
 

Leto XLI, št. 9                                                                6. maj 2018 

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 

7. 5.  

ponedeljek 
Gizela, opatinja 

PROŠNJI DAN 

1700 

1900 

Sv. Andrej:  za odvrni tev hude ure  

+Cir i l  in  vs i  F lorjancovi  

8. 5.  
torek 

OBL. POSVETITVE LJUB-

LJANSKE STOLNICE 
PROŠNJI DAN 

700 

1700 
1900 

-za odvrnjenje hude ure in blagoslov pri delu 

Sv. Ožbolt:  za  odvrni tev hude ure  
+Franc in Mic i  Gaber  

9. 5.   

sreda   
Izaija, prerok  

PROŠNJI DAN 

1700 

1900 

Hribec:  za odvrni tev hude ure  

+Alojz  Brcko,  obl .  

10. 5.  
četrtek 

GOSPODOV  
VNEBOHOD 

slovesni praznik 

800 

1700 
1900 

 

-za družine  

Brode: -za odvrni tev hude ure  
+Peter Božnar, 30. dan; +Anton Ješe, obl. 

+Joži  Loboda,  30. dan  

11. 5. petek Odo, opat 1900 +Janez Krmelj (Pod Plevno); +Dušan Šmid, obl. 

12. 5.  

sobota 

Leopold Mandič, redovnik 

BIRMA 

1000 

1900 
-za b irmance,  botre in starše  

-v čast  Svetemu Duhu  

2018  

13. 5. 

NEDELJA 

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

700 

800 
1000 

1800 

-za župljane in dobrotnike  

+Marija Bergant, obl.  
+Ludvik Omejc, obl.; +Dominik Maček, obl. 
Sv. Ožbolt: šmarnice 

14. 5.  
ponedeljek 

Bonifacij 
mučenec 

1900 

+Fani Bertoncelj, 7. dan in mož Avgust 

+Frančiška Bergant, obl. (Sv. Ožbolt)  
+Frančiška, Jože in Ivanka Peternelj, obl. 

15. 5.  
torek 

Zofija, mučenka 

700 

1900 

 

+Peter in Edi  Šelhaus  

+Izidora Šest, 7. dan 
+Cvetka Filipič; +Jakob Debeljak, obl.  

16. 5.  

sreda 

Janez Nepomuk, 

duhovnik 
1900 

+Frančiška in Alojz Šink, obl.  

+Janez Komljanec 

17. 5.  

četrtek 
Jošt, puščavnik 1900 

+Francka in Fil ip Jeram 

++starši  Eržen (Koširjeva 2)  

18. 5. petek Erik, kralj 1900 +Nejko in Jernej  Tavčar, obl .  

19. 5.  
sobota 

Urban I., papež 

700 

900 

1900 

-v čast Svetemu Duhu 

Valterski vrh: -za odvrnitev hude ure 
+Janez Bogataj, 30. dan; +Franci in Mira Kožuh 

2018  

20. 5. 

NEDELJA 

BINKOŠTI 

700 

800 

 
1000 
1800 

-za župljane in dobrotnike  

+Franc Pintar, obl. 

+Marija Notar in starši Molinaro  
-za prvoobhajance in njihove starše  
Bodovlje: 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.  
 

VSAK DAN SE PRIPOROČAJMO SVETEMU DUHU 
 

Papež Frančišek je znova spregovoril o Svetem duhu in 

poudaril, da je prav On tisti, ki nam v tej družbi relativiz-

ma odkriva, kaj je resnica. V času, ko se zdi, da ni nič 

dokončnega, ali pa da je resnica v tem, kar hočemo mi 

sami, nam Sveti Duh razkriva, da resnico najdemo v 

srečanju z Jezusom. Prav Sveti Duh je tisti, ki nam 

pomaga odkriti Resnico, je dejal papež Frančišek. On je 

vedno ob nas, nam pomaga in nas vedno znova spomni 

na Jezusove besede. 

„Sveti Duh pa nas ne vodi le do Jezusa, ki je polnost Resnice, ampak tudi v 

samo Resnico, pomaga nam vedno globlje vstopiti v občestvo z Jezu-

som“, je dejal sveti oče. Vernike je zato povabil, naj vsak dan molimo k Sve-

temu Duhu, da bi naša srca odprl Jezusu. Vzor za to nam je lahko Marija. 

Papež nas je povabil, da bi zaživeli njen DA, njeno popolno pripravljenost 

sprejeti Božjega Sina v svoje življenje. „Ali naše življenje zares vodi Bog? 

Koliko stvari postavim pred Boga?“, se je vprašal papež. Povabil nas je, 

naj se vprašamo, ali smo naredili kakšen korak, da bi preko Svetega pisma, 

katekizma in zakramentov bolj spoznali Kristusa in resnice vere. Vprašajmo 

pa se tudi, kaj smo naredili, da bi vera usmerjala naša dejanja, je dejal 

papež. „Nismo kristjani za določen čas, samo v nekaterih trenutkih, v določe-

nih okoliščinah in odločitvah, ampak smo kristjani vsak trenutek!“.  

Ob koncu nagovora je zbranim na Trgu sv. Petra takole predlagal: 

„Odločimo se, da se bomo vsak dan priporočali Svetemu Duhu. Bos-

te to storili?- ‘Da’ – Ne slišim vas. – ‘Da!’ -Vsak dan. Velja? In Tako nas 

bo Sveti Duh približal Jezusu Kristusu“, je dejal papež. 

           papež Frančišek, 15. maj 2013 
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 Kako lepo je, ko se v maju v tako lepem številu zbiramo pri 

šmarnicah, da skupaj z Marijo slavimo Boga za njegova čudovita 

dela. Dobrodošli vsi.  

Smo tudi v času devetdnevnice pred sveto birmo v naši župniji. 

Močno podprimo té mlade z molitvijo in zgledom krščanskega življenja!  
 

 Danes bodo ob 18. uri ŠMARNICE na Svetega Petra hribu.  

 

 V torek, 8. maja, bo ob 18. uri v župnijski cerkvi sreča-

nje birmovalca, g. opata Janeza Novaka, z letošnjimi 

birmanci, starši in botri. Povabljeni pa vsi župljani.  

  

 Ta teden bomo obhajali PROŠNJE DNEVE pred praznikom Gospodo-

vega vnebohoda. Na podružnicah obhajamo svete maše za odvrn-

jenje hude ure in blagoslov pri delu. Bogu izročimo sebe in svoje 

delo (to, kar smo in kar imamo) ter ga prosimo za varstvo in vodstvo. 
   

 V četrtek bomo obhajali slovesni praznik GOSPODOVEGA VNE-

BOHODA. Sveti maši v župnijski cerkvi bosta ob 8. in ob 19. uri. 

 

 

  V soboto, 12. maja, bo v naši župniji 

podelitev zakramenta SVETE BIRME, ko 

bo 32 mladih potrjenih v veri. Za fotografiran-

je bo poskrbljeno (ostali ne motite bogoslužja).  

Naj se milost vtisne v nas in nas prevzame. 
 

 Prihodnjo nedeljo bo krščevanje v naši župniji. Ob 18. uri bodo 

šmarnice na Sv. Ožboltu. 
 

 V mesecu maju v trgovinah v Škofji Loki ter v Selški in Poljan-

ski dolini Župnijska KARITAS Škofja Loka ZBIRA HRANO za druži-

ne in posameznike v stiski. V trgovinah so posebej označene košari-

ce, kamor lahko odložite že kupljeno hrano. Hvala za podporo! 

7. VELIKONOČNA NEDELJA            13.  5. 2018 
 

 Bog povrni vsem, ki ste z molitvijo in na druge načine prispevali k 
lepoti podelitve zakramenta svete birme. Birmance naj Sveti Duh 

varuje in vodi, da bodo Jezusovi pričevalci in njegovi dobri prijatelji. 

 

 Danes po 8. in po 10. maši starši s prvoobhajanci pridite v 

župnišče po praznične oblekice za prvo sveto obhajilo.  

 

 Jutri pričenjamo petdnevno neposredno pripravo na prvo sve-
to obhajilo. S prvoobhajanci in starši se vsak dan ob 18.15 zbe-

remo v cerkvi. Pripravljali se bomo na Jezusov prihod v svetem 
obhajilu ter se udeležili svete maše s šmarnicami. Prvoobhajance 

podprimo z molitvijo ter spoštovanjem in ljubeznijo do Jezusa.  
 

 V sredo bodo prvoobhajanci pri verouku pristopili k spovedi 
pred prvim svetim obhajilom. Starši jih na to pripravite. Doma-

či lahko pristopite k spovedi vsak dan pol ure pred sveto mašo.  
 

 Prihodnjo nedeljo, 20. maja, bomo praznovali 
BINKOŠTI. Pri deseti maši bo slovesnostslovesnost  

PRVEGA SVETEGA OBHAJILAPRVEGA SVETEGA OBHAJILA, ko bo 32 prvo-

obhajancev prvič prejelo Jezusa v svoje srce. 

Prvoobhajanci se v prazničnih oblekicah ob 9.40 

zberete v sprevodu pred cerkvijo. Za fotografiranje 

je poskrbljeno (ostali ne motite slovesnosti). Pos-

krbimo za primerno zbranost v cerkvi. 
 

 MPZ—Mladinski pevski zbor Škofja Loka letos praznuje že 10. 

obletnico delovanja. Zato vas ob tej priložnosti vabimo na kon-

cert, ki bo v soboto, 19. maja, ob 19.30 v kapucinski cerkvi.  
Vabljeni, da praznujete z nami!    

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 

POL URE PO SVETI MAŠI: 

- v PONEDELJEK- V TIŠINI; 

- v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV:  

-10. maja: ZA MLADE, 

-17. maja: 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. 


