedeljo, 26. marca, ob 
16. uri v SOKOLSKEM DOMU v Škofji Loki.  
S pesmijo, programom in nagovorom bomo odkrivali dosto-
janstvo in poslanstvo moškega in ženske, ter se zahvalili za 
mame in očete. Prav lepo povabljeni!  
 
 
4. POSTNA NEDELJA                        26. 3. 2017 
 

� Od jutri naprej bodo večerne svete maše ob 19. uri.  
 

� Danes popoldne bo ob 14.30 pobožnost križevega pota 
na Hribcu, pri katerem sodelujete PEVCI.  
 

�  V sredo, 29. marca, bo ob 19.45 (po sveti maši) v župnišču 
srečanje za starše letošnjih pripravnikov na birmo. 
Povabljeni tudi botri. Gostja bo dr. Polona Vesel Mušič.  
 

� V četrtek, 30. marca, nam bo g. Vin-
cencij Demšar ob 19.45 v župnijski cerkvi 
sv. Jakoba PREDSTAVIL DELO arhitek-
ta JOŽETA PLEČNIKA. Letos obeležuje-
mo 145 let od rojstva in 60 let smrti zna-
nega arhitekta, ki je s svojim delom  
oplemenitil tudi našo župnijsko cerkev! 
Vabljeni! 

 

� V petek, 31. marca, pri molitvi križevega pota v župnijski cerkvi 
ob 18.30 sodelujete veroukarji 7. razreda. Vabljeni vsi verniki.  
 

� V nedeljo bo 5. POSTNA (TIHA) NEDELJA. Po svetih mašah bos-
te pred cerkvijo lahko dobili oljčne vejice za cvetno nedeljo.  
Ob 14.30 bo pobožnost KRIŽEVEGA POTA NA HRIBCU, pri 
katerem boste sodelovali ZAKONCI - člani zakonskih skupin. 
Vsi verniki pa povabljeni k skupni molitvi. To nedeljo bo ob 15.30 
sveta maša tudi v cerkvi Žalostne Matere Božje na Spodnjem trgu. 
 
 

   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. marca: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 
-30. marca: PO OSEBNIH NAMENIH. 

MOŽNOST ZA SPOVEDMOŽNOST ZA SPOVED  
 

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

� 



 2             IZ ŽIVLJENJA - ZA ŽIVLJENJE 
EVHARISTIJA - življenje v JEZUSU KRISTUSU 

 

Prihod k sveti maši je VSTOP V SKRIVNOST, saj je tu BOŽJE - več-
no, resnično, neskončno ... Naši čuti nam sporočajo, da vstopamo 
v zaprt prostor, a duša vé, da prihajamo v prostorje Ljubezni, kjer 
je prostranost, lepota, dobrota - tu je Gospod! 
 

Na to nas na začetku svete maše spomni KRIŽ in POZDRAV 'GOSPOD Z 
VAMI' … ko se zavemo, da JE GOSPOD TU (po duhovniku, po Božji besedi, 
po sveti evharistiji). Boga prepoznamo tudi drug v drugem - TU in SEDAJ! 
 

KESANJE je za dušo to, kar je vstop skozi vrata za telo - prehod in 
vstop v Božje, v območje milosti - ko priznam napake, ko začnem 
pri sebi ('pometem pred lastnim pragom', priznam so/odgovornost) 
… Kakšna šola za naše medsebojne odnose tudi izven cerkve. 
 

Človek, ki izkusi odpuščanje, ko namesto obsodbe doživi sprejetost in 
iskreno prijateljstvo (kljub napakam), si ne more kaj, da ne bi bil hva-
ležen … zato Bogu izrekamo SLAVO - občudujemo Njegovo prijateljstvo. 
 

V Kristusovem imenu nato duhovnik (v kratki tišini po povabilu: 
»Molimo«) v duhu združi namene (prošnje in zahvale), s katerimi 
smo zbrani pri sveti maši in jih v GLAVNI MAŠNI PROŠNJI 
(ZBIRNA, lat.: collecta) poveže in preda Bogu - v imenu vseh. 
 

Ko mi prenehamo govoriti (pozdrav, iskreno priznanje resnice 
o sebi, izraz prošnje …), naposled utihnemo in pustimo, da 
nam SPREGOVORI BOG - V BOGOSLUŽJU BOŽJE BESEDE. 
O, ko bi se naučili tako tudi živeti … ko povemo svoje - kako je 
z nami (ne opravljanje in obrekovanje drugih), da bi bili pripra-
vljeni PRISLUHNITI, kaj nam ima povedati … Bog oz. bližnji. 
 

ZBRANO IN POZORNO POSLUŠANJE BOŽJE BESEDE je BOGO-
SLUŽJE - služenje Bogu. S pozornim poslušanjem (beril, psal-
ma in evangelija) resnično in prav častimo Boga, saj izražamo, 
da ga spoštujemo, da ga jemljemo zares in da nam je pomem-
bno, kaj nam govori, nas uči - On, ki je Resnica, ki je Življenje, 
ki je Stvarnik in Gospod, ki ve česa potrebujemo (Mt 6,7-8). 

Ali se ne kaže prijateljstvo z nekom ravno v tem, da GA POSLU-
ŠAMO, mu verjamemo in ga upoštevamo? To velja tudi v 
odnosu do Boga. Saj bi sami sebe postavili na laž, če ne bi cenili 
Jezusovih besed, hkrati pa bi prejemali obhajilo in častili evharis-
tijo, ki je utemeljena po Njegovi besedi.  
Naš prvi odziv na Jezusovo vprašanje: »Ali 
me ljubiš?« (Jn 21, 15) naj bo zato: »Govôri, 
GOSPOD, kajti tvoj hlapec posluša.« (1Sam 
3,9). To naroča tudi Bog Oče: »Ta je moj lju-
bljeni Sin, njega poslušajte!« (Mr 9,7).  
Jezus pa nam pravi tudi sam: »Če me kdo lju-
bi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo 
ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri 
njem.« (Jn 14, 23). Poslušanje Božje besede, 
je torej pot za Boga, ki vstopa v naše življenje. 
 

VEROIZPOVED je NAŠ ODGOVOR na besedo Boga: 'Zaupam ti, verujem 
vate, želim živeti s teboj, ki si Stvarnik, Odrešenik in Živa navzočnost!' 
 

PROŠNJE ZA VSE POTREBE so priznanje, da ni v naši lastni moči, 
da uresničujemo evangelij in živimo ljubezen, ampak prosimo za 
pomoč in moč Svetega Duha, ki nam ga Oče po Jezusu podarja. 
     ~   ~   ~           
Če sem kristjan, ki NE MORE (starost, bolezen …), ali NE SME k svetemu 
obhajilu (ker npr. ni cerkveno poročen; je ločen in ponovno poročen …), mi 
Bog (po Cerkvi), kljub temu, mnogo podarja in mi prihaja naproti: 
� Smem biti navzoč pri sveti maši - vsak, kdor želi, lahko pride (Jn 6,37). 
� Največja milost je, da nisem izločen in odtrgan od Besede življenja, ko lahko 

poslušam, kaj MI BOG GOVORI - saj Njegova beseda ni samo za 'izbrance', 
ampak nagovarja vse (Lk 15,1). Svetopisemske skupine, poslušanje Božje 
Besede, premišljevanje … so kraji, kjer me Gospod nagovarja (Lk 19,5). 

� Lahko prejmem Božji blagoslov (z Najsvetejšim), ki se razliva kot sončni 
žarki v jasnem dnevu … čez vse (prim. Mt 5, 45). 

� Smem nagovarjati in prositi Gospoda - v prošnjah in tudi z besedami: 'Nisem vre-
den, da prideš pod mojo streho, a reci le besedo in ozdravljena bo moja duša' (Lk 7, 6-7). 

� Lahko se udeležujem POBOŽNOSTI - rožnega venca, križevega pota, šmar-
nic, molitve pred Najsvetejšim, procesij … 

� Lahko sodelujem v Karitas in drugih oblikah služenja v Cerkvi. 
� Lahko prejem duhovno obhajilo - obudim kesanje, oživim vero in željo po Bogu. 
 

Bog me išče tam, kjer sem (Jn 4,1-42), da mi razodene resnico o sebi (in 
meni) ter mi odpre pot naprej … in me vabi, naj mu sledim. 


