
 

Leto XLI, št. 4                                                        25. februar 2018 

2018  

25. 2. 

NEDELJA 

2. POSTNA 
NEDELJA  

700 
800 

1000

1430 

-za župljane in dobrotnike  
+Frančiška Potrebuješ  
-v zahvalo za srečo pri  delu  
Hribec: križev pot 

26.  2.  
ponedeljek 

Aleksander, škof 1800 
+Tončka Fr iškovec, 7 . dan  
+Krist ina in Franc Adamič, obl .  
+duhovnik Andrej  Sever  

27. 2.  
torek 

Gabriel Žalostne 
Matere Božje, redovnik 

700 

1800 
-po namenu (L) 
+Janez Košir, st.  

28. 2.   
sreda   

Roman, opat 1800 
+Draga Galzinja, 30. dan 
+Ana in Tone Demšar, obl. 

1. 3.  
četrtek 

Albin, škof 1800 
-za zdravje (T)  
-po osebnem namenu (T)  

2. 3.   
+prvi petek 

Neža Praška,  
opatinja 

700 

1800 

 

-v čast  Jezusovemu Srcu  
+Ljudmi la Bokal ,  30.  dan  

+Slavka in Vinko Rupar (Log)  

3. 3.  
prva sobota 

Kunigunda, cesarica 
700 

1700 

1800 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
molitev po naročilu Marije v Fatimi  
+sestri Vida in Marija - rojeni Hafner 

2018  

4. 3. 

NEDELJA 

3. POSTNA 
NEDELJA  

700 

800 

1000 

1430 

-za župljane in dobrotnike 
+Marjana Setnikar, obl. 
+Minka Arhar , obl .  
Hribec: križev pot 

5. 3. pon. Hadrijan, mučenec 1800 +Andrej  Kožuh,  obl .  (Novi  svet)  

6. 3.  
torek 

Fridolin, opat 
700 

1800 
-po namenu 
+Slavc Mohorič, 30.dan; +Marinka Sluga 

7. 3.  
sreda 

Perpetua in Felicita, 
mučenki 

1800
 
+Janez Trdina,  30. dan  
+Stanko in Jože Št ib i l j ,  obl .  

8. 3.  
četrtek 

Janez od Boga,  
redovnik 

1800 
+Simon Kožuh, obl. 
+Katarina Lavrinec, obl. 

9. 3.  

+petek 

Frančiška Rimska, 

redovnica 
1800 

+Franc Osredkar,  30.  dan  

+Frančiška Potrebuješ (Groharjevo n.)  

10. 3.  
sobota 

40 mučencev iz  
Armenije 

700 

1800 
-po namenu 
+Ljudmila Kržišnik; +Jelka in Ivan Jurinič 

2018  

11. 3. 

NEDELJA 

4. POSTNA 
NEDELJA  

700 

800 

 
1000

1430 

1515 

-za župljane in dobrotnike  

+Rozalija in Pavle Križnar, obl  
+Jože Mijatovič, obl.  
+Cirila Omejc, obl.; +Janez Košir, obl. (Log) 
Hribec: križev pot 

Hribec: +Jožef in Marija Bernik in sorodniki 

 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. 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.  
 

 

 

POST, MOLITEV in MILOŠČINA 
 

 

Trije temelji so, bratje, na katerih stoji vera, se dviga pobožnost in 
sloni krepost: molitev, post in usmiljenje. Kar molitev prosi, doseže 
post, prejme usmiljenje.  
 

 Duša molitve je post, življenje posta pa je usmiljenje. Nihče naj jih 
ne skuša razmikati enega od drugega, ker ne prenesejo ločitve. Kdor 
ima le en temelj ali pa nima vseh treh skupaj, nima ničesar. Zato kdor 
moli, naj se posti; kdor se posti pa naj bo usmiljen in naj usliši prosilče-
vo prošnjo. Kdor si pred prosilcem ne zamaši ušes, mu Bog prisluhne. 
 

 Kdor se posti, naj pomisli, kaj se pravi biti lačen. Sočuten naj bo do 
lačnega človeka. Tisti, ki pričakuje usmiljenja, naj se sam usmili; kdor 
prosi za milosrčnost, naj jo sam uresničuje; kdor hoče na posodo dobiti, 
naj posodi. Prosilec je nepošten, ako zahteva to, kar bližnjemu odreka. 
 

 Človek, sam sebi bodi merilo usmiljenja: tako, kakor hočeš in kolikor 
hočeš! Želiš, da bi takoj dosegel usmiljenje? Z isto naglico 
se ti usmili svojih bližnjih na tak način! Kar smo bili zapra-
vili po malomarnosti, si pridobivajmo nazaj s postom. 
Žrtvujmo naše duše obenem s postom, saj: Daritev 
Bogu je skesan duh, skesanega in ponižnega srca, Bog, 
ne zametuješ. Kdor Bogu ne prinese takšne daritve, ne doseže opravičenja. 
Ni namreč tako velik siromak, da ne bi mogel darovati samega sebe. 
 

 Post ne vzklije, če ga ne zaliva usmiljenje, posuši se ob suši usmi-
ljenja. To, kar je za zemljo dež, je usmiljenje za post. Čeprav 
kdo ob postu neguje srce, mrtvi počutnost, ruje hudobije, seje krepo-
sti, ako ne bo točil voda usmiljenja, ne bo bral sadov. 
 

 Če se postiš, pa usiha tvoje usmiljenje, vedi, da usiha tvoja njiva; kar pa 
seješ v usmiljenju, bo do vrha napolnilo tvojo shrambo. Zato, o človek, 
glej, da z varčevanjem ne boš izgubljal, zbiraj z razdajanjem. Kar daš revežu, 
daš sebi, kajti česar ne boš prepustil bližnjemu, tudi sebi ne boš ohranil.       

      Iz govorov sv. Petra Krizologa, škofa v Ravenni v Italiji (ok. 380-450) 

Darovali za maše (oddane): +Janez Trdina: 1 Pretnarjevi , 1 Marica Šemrov -Pirc; +Franc 
Osredkar: 2 sestra Francka, 1 Ci lka Rus, 2 Francka Malovrh.  



 2. POSTNA NEDELJA                                  25. 2. 2018 
 
 

  Danes popoldne bo ob 14.30 pobožnost KRIŽEVEGA POTA 
NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovali SODELAVCI ŽUPNIJ-

SKE KARITAS. 

 

 

Ta teden bo zopet redni verouk. 

 
 

 V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne.  
 

 V petek bo   prvi petek v mesecuprvi petek v mesecuprvi petek v mesecu. 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 petkih v postu ste vabljeni POL URE PRED SVETO MAŠO 

(ob 17.30) k pobožnosti križevega pota. Ta petek boste 

sodelovali veroučenci 8. razreda.  
 

 V soboto, 3. marca, se bomo zbrali pri skupnem obhajanju   
PETIH PRVIH SOBOTPETIH PRVIH SOBOTPETIH PRVIH SOBOT, in sicer ob 17. uri ob 17. uri ob 17. uri v župnijski cerkvi. 

Marijini častilci radi pridite! 

 

 Prihodnja nedelja, 4. marca, bo 3. POSTNA. Po 10. maši bo 

krščevanje. Ob 14.30 bo  pobožnost KRIŽEVEGA POTA NA 

HRIBEC, pri katerem boste sodelovali SKAVTI. 
 

                ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

 

 

Preteklo soboto in nedeljo je potekal MINI 

ZIMSKI ORATORIJ. Bog povrni prizadevnim ani-

matorjem in vsem, ki podpirate in se udeležujete 

projektov za mlade in otroke v naši župniji!  
 

Hvaležni za vsa lepa doživetja se že oziramo proti 

poletnemu oratoriju (13. - 17. avgusta 2018). 

3. POSTNA NEDELJA                       4. 3. 2018 
   

 Danes popoldne bo ob 14.30 pobožnost KRIŽEVEGA 

POTA NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovali SKAVTI. Vsi 
verniki pa povabljeni k skupni molitvi. 
 

 V torek, 6. marca, bo ob 18.45 (po sveti maši) v župnišču 

srečanje za starše veroučencev 3. razreda. Vsaj eden od star-

šev naj se srečanja zagotovo udeleži. 
 

 V četrtek, 8. marca, bo ob 18.45 v župnišču priprava na krst. 
 

 V petek, 9. marca, pri KRIŽEVEM POTU ob 17.30 v župnijski 
cerkvi sodelujete otroci 4. in 5. razreda. Hvala staršem, ki 

boste otroke spodbudili in se tudi sami udeležili te pobožnosti. 
 

 Danes teden, 11. marca, bo 4. POSTNA NEDELJA. Ob 14.30 
bo pobožnost KRIŽEVEGA POTA NA HRIBEC, pri katerem 

boste sodelovali ZAKONCI IN DRUŽINE. Vsi pa povabljeni k 

skupni molitvi. Ob 15.15 bo na Hribcu tudi sveta maša. 

 

              ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK uro PRED mašo - SKUPNA MOLITEV:  

-1. marca: ZA DUHOVNE POKLICE, 

-8. marca: ZA MLADE. 

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. 
 

 
 

SVETOPISEMSKI VEČER 

- sreda  po sveti maši v župnišču. 

 

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. 


