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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 

9.  4.  
ponedeljek 

Maksim Aleksandrijski, 
škof 

1900 
+duhovnik Andrej Sever 
+Matija Prevodnik in Frančiška Mrak  

10. 4.  
torek 

Ezekiel, prerok 
700 

1900 
-po namenu 
+Oton in Alojzija Ravnihar; +Marinka Peršin, obl. 

11. 4.   
sreda   

Stanislav, škof in 
mučenec 

1900 
-v zahvalo 
+Draga Galzinja 

12. 4.  
četrtek 

Zenon Veronski, škof 1900 
+Anton Jankovec 
+Ana Ziherl, obl. 

13. 4.   
petek 

Martin I., papež 1900 
+Vinko in Vida Bernik, obl .  
+Cveto Fort in  

14. 4.  
sobota 

Valerijan, mučenec 
700 

1900 

 

-v čast Svetemu Duhu 
+Silva Pirc, 30. dan; +Marjanca in Pavel Božnar 
+ Zofija in Jožef Sever, obl. 

2018  

15. 4. 

NEDELJA 

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike 

+Janko Bergant, obl. 
+Pavla in Franc Kržišnik; +Jože Kerec  

16. 4.  
ponedeljek 

Bernardka Lurška, 
redovnica 

1900 
+Barbara in Angela Ziherl  
-za zdravje (P.I.)  

17. 4.  
torek 

Rudolf, mučenec 
700 

1900 
+Rudi  Bonča  
++starši Ivanušič; +Franc Ziherl, obl.  

18. 4.  
sreda 

Evzebij, škof 1900 
+Minka Bernik, obl.  
+Andrej Krajnik, obl.  

19. 4.  

četrtek 
Leon IX., papež 1900 

+Janko Tušek, 30. dan 

++starši Končan; -v priprošnjo 

20. 4.  
petek 

Teotim, škof 1900 
+Pavel in Magdalena Peklaj  
++starši Končan 

21. 4.  
sobota 

Anzelm, škof in  
cerkveni učitelj 

700 
1900 

 

-v čast Svetemu Duhu 
+Jože Bogataj, obl.  
+Slavka Alič (Puštal) 

2018  

22. 4. 

NEDELJA 

4. VELIKONOČNA 

NEDELJA  
DOBREGA PASTIRJA 

700 

800 
1000 

-za župl jane in dobrotnike  

+Veronika in Jur i j  Stanonik  
+Štefan Prša,  obl .  

 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.  
 

 
 

DOBRI PASTIR 
 

 

Papež Frančišek, je pred štirimi leti dejal: 
 

Tudi vas (verniki) prosim, da nam 

pomagate biti dobri pastirji. Vedno 

morate trkati na vrata pastirjev, na njiho-

vo srce, da vam dajo nauka,  milosti ter 

vodstva. Lepo vas prosim, nadlegujte 

pastirje, vznemirjajte vse nas, da vam 

damo milosti, nauka in vodstva.  
  

Na današnjo nedeljo pa je tudi SVETOVNI DAN 

MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE.  
 

Vsak duhovni poklic vedno zahteva od vsakega 

izhod iz sebe samega, da se njegovo bivanje 

osredotoči na Kristusa in Njegov evangelij. 

Zaradi tega je klic hoditi za Jezusom istočasno 

navdušujoč in zahteven. Za udejanjanje tega je 

potrebno vstopiti v globoko prijateljstvo z Gospodom, da bi mogli 

živeti iz Njega in za Njega. 
  

Molimo, da bi tudi v tem času številni mladi slišali Gospodov glas, ki je 

vedno v nevarnosti, da ga preglasijo številni drugi glasovi. Molimo za mla-

de. Morda je tu kdo, ki sliši ta vabeči Gospodov glas k duhovništvu. Molimo 

zanj, če je tu in za vse tiste mlade, s katerimi je podobno.«  
 

Papež Frančišek, na Trgu sv. Petra, 11. 5. 2014  



 2. VELIKONOČNA NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA      8. 4. 2018 
    

 

  Bog vam povrni za velikodušne darove, ki ste jih NA 

VELIKO NOČ namenili za POTREBE ŽUPNIJE, za vse lepo 
sodelovanje pri skupnem obhajanju in praznovanju, kot tudi 

za vaša voščila, izkazane pozornosti in molitve.  

 
 

 Danes  p raznu jemo 

nedeljo Božjega usmiljen-

ja. Prvi dar, ki ga je vstali 

Jezus podaril svojim apos-

tolom in s tem Cerkvi, je 

zakrament Božjega usmil-

jenja. Bog povrni vsem, ki 

ste prihajali k devetdnevnici in prosili za dar usmiljenja za 

ves svet, za našo župnijo, družine in tudi za vas osebno. Še 

naprej povabljeni k molitvi in utrjevanju zaupnega odnosa z 

Jezusom. 
 

 Danes zvečer ob 19. uri bo v CERKVI BREZMADEŽNE 

(cerkvi sprave) pobožnost POT LUČI in SKLEP DEVETDNEVNI-

CE BOŽJEGA USMILJENJA.  

Povabljeni že ob 18. uri, ko bomo molili rožne vence V PRIP-

ROŠNJO SLOVENSKIM MUČENCEM in v zahvalo Bogu za nji-

hov zgled in pričevanje vere. 

 

 Ta teden je zopet redni verouk. 

 

 V soboto, 14. aprila, bo ob 19. uri v športni dvorani na Trati  

Ribniški pasijon.  Vstopnine ni. Vabljeni. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA            15. 4. 2018 
 

 Danes vstopamo v TEDEN MOLITVE za duhovne poklice, za 
njihovo svetost in stanovitnost. Vabljeni k molitvi! 

 

 

  Med vsemi izbirami in možnostmi počitniških dni … bomo sku-

paj odkrivali, da so stvari bolj jasne, kot se včasih zdi. Vodilo 

nas bo geslo: »LE ENO JE POTREBNO«. 

Kje in kdaj? Na oratoriju. Preden pridemo do tam, pa se dobimo 

v petek, 20. aprila, ob 20. uri v župnišču. Mladi, ki želite biti 

del LETOŠNJEGA ORATORIJA kot ANIMATORJI (iz 9. raz-

reda, srednješolci, študenti), povabljeni!  
 
 

 

 Danes teden bo 4. velikonočna - 

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA in 
svetovni molitveni dan za duhovne 

poklice. Jezus tudi danes sprašu-
je Petra in po njem vsakega kris-

tjana: 'Ali me ljubiš?'  
O, da bi mu odgovorili … z besedo 

in življenjem! 
 

Popoldne ob 16. uri bo v kultur-
nem domu pri Svetem Duhu 

dekanijsko srečanje članov ŽPS-
jev. Pustili bomo, da nas nagovori 

lik in sporočilo papeža Frančiška. 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 

POL URE PO SVETI MAŠI: 

- v PONEDELJEK- V TIŠINI; 

- v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV:  

-12. aprila: ZA MLADE, 

-19. aprila: ZA DOMOVINO. 

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. 


