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2018  

25. 3. 

NEDELJA 

6. POSTNA  
(CVETNA)
NEDELJA  

700 

800 
1000

1430 

-za župljane in dobrotnike  

+Jožefa Guzelj  
+Ivana Koblar, obl. 
Hribec: križev pot 

26.  3.  
ponedeljek 

velikega tedna 

700 

1900 

 

-po namenu 

+Tončka Friškovec, 30. dan: +Ana in 
Betka Finžgar; +Vinko Oman, obl.  

27. 3.  

torek 
velikega tedna 

700 

1900 
-za nerojene otroke 

+Marko Rihtaršič, obl.; +Stane Hribernik, obl. 

28. 3.   
sreda   

velikega tedna 

700 

1900 

 

-po namenu 

+Janko Tušek, 7. dan; +Franc Štrekelj, obl., 
+Julijana Pleško, obl. 

29. 3.  
četrtek 

VELIKI ČETRTEK 1900 

-za svetost duhovnikov 

++starši Dolenc (Vinharje) in Prevodnik (Brode 3); 
+Manca Potrebuješ 

30. 3.   

++petek 

VELIKI PETEK 

strogi post 

1500 

1900 

križev pot in devetdn. Božjega usmiljenja 

-obredi  ve l ikega petka  

31. 3.  

sobota 

VELIKA SOBOTA 

VELIKONOČNA VIGILIJA 
600 

2000 
-blagoslov ognja 

+Nejko Tavčar; +duhovnik Ivan Božnar 

2018  

1. 4. 

NEDELJA 

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA 

600 

800 
1000 

1500 

VSTAJENJE:-za župljane in dobrotnike 

+Angela in Janez Rupar ter Majda Maček 
+Terezija in Franc Bradeško, obl. 
Hribec: protipotresna pobožnost 

2. 4.  
ponedeljek 

VELIKONOČNI  
PONEDELJEK 

800 

900 

 

1000 
1600 

+Franc Potrebuješ  

Mestno pokopališče: MAŠA Z BLAGOSLOVOM 
OBNOVLJENE CERKVE: ++Finžgar in Pretnar 
++Alič 
Brode: maša za čebelarje 

3. 4.  

torek 
v velikonočni osmini 

700 

1900 

-za zdravje (R)  

++starši Ješe; +Marija in Franc Prevodnik 

4. 4. sreda v velikonočni osmini 1900 +Alojz Šink, obl.; +Maks Šubic, obl.  

5. 4. četrtek v velikonočni osmini 1900 +Cene Božnar, st.; +Jakob Dolinar, obl. 

6. 4.  

prvi petek 
v velikonočni osmini 

700 

1900 

-v čast Jezusovemu srcu  

+Jože Omejc, obl.; -v čast Svetemu Duhu 

7. 4.  
prva sobota 

v velikonočni osmini 

700 

1900 

 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 

+Mira in Franci Kožuh, obl. 
+Jakob Krajnik, obl. (Poljanska c.) 

2018  

8. 4. 

NEDELJA 

2. VELIKONOČNA 

(BELA) NEDELJA 
BOŽJEGA USMILJENJA 

700 

800 

1000

1900 

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

+Mili Bokal 

+Katarina Fojkar 
CERKEV BREZMADEŽNE: POT LUČI in molitev 

 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.  
 

 
 

»Gospod je vstal! Zares je vstal!« 
 

To je veselo sporočilo velikonočnega 

dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo 

ves postni čas. Ob tem sporočilu slišimo 

in izrekamo še druge vzklike: »Radujte 

in veselite se!« »Odrešeni ste, aleluja!« 

»Smrt in greh sta premagana, aleluja!« 
 

Morda se bo kdo od ljudi pri navede-

nih vzklikih vprašal: Kaj to pomeni? 

Zakaj je Jezus vstal od mrtvih? Česa 

sem pa jaz rešen? Kaj vse to prazno-

vanje pomeni in kako konkretno to 

vstopa v moje življenje? 
 

Naše voščilo ob velikonočnih praznikih 

je hkrati molitev in prošnja k Svetemu Duhu za veselje in sprejema-

nje velikonočne skrivnosti. Na binkoštni dan so apostoli prejeli Svetega 

Duha, da so razumeli in v polnosti vstopili v skrivnost velike noči: Jezusove 

daritve in odrešenja. V skupnosti Cerkve so se ljudje veselili, se dali krstiti, 

oznanjali Jezusovo vstajenje in živeli novo življenje; življenje prenovljenih 

ljudi, življenje velikonočnega kristjana. 
 

Vabimo vas k veselju nad lastnim krstom: nad tem, da smemo biti po skrivnosti 

Jezusove smrti in vstajenja člani Cerkve, udje Kristusovega skrivnostnega telesa. 

Vabimo vas tudi k veselju nad zaupanim poslanstvom, ki nam ga izroča vstali 

Jezus: poslanstvom v krščanskem občestvu, župniji, redovni ali drugi skupnosti, 

družini, narodu, človeštvu … V hvaležnosti se veselimo, da smemo sodelovati z 

vstalim Gospodom in služiti s svojim delom, z molitvijo in darovanim trpljenjem. 
 

Zato voščimo vsem, da bi bili odprti Svetemu Duhu za prejem oznanila; da 

bi vaša srca napolnilo veselje zaradi odrešenja; da bi to skrivnost sprejeli 

kot neizmeren dar; da bi vstali Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in vse med-

sebojne odnose; da bi to veselo novico posredovali še drugim ljudem!  
 

 

Voščilu naših škofov se pridružujemo tudi župnik, duhovni pomočnik in bratje kapucini.  

Darovali za maše (oddane): +Milena Pintar: 2 vaščani Gabrovega in Breznice; +Silva Pirc: 1 Milica Brelih.  



 OZNANILA ZA VELIKI TEDEN in VELIKONOČNO OSMINO 
    
 

 Vstopili smo v VELIKI TEDEN Gospodovega trpljenja. V tem tednu 

ni uradnih ur. Otroci 1., 2. in 3. r. imate redni verouk, od 4. razreda 
dalje pa nimate verouka, pač pa pridite vsaj dvakrat zvečer k 

obredom velikega četrtka, petka, oz. k velikonočni vigiliji! Za minis-
trante bodo te tri dni vsak večer ob 18. uri ministrantske vaje. 
 

 Možnost za spoved je pol ure pred mašo in vedno pri bratih kapucinih.  
 

 V ponedeljek bo po maši polurno TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA. 
 

 VELIKI ČETRTEKVELIKI ČETRTEK: Sveta maša bo 
ob 19. uri. Praznujemo postavitev 

evharistije, mašništva in nove 
zapovedi ljubezni. Pušica tega dne 

je namenjena za ljudi v stiski, za 
katere skrbi naša Župnijska Karitas. 

Jezus se je po zadnji večerji umaknil v 
vrt Getsemani, od koder so ga odvedli 

v ječo. V spomin na te dogodke prenesemo Najsvetejše v 
tabernakelj na stranskem oltarju in ostanemo v molitvi z Jezu-

som do 21.30. 
 

 VELIKI PETEKVELIKI PETEK: Ta dan je strogi post. Vsaka zabava je ta dan 
neokusna. Ob 15. uri, ob času Jezusove smrti, 

bomo molili v cerkvi križev pot ter pričeli z devet-
dnevnico k Božjemu usmiljenju. Obredi v čast 

Jezusovemu trpljenju se začnejo ob 19. uri. 
Ta dan nas Cerkev vabi, da pri posebnem bogos-

lužju globlje premišljujemo ceno našega odrešen-

ja. Ne častimo križa, temveč Njega, ki je na križu 
daroval samega sebe - za nas! Po koncu obredov 

bomo ob Božjem grobu zmolili še žalostni del rožnega venca. 
 

 VELIKA SOBOTAVELIKA SOBOTA: Zjutraj bo ob 6. uri BLAGOSLOV OGNJA 
in VODE. Ta dan radi obiščimo cerkev in molimo ob 

Božjem grobu (zbrani darovi bodo za Cerkev v Sveti deželi).   
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL bo v župnijski cerkvi ob 11., 14., 

15. in 16. uri (možnost bo tudi za sveto spoved). Na podružnicah 
pa: v Brodeh ob 14. uri, v Bodovljah ob 15. uri, na Hribcu ob 16. 

uri in na Lontrgu ob 17. uri. 

 VELIKONOČNA VIGILIJA VELIKONOČNA VIGILIJA se začne ob 20. uri. Vigilija 

(bedenje) je pričakovanje vstajenja v moči 
vere. S seboj prinesite sveče (ali pa jih 

vzemite v cerkvi zadaj), ki jih bomo priž-
gali med slavjem luči in ob obnovitvi krst-

nih obljub. Bogoslužje na veliko soboto 
zvečer je najbogatejše in najlepše v vsem 

letu ter predstavlja skrivnost krsta in vstop v novo življenje v 
Kristusu. Radi pridimo k slovesnemu bogoslužju. 
 

 Danes teden bomo obhajali VELIKO NOČVELIKO NOČ  GOSPODOVEGA GOSPODOVEGA 

VSTAJENJAVSTAJENJA  - največji krščanski praznik. Ob 6. uri bo vstajenj-
ska procesija (sodeluje tudi godba) in nato sveta maša. Praznič-
ni sveti maši bosta še ob 8. in ob 10. uri.   

Ob 15. uri bo na Hribcu protipotresna pobožnost s prošnjo Bogu in 
Mariji za varstvo pred potresi v naših časih in življenjih. Radi pridite. 
 
 

 Dan po veliki noči je VELIKONOČNI PONEDELJEK. Sveti maši v 
župnijski cerkvi bosta ob 8. in ob 10. uri.  
 

Ob 9. uri bo sveta maša tudi v cerkvi Gospo-

dovega vstajenja na Mestnem pokopališču 
in BLAGOSLOV OBNOVLJENE ZUNANJOSTI 

in NOTRANJOSTI CERKVE. Lepo povabljeni! 
 
 

 Otroci v tednu po veliki noči še nimajo verouka. 
 

 Ob četrtkih bomo pred Najsvetejšim odslej molili POL URE PO 

SVETI MAŠI. Ta četrtek za duhovne poklice. Ob 20.15 bo priprava na krst.  

 

 Ves teden je eno samo praznovanje VELIKE NOČI (osmina). 
Radi pridite k sveti maši, ko utrjujemo vero v Vstalega. Pred 

mašo bomo molili devetdnevnico v čast Božjemu usmiljenju.  
 

 Danes teden bo 2. velikonočna (BELA) nedelja oz. nedelja 
BOŽJEGA USMILJENJA. Med 10. mašo bo krščevanje.  
 
 

Zvečer ob 19. uri bo v CERKVI BREZMADEŽNE (cerkvi SPRAVE) 
pobožnost POT LUČI in SKLEP DEVETDNEVNICE BOŽJEGA 
USMILJENJA. Povabljeni že ob 18. uri, ko bomo molili rožne 

vence V PRIPROŠNJO SLOVENSKIM MUČENCEM in v 
zahvalo Bogu za njihov zgled in pričevanje vere. 

 


