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2018  

22. 4. 

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

DOBREGA PASTIRJA 

700 
800 

1000 

-za župl jane in dobrotnike  
+Veronika in Jur i j  Stanonik  
+Štefan Prša,  obl .  

23.  4.  

ponedeljek 
Jurij, mučenec 1900 

+Francka Erbežnik  

+Franc in Matejka Horvat  

24. 4.  

torek 
Fidelis, duhovnik 

700 

1900 
-po namenu (K.L.) 

+Helena Krajnik 

25. 4.   

sreda   
MARKO, evangelist 

1700 

1900 

Bodovlje:-za odvrnjenje hude ure  

+Marko Rihtaršič: +Ivo Skoko, obl.  

26. 4.  

četrtek 

Dominik in Gregor, 

redovnika 
1900 

+Janko Tušek 

+Peter Eržen, obl. in starši (Puštal)  

27. 4.   

petek 

Hozana Kotorska, 

devica 
1900 

-v čast Svetemu Duhu  

+Miro Habjan, obl. 

28. 4.  

sobota 

Peter Chanel      

duhovnik 

700 

1900 
-za zdravje in srečo v družini  

+Vida Krek, obl.; ++Jaklnovi  

2018  

29. 4. 

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Katarina Bernik 
+Katarina Lavrinec 

30. 4.  

ponedeljek 
Pij V., papež 1900 

+Gabriel Pučko (Sveti Duh)  

+Jože Habjan (Gabrk)  

1. 5.  
torek 

JOŽEF DELAVEC, 

praznik 

začetek šmarnic 

800 

1000 

1900 

-za b lagoslov v družini  (O)  

Valterski vrh:+Frančiška Železnik 

+Franc in Angela Tibaut 

2. 5.  

sreda 
Atanazij, škof 1900 

-v zahvalo za krst  

+Mojca Oblak, 30. dan 

3. 5.  

četrtek 
Filip in Jakob, apostola 

1700 

1900 

Sv. Lovrenc:-za odvrnjenje hude ure 

+Filip Demšar  

4. 5.  
prvi petek 

Florijan, mučenec 

700 

1700 
1900 

-v čast  Jezusovemu Srcu  

Sv. Florjan: -v čast  sv.  F lorjanu 
-za birmance 

5. 5.  
prva sobota 

Angel, mučenec 

700 

900 
1800 

1900 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 

Sv. Barbara: za odvrnjenje hude ure 
molitev po naročilu Marije v Fatimi 
+Ciril Pezdir 

2018  

6. 5. 

NEDELJA 

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

700 

800 
1000 

1000 

1800 

-za župljane in dobrotnike; +Jože Guzelj, obl. 

+Ivan Miklavčič,  obl .  
-za zdravje(K); +Lovro in Marica Pečnik 
Sv. Florjan: -za odvrnjenje hude ure 

Sv. Petra hrib: šmarnice 

 Oznan i la  i zdaja  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. 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.  
 

SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ 
 

Začetki šmarnične pobožnosti segajo 

že pred leto 1815, ko je papež Pij 

VII. potrdil pobožnost.  

 

Med Slovenci se je majniška pobožnost 

začela v ljubljanskem semenišču na 

pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka 

leta 1851, od tod pa se je hitro razširi-

la po vsej slovenski deželi.  

 

Ljudje so to pobožnost vzeli za svojo 

in so jo obhajali pri številnih Mariji-

nih kapelicah, kjer so brali šmarnič-

no branje, molili litanije in peli Mari-

jine pesmi.  

 

Z razmahom šmarnične pobožnosti se je pokazala potreba po 

šmarničnem branju in primernih pesmih. Prav v času razširjanja 

majske pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo največ nabožnih 

pesmi. Res niso bile vse umetniške, a so s primerno melodijo 

vernikom segle globoko v srce. Pesmi so začeli zbirati v zbirke in 

jih izdajati v obliki pesmaric. 

               Vir: splet, Katoliška cerkev 

Darovali za maše (oddane): +Peter Božnar: 1 Miro Božnar, 1 Milena in Drago Božnar, 1 Irma in Ivan 

Golob, 1 teta Cilka Dolinar, 1 sestra Nuša, 1 brat Cene, 1 Milka Filipič, 1 Ivan Potočnik, 1 Anica Birsa, 

1 teta Ančka Maček, 1 Marinka in Tone Hafner, 2 Božnarjevi iz Lučin. 



 4. VELIKONOČNA NEDELJA - DOBREGA PASTIRJA     22. 4. 2018   

 

 Danes je nedelja Dobrega pastirja, s katero zaključujemo 

teden molitve za duhovne poklice. Bog vam povrni za vaš 
odziv na povabilo k molitvi. Naj vas Bog usliši, da našemu 

narodu in Cerkvi ne bo manjkalo duhovnikov.  

 

 V sredo, 25. aprila, bo god sv. Marka. Ob 17. uri bo sveta 
maša 'za odvrnitev hude ure' v Bodovljah. V prihodnjih tednih 

bodo svete maše tudi na ostalih podružnicah. 
Pomen in namen sve-

tih maš za odvrnjenje 
hude ure je molitev k 

Bogu za odvrnitev neur-
ja in tudi prošnja ZA 

VARSTVO IN BLAGOS-
LOV PRI VSEM NAŠEM 

DELU. S kratko prošnjo 

procesijo se priporoči-
mo svetnikom za vars-

tvo in blagoslov pri delu 
(doma, na vrtovih, na 

poljih, v službah … ), 
ter v sveti evharistični daritvi svoje delo izročamo Bogu - 

Njemu, ki vse ustvarja, posvečuje, oživlja, blagoslavlja in 
nam deli. Prosimo Boga za varstvo in milost, da bi opazili 

vse darove njegove bližine in ljubezni. 
 

 

 V mesecu maju bo v trgovinah v Škofji Loki ter v Selški in 

Poljanski dolini Župnijska KARITAS Škofja Loka ZBIRALA 
HRANO za družine in posameznike v stiski. V trgovinah bodo 

posebej označene košarice, kamor boste lahko odložili že kup-
ljeno hrano. Hvala za podporo! 

5. VELIKONOČNA NEDELJA            29.  4. 2018 
 

 Otroci imate v tem tednu od četrtka dalje zopet redni verouk.  

 

 V torek bomo vstopili v mesec MAJ, ki je 
posvečen Mariji. Šmarnice bodo MED 

TEDNOM med sveto mašo (ob 19. uri) v 
župnijski cerkvi, ob 17. uri na Sv. Ožbol-

tu (možne so spremembe), ob 18. uri pa v 
Brodeh in v Bodovljah. Prvega maja se VSI 

šmarničarji zberemo v ŽUPNIJSKI CERKVI. 

OB NEDELJAH se vsi zberemo ob 18. uri - vsakič na eni od pod-
ružnic. Otroci se šmarnic udeležite vsaj petnajstkrat, vabljeni pa 

vsi Marijini častilci!   

   

    V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike. 

   

 V petek, 4. maja, se bomo osmič zbrali k pobožnosti devetih 
prvih petkov. Ta dan bomo tudi pričeli z obhajanjem DEVET-

DNEVNICE PRED SVETO BIRMO. Vabljeni k molitvi za birmance.   

   

 V soboto, 5. maja, bomo sklenili skupno obhajanje PETIH 
PRVIH SOBOT - pobožnost po Marijinem naročilu. Ob 18. uri 

povabljeni k molitvi rožnega venca in nato k sveti maši. 
 

 Župnijska KARITAS Škofja Loka v soboto, 5. maja, ob 20. 
uri vabi v Sokolski dom na DOBRODELNI KONCERT: 'Dar za 

družine z invalidnimi otroki'. Nastopili bodo mladi pevci 
in glasbeniki iz Škofje Loke ter okolice. Vstopnine ne bo, pri-

poročajo pa se za prostovoljne prispevke. Dobrodošli!  

 

 Prihodnji konec tedna se bodo letošnji prvoobhajanci z anima-
torji odpravili na duhovne vaje na Bled. Podprimo jih z molitvijo!   

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 

POL URE PO SVETI MAŠI: 

- v PONEDELJEK- V TIŠINI; 

- v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV:  

-26. aprila: ZA OTROKE in DRUŽINE, 

-3. maja: ZA DUHOVNE POKLICE. 

MLADINSKI VEROUK 

- petek ob 20. uri v župnišču. 
 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG 

- 1. in 3. nedelja v mesecu po 8. in 

po 10. maši v župnišču - 1. nadstr. 

 

PRENOVA V DUHU 

- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija. 
 
 

 

 

VERA IN LUČ 

- 2. nedelja v mesecu ob 

15. uri pri bratih kapucinih. 

MEŠANI PEVSKI ZBOR 

- sreda ob 20. uri. 
 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 

- torek ob 19.30. 
 

ŽENSKI PEVSKI ZBOR,  

- 2. sob. v mesecu, pred mašo. 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

- nedelja ob 9. uri. 
 

DEKLIŠKI ZBOR - nedelja ob 9. uri. 


