
 Pregled verskega življenja v župniji v letu 2016 (v oklepaju za leto 2015) 
 

� KRSTI: Starši ste obljubili versko vzgojo in prejem zakramenta svetega 
krsta omogočili 41 otrokom (lani 39); 19 (17) dečkov, 22 (22) deklic. Iz 
krščanskih družin (povezanih z zakramentom svetega zakona) je bilo 19 
(25) otrok; nihče (2) iz civilnega zakona; 22 (12) pa od neporočenih star-
šev. Krščenih je manj kot polovica otrok iz generacije. Povečuje pa se tudi 
delež kristjanov le po imenu. Botri so opora staršem V VERSKI vzgoji, zato 
more biti boter le tisti, ki je povezan z Bogom in s Cerkvijo - po pravičnos-
ti, molitvi, zakramentih (spoved, nedeljska maša, sveti zakon ...). Prav je, 
da smo pošteni do sebe, bližnjih in Boga!  
 

� POROKE: Zakrament svetega zakona je prejelo 10 parov (8). Sveti zakon je 
znak človeške zrelosti (sposobnosti za odločitev) in žive vere v Boga (ne zana-
šanje le nase). Bogu hvala za vse mlade, ki imate vero in pogum za pot, na 
katero nas vabi Bog (in nas na njej spremlja). 
 

� POGREBI: S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 54 župljanov (lani 52): 28 
(25) moških in 26 (27) žensk. Povprečna starost umrlih je: moških 73 (78) let in 
žensk 78 (81) let. Previdenih za odhod v večnost (spoved, maziljenje, obhajilo) je bilo 
11 (15); samo maziljenih 14 (11); 29 (27) pa neprevidenih, nekaj zaradi nagle smrti, 
veliko preveč pa žal zaradi odlašanja … tudi ob dolgotrajnih boleznih, ko se poskrbi za 
veliko stvari, zakramente pa velikokrat  zanemari. Bog nam daj vsem pravo spoznanje. 
 

� OBISK NEDELJSKE MAŠE in PREJEM OBHAJILA: V župnijski cerkvi se udele-
žuje nedeljske maše povprečno 650 ljudi, 480 pa v cerkvi sv. Ane. Vsi krščeni gradi-
mo (ali pa krnimo) župnijsko skupnost. Hvala vsem, ki z dejavnim sodelovanjem 
dokazujete prijateljstvo z Bogom.  
Nedeljska sveta maša je središče posvečevanja Gospodovega dne. Hvala Bogu, da 
mnogi z redno udeležbo in sodelovanjem nazorno kažete, kako zelo je Bog pomem-
ben za vas (brezbrižnost ni vaše vodilo). Veliko ljudi v naši župniji (več kot 85%) pa 
žal ne živi povezanih z Bogom po Cerkvi (nekateri so kristjani samo po imenu, drugi 
takrat, ko nekaj želijo od Cerkve ...). Molimo, da bi vsi spoznali in sprejeli Resnico, 
ter s konkretnimi dejanji nanjo odgovorili in rasli v modrosti in milosti! 
 

Obhajilo je Jezus, ki se nam podarja. Varujmo se nevrednega prejemanja obhajila 
(npr. ob pogrebih, ob porokah, oz. ko nismo v posvečujoči milosti). Če nekdo ni cer-
kveno poročen; ni redno pri nedeljski maši ali niti enkrat na leto pri spovedi, ni prav, 
da pristopi k obhajilu. Sicer pa redno in vredno (če nimamo zadržkov, o katerih nas 
uči Cerkev) prejemajmo Kruh Življenja. To je hrana, ki nas krepi in daje moči … Jezus, 
ki nam podarja sebe, On, ki je Pot, Resnica in Življenje. 
 

Za prve petke duhovnika obiskujeva 21 bolnikov. Nekaterim je neprijetno povabiti 
duhovnika. Duhovnik ne prinaša smrti, ampak Življenje – Boga, ki odpušča, krepča in 
tolaži bolnega/ostarelega. Hvale vredno je, ko domači redno (mesečno) omogočite svo-
jim, da se spravijo z Bogom in ga prejmejo v obhajilu ter doživijo Božjo bližino.  
 

� VEROUK obiskuje 295 otrok. S sveto birmo je bilo potrjenih v veri 39 (48) birman-
cev. V raznoliki družbi je tudi pri odnosu do Boga in Cerkve opaziti vedno večje razli-
ke. To kliče k upoštevanju praktičnega verskega življenje posameznika (in ne več kar 
splošno - po razredih). Lahkomiselnosti v odnosu do Boga (zakramentov) je žal mno-
go preveč (npr. med počitnicami).  
 

Hvala Bogu pa to ni edini obraz kristjanov v naši župniji, ampak je veselje opazovati  
številne, ki svoj čas, moči in sposobnosti podarjate Bogu - tudi po bližnjem. Naj Bog 
dobro delo, ki ga je v vas začel, tudi dopolni in naj vam podari svoj mir! 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA          8. 1. 2017     
� Z današnjo nedeljo se v bogoslužju končuje božični čas in se 
začenja ČAS MED LETOM. Jaslice pustimo še do svečnice. 
 

� Smo v mesecu verskega tiska. Radi se odločite in naročite 
Družino, Ognjišče, Božje okolje, Besedo med nami … 
 

� Danes teden - v nedeljo, 15. januarja, bo pri vseh svetih 
mašah ofer - darovanje za župnijsko glasilo in oznan-
jevanje. Po osmi maši bo v župnišču srečanje mežnarjev 
in ključarjev (s seboj prinesite PISNO poročilo). 
 

� Prihodnja nedelja bo 2. NEDELJA MED LETOM. 
 ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   

 
 

2. NEDELJA MED LETOM                 15. 1. 2017 
 

� V sredo, 18. januarja, bomo vstopili v teden molitve za edinost kristja-
nov, ki letos nosi geslo: »Kristusova ljubezen nas priganja.« (2 Kor 5,14) 
 

� V petek, 20. januarja, se na duhovne vaje na Bled odpravljajo 
letošnji kandidati za birmo z animatorji. Podprimo jih z molitvijo!  

 

� Prihodnja nedelja bo 3. NEDELJA MED LETOM.  

 

� Koledniki so v letošnjem koledovanju zbrali 1.890 EUR (lani 
1.826 EUR) za misijone. Bog naj vsem dobrotnikom podari 
milost tam, kjer jo najbolj potrebujete!  

 

Zakrament prve svete spovedi bo letos v naši župniji v 
soboto, 8. aprila; sveta birma bo v soboto, 13. maja, 
in prvo sveto obhajilo v nedeljo, 21. maja.  
Srečanje starejših bo v nedeljo, 28. maja, srečanje 
zakonskih jubilantov pa v nedeljo, 25. junija 2017. 
 
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK uro PRED mašo - SKUPNA MOLITEV:  
-12. januarja ZA MLADE, 
-19. januarja ZA DOMOVINO. 

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. 

MOŽNOST ZA SPOVEDMOŽNOST ZA SPOVED  
 

- VSAK DAN pol ure PRED sveto 
mašo v župnijski cerkvi, 
- ko je češčenje Najsvetejšega, 
- VEDNO pri bratih kapucinih. 
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700 
800 

1000 

9. 1.  
ponedeljek 

Hadrijan, opat 1800 

10. 1.  
torek 

Gregor Niški, škof 700 
1800 

11. 1.   
sreda   

Pavlin Oglejski, škof 1800 

12. 1.  
četrtek 

Tatjana, mučenka 1800 

13. 1.  
petek 

Hilarij, škof 1800 

14. 1.  
sobota 

Oton, opat 700 

1800 
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15. 1. 

NEDELJA 
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16. 1.  
ponedeljek 

Marcel, papež 1800 

17. 1.  
torek 

Anton, puščavnik 700 

1800 
18. 1.   
sreda 

Marjeta Ogrska, 
redovnica 

1800 

19. 1.  
četrtek 

Makarij, opat 1800 

20. 1.   
petek 

Boštjan, mučenec 1800 

21. 1.  
sobota 

Neža,  
devica in mučenka 

700 

1600  
1800 

2017  
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-za župljane in dobrotnike 
+Stanko Jesenovec, obl. 
+Polde Prevodnik, obl. 
+Marjanca Potrebuješ, obl. 
+Andrej Fojkar, ml. 
-za dobrotnike 
+Terezija in Stanislav Vodnik (Brode) 
+Jože Ušeničnik, obl .  
+duhovnik Ivan Božnar 
+Jana Pi rc,  7.  dan 
+Franc Levstek; +Minka Druškovič, obl. 
+Ivanka Kržišnik,  7.  dan 
+Leopold Ferk,  obl .  
+Jelka in Ivan Jur inič  
+Fani Lavrin 
+Peter Dolinar; -v zahvalo Materi Božji   
-za župl jane in dobrotnike  
+Roza in Tomaž Pi rc,  obl .  
+Anton Potrebuješ 
++starš i  Vizjak,  obl .  
+Anica in Janko Trdina, obl. 
++starši Plavec 
+Stanis lav Božnar, obl .  
+Antoni ja Kožuh 
+Leopold in Mar i ja  Ka lan,  obl .  
++starš i  F inžgar (Tavčarjeva ul .)  
+Ana in Boris Stojanovič 
-za zdravje 
+Gabri je la Kopač 
+Alojz  Kopr ivnikar 
-po namenu 
Bodovlje:++Ziher l  in  Bre l ih  
+Jože Oblak, obl .  In starš i  
-za župljane in dobrotnike 
++Pogačnik in Mavri;  
+Pavle Kržišnik, ml., obl. 
+Ciril Oblak, obl.; +Vinko Bernik 

 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.  
 

  

ZAMERE V NOVEM LETU?ZAMERE V NOVEM LETU?  
  

Vstopili smo v novo leto 2017. Za sabo smo pustili nekaj lepih in vese-
lih trenutkov, pa tudi nekaj žalostnih. Velikokrat se nam lahko v misli 
prikradejo spomini na boleče stvari, ki nas jezijo ali jih obžalujemo. 

Povprašali smo nekaj ljudi, kako razmiš-
ljajo o zamerah in odpuščanju: 
 

Kako se počutim, ko mi kdo zameri? 
- Frustrirano, razočarano, sprašujem se zakaj. 
- Neprijetno. 
- Mi je zelo hudo in se sekiram, še pose-
bej, če mi zameri kdo od bližnjih. 
 

Ko jaz komu zamerim, od njega pričakujem … 
- Da se skupaj pogovoriva o tem, kaj je bilo in v čem je težava. 
- Navadno ne zamerim ljudem. 
- Da bo v bodoče spremenil svoje dejanje, da ne bo več razlogov za zamero. 
 

Zakaj kdaj komu odpustim zastonjsko? 
- Ker vem, da je boljša oseba in da je bilo dejanje izraz trenutne šibkosti. 
- Nisem jaz razsodnik, zato odpustim. Tudi nisem zamerljiv človek. 
- Če vidim, da je oseba pozitivna in se v splošnem trudi v dobrem, se 
je napaka morda zgodila zaradi slabega dne. 
 

Pravijo, da novo leto prinaša nove priložnosti. Bodimo to leto 
boljši kot prejšnje in se vadimo v odpuščanju. Zakaj pa ne bi 
morda nekomu odpustili brez posebnega razloga? Saj tudi v 
molitvi prosimo Boga, da bi nam odpustil dolgove, kakor jih mi 
svojim dolžnikom. In ne smemo pozabiti še, da nas ima Bog zelo 
rad in nam bo pri odpuščanju drugim vedno pomagal.  

Darovali ob pogrebu - za maše (oddane): +Jana Pirc: 10 sestra Marija, 1 Pavla Bogataj, 
1 Okršlanovi; +Nikolaj Bonča: 1 žena Justina, 1 hči Karmen, 3 hči Valentina, 1 Vojko in 
Senja Vidmar, 1 Terezija Horvat, sorodniki in prijatelji so darovali namesto cvetja za 
misijone 215 EUR; +Mihaela Stržinar: Jože Rajšp namesto cvetja za Karitas 100 EUR. 


