
 

Leto XLI, št. 18                                                        9. september 2018 

2018  

9. 9. 

NEDELJA 

23. MED LETOM 
Peter Klaver, redovnik 

700 
800 

1000 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Janko Šifrar (Selca); +Stane Uršič, obl. 

+Anton Podlogar, obl. 
Hribec: blagoslov obnovljene cerkve - žegnanje 
+Jožef in Marija Bernik in sorodniki 

10. 9.  
ponedeljek 

Nikolaj Tolentinski, 
spokornik 

1900 
+Janko, Tone in Nejko Tavčar 
+Marjan Bokal 

11. 9.  
torek 

Helga, spokornica 
700 

1900 
-po namenu 
++starši  in brat Finžgar  

12. 9.   
sreda   

Marijino ime 1900 
+Jakob in Frančiška Guzelj  
++starši  in brat Jesenko  

13. 9.  
četrtek 

Janez Zlatousti, škof 1900 
+Peter Bernik,  obl .  
+Marjanca Božnar  

14. 9.  
petek 

POVIŠANJE SVETEGA 
KRIŽA, praznik 

1900 
+Marija Kržišnik, 7. dan 
+Elza Veber; +Marija Čemažar 

15. 9.  
sobota 

Žalostna Mati Božja 

700 

900 

1900 

 

-po namenu 
Lontrg: -v čast Žalostni Materi Božji 
+Francka Krmelj; +Ljudmila Gaber, obl.; 
+Pavle in Marjanca Božnar 

2018  

16. 9. 

NEDELJA 

 
24. MED LETOM 
Kornelij in Ciprijan, 

mučenca 

700 

800 
1000 

 

1000 

-za župl jane in dobrotnike 
+Matevž in Ivana Demšar; +Jakob Šink, obl. 
+Mira in Franci Kožuh, obl. 

-za blagoslov v šolskem in pastoralnem letu 

Sv. Florjan: za sosesko (žegnanje)  

17. 9.  
ponedeljek 

Robert Bellarmin, 
škof 

1900 
-za nerojenega otroka in njegove starše 
+duhovnik Andrej Sever 

18. 9.  
torek 

Jožef Kupertinski, 
duhovnik 

700 

1900 
-po namenu 
+Ivan Božnar, obl. 

19. 9.  
sreda 

Januarij, škof 1900 
+Franc Volčič, obl.  
-v dober namen (D) 

20. 9.  
četrtek 

Andrej Kim,  
mučenec 

1900 +Frančiška Erbežnik 

21. 9.  
petek 

Matej, apostol in 
evangelist 

1900 -za mir na svetu 

22. 9.  
sobota 

Mavricij, mučenec 

700 

1900 

 

-za spreobrnjenje grešnikov 

+Mira in Franci Kožuh  

+Štefan Stojko in starši Kržišnik  

2018  

23. 9. 

NEDELJA 

23. MED LETOM 
p. Pij iz Pieltrelcine, 

redovnik 

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike  

+Marija Krek, obl.; +Andrej Kožuh, obl. 
+Cvetka Filipič 

 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.  
 

Papež Frančišek v San Giovanni Rotondu - O MODROSTI 
 
 

Krščansko življenje ni "všeč mi je", ampak "darujem se"  

Bog pravi: "Modri naj se ne ponaša s svojo modrostjo, močni naj se ne 
ponaša s svojo močjo." (Jer 9,22) Moder ni tisti, ki se kaže močnega in 

sposobnega ter močan ni tisti, ki na zlo odgovori z zlom. Edino modro in 
nepremagljivo orožje je dejavna ljubezen, ki jo navdihuje vera, saj ima 

moč, da razoroži sile zla. Sv. Pij se je vse življenje boril proti zlu in ga je 
premagal modro, kakor Jezus: s ponižnostjo, s pokorščino, s križem, 

tako da je izročal bolečino zaradi ljubezni. In to vsi občudujejo; vendar 
pa le redki delajo isto. Mnogi lepo govorijo, koliko pa jih posnema? Mno-

gi so pripravljeni dati "všeček" na strani velikih svetnikov, vendar pa kdo 
jih posnema? Krščansko življenje ni "všeč mi je", ampak "darujem se". 

Življenje diši, ko je podarjeno; postane pa pusto, ko ga imamo zase. 
 

Kam greš? K Jezusu ali k svojim žalostim?  
"Kdor se hoče ponašati, naj se ponaša [...] da pozna mene". (Jer 9, 23) 

Poznati Njega, to je srečati ga, kot Boga, ki rešuje in odpušča: to je pot 
modrosti. V evangeliju Jezus poudari: "Pridite k meni vsi, ki se trudite in 

ste obremenjeni." (Mt 11,28) Kdo izmed nas se more čutiti izključen iz 
tega povabila? Kdo more reči: "Ne potrebujem ga?" Sv. Pij je podaril svo-

je življenje in brezštevilna trpljenja za to, da bi bratje mogli srečati Gos-

poda. Odločilno sredstvo za tovrstno srečanje je bila spoved, zakrament 
sprave. Tam se (ponovno) začne modro življenje … ki je ljubljeno ter mu 

je odpuščeno; tam se začne ozdravljenje srca. P. Pij je bil apostol spove-
dnice. Tudi danes nas vabi tja ter nam pravi: "Kam greš? K Jezusu ali k 

svojim žalostim? Kam se vračaš? K njemu, ki te rešuje ali v svoje potrto-
sti, v obžalovanja, v svoje grehe? Pridi, Gospod te čaka. Pogum, ni nobe-

nega tako velikega razloga, ki bi te izključil iz njegovega usmiljenja." 



 23. NEDELJA MED LETOM                                              9. 9. 2018 

 
 

 Uradne ure bodo odslej ob ponedeljkih od 8. do 9. ure in ob 
petkih od 17. do 18. ure. 
  

 Veroučenci (od 4. razreda dalje) bodo v tem tednu pristopili k sve-
ti spovedi. Starši jim pomagajte pri pripravi na prejem zakramenta. 
 

 V soboto, 15. septembra, bo v Stični potekalo srečanje mladih, 
ki letos nosi naslov: »Ne boj se!« (Lk 1, 30). Čas za prijave je še 
danes do 20. ure (prispevek je 12 eur). Odhod avtobusa bo v soboto 
ob 7.45 uri s parkirišča pred Tehnikom. 
 

 V soboto, 15. septembra, bo ob 9. uri sveta maša v cerkvi Žalo-

stne Matere Božje, ki ta dan goduje. 
 

 Prihodnja nedelja bo 24. MED LETOM, ko 

bomo tudi prosili za blagoslov v tem šol-

skem in veroučnem letu. Pri sveti maši ob 

10. uri bo tudi BLAGOSLOV ŠOLSKIH 

TORB (otroci jih prinesite s seboj v cerkev). 
 

 Po 8. in po 10. maši bo zopet v župnišču mož-

nost IZPOSOJE KNJIG - za otroke 

(SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE) in odrasle.  
 
 

Ob 10. uri bo žegnanje pri Sv. Florjanu v Sopotnici.  

 

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

 Opozorilo glede prejemanja obhajila. Kdor med počitnicami in 
dopusti ni redno hodil k nedeljski sveti maši (je prijateljstvo z 
Bogom zanemaril), je zanj nujno, da obnovi prijateljstvo z Bogom v 
zakramentu svete spovedi, preden znova pristopi k obhajilu. 
 
 

 Otroci še vedno lepo povabljeni k sodelovanju v otroškem in dekli-
škem pevskem zborčku, ministriranju, branju prošenj … Tudi mladi 
in odrasli lepo vabljeni k pevskim zborom, med bralce beril ... 

24. NEDELJA MED LETOM                                                   16. 9. 2018 
 

 Od četrtka do sobote bo pri bratih kapucinih TRIDNEVNICA PRED 

GODOM p. Pija, vsak dan od 19.45 do 21.30. Letos se spominjamo 100 

letnice, kar je p. Pij prejel Kristusove rane in 50 let od njegove smrti.  

Več o pripravi in praznovanju si lahko preberete na letakih, pla-

katih, oz. izveste pri bratih kapucinih. Zelo lepo pa povabljeni v 

soboto, 22. septembra, ko bo ROMARSKI SHOD (preko celega 

dne). Ob 17. uri bo slovesno sveto mašo daroval g. nadškof Sta-

nislav Zore, v noči na nedeljo pa bo tudi celonočno češčenje 

Najsvetejšega. Vabljeni vsi verniki iz naše župnije! 

 

 V petek, 21. septembra, se bomo po vsej Evropi spomnili na 100. oble-

tnico konca 1. svetovne vojne. Po naročilu škofov naj ta dan ob 18.00 do 

18.15 po vsej Sloveniji zvoni po vseh cerkvah z vsemi zvonovi. Mež-

narji poskrbite za zvonjenje na podružnicah. Vsi verniki pa se združimo v 

skupni MOLITVI ZA MIR, in da se grozote vojn ne bi več ponovile. 

 

 Danes teden bo SLOMŠKOVA NEDELJA, ko se bomo svetniške-

mu rojaku priporočili za pravo vzgojo sebe in novih rodov.  

Blaženi rojak nas uči: »Zastonj pričakujemo lepšo bodočnost od 

sprememb zakonov, od izboljšanja državnih ukrepov. Temeljito 

ozdravljenje mora priti od znotraj! Po boljših ljudeh - boljši časi.«  

Ta dan bo tudi nedelja svetniških kandidatov. Radi se v molitvi 

priporočajmo našim svetniškim kandidatom.  

 
 

 Pri sveti maši ob 10. uri bo prihodnjo nedeljo SPREJEM NOVIH 

MINISTRANTOV. Bogu hvala za vsakega fanta (in njegove starše), ki 

prepozna, kako nekaj velikega je biti blizu Jezusu in mu konkretno služiti. 

 

~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~    
 Otroški cerkveni pevski zborček (od 2. do 6. razreda) bo imel 
pevske vaje ob torkih ob 17. uri v župnišču. Otroci radi pridite!  
 

 Dekliški pevski zbor (od 7. razreda dalje) bo imel pevske vaje 
ob nedeljah ob 9. uri v župnišču. Prvič se zberete v nedeljo, 16. 
septembra. Radi pridite. Veseli vas bodo! 
 

 Vaje mladinskega pevskega zbora so ob torkih ob 20.30 v 
župnišču. Povabljeni!  
 

 Mešani cerkveni pevski zbor Cecilija ima pevske vaje vsako 
sredo ob 20. uri v župnišču. Dobrodošli dosedanji in tudi novi pevci, 
ki vam je Bog dal dar posluha! 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK pol ure PO maši - SKUPNA MOLITEV:  

-13. septembra: ZA MLADE, 

-20. 9.: pri kapucinih tridnevnica k p. Piju. 

MLADINSKI VEROUKMLADINSKI VEROUK  

-sobota ob 20. uri v župnišču. 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  

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

po 10. maši v župnišču -1. nadstr. 


