
 

Leto XLI, št. 25                                                        16. december 2018 

2018  

16. 12., 

NEDELJA 

3. ADVENTNA 

NEDELJA - GAUDETE 
 

ZAČETEK BOŽIČNE  

DEVETDNEVNICE 

700 

800 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  

+Matevž Demšar,  obl .  

+Ivan in Magdalena Sobočan  

+Jože Habjan,  obl .  (Gabrk)  

17. 12.,   
ponedeljek 

Lazar iz Betanije 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

700 

1800 
+Frančiška Ogrič,  obl .  
+Rajko Pretnar,  obl .  

18. 12.,  
torek 

Vunibald, misijonar 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

700 

1800 

 

-po namenu (K.L.)  
+Leopold Ramovš,  7.  dan  
++Dolenc in Demšar 

19. 12.,  
sreda 

Urban V., papež 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

700 

1800 
+Janka Kalan 
+Anton Strojan 

20. 12. ,   
četrtek   

Evgen, mučenec 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

700 

1800 
-za zdravje  
+Mari ja  in Janez Rupar, obl .  

21. 12., 

petek 
Peter Kanizij, duh. 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
700 

1800 
-po namenu 

+Ivanka in Janko Kandiž  

22. 12.,  
sobota 

Frančiška Cabrini, red. 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

700 

1800 
-po namenu 
+Franc Rupar  

2018  

23. 12., 

NEDELJA 

4. ADVENTNA 
NEDELJA 

700 

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike; +Blaž Čarman, obl. 
+Janko Tušek 

+Franc Stanonik, obl.; +Silva Pirc  

24. 12.,  

ponedeljek 

Adam in Eva 

PRVI SVETI VEČER 

700  

1800 

-po namenu 

+Franc Omejc,  obl .;  ++Potočnik  

25. 12., 
torek 

BOŽIČBOŽIČBOŽIČ   
GOSPODOVO  ROJSTVO, GOSPODOVO  ROJSTVO, GOSPODOVO  ROJSTVO,    
zapovedan in slovesni   zapovedan in slovesni   zapovedan in slovesni   

praznikpraznikpraznik   

 

0000 

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Pavla in Ivan Možina, obl.  
+Janko Demšar, obl.  
+Ivana Železnik, obl.; +Janez Košir  

26. 12.,  
sreda 

ŠTEFAN, prvi mučenec, 
DAN SAMOSTOJNOSTI 

BOŽIČNA OSMINA 

800 

1000 
-za domovino 
+Štefan Prša 

27. 12.,  
četrtek 

JANEZ, evangelist 
BOŽIČNA OSMINA 

1800
 
+Janka Kalan 
+Mihaela Stržinar, obl.  

28. 12.,  
petek 

NEDOLŽNI OTROCI,  
BOŽIČNA OSMINA 

1800 
+Franc Bernik, obl. (Sv. Ožbolt)  
++starši  Prosen, obl. in Stanko Šturm  

29. 12.,  

sobota 
Tomaž Becket, mučenec 

BOŽIČNA OSMINA 

700 

1800 
+Marjeta Guzel j ,  obl .  in starš i  

+Pavle Lavr inec, obl . ;  +Alojz Šink  

2018  

30. 12., 

NEDELJA 

NEDELJA SVETE 

DRUŽINE 

700 

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike  

++starši  Končan 

+Ciril Markelj, obl.; +Angela Gaber, 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 (pri DBS). Uradne ure: pon. 8. - 9. ure in pet. 16. - 17. ure. 

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.  
 

  
  

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOVBOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV  
  

»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2,14).   

Z angeli smo tudi mi pova-
bljeni, da slavimo Boga, 
ker je dober, zvest in 
usmiljen … da sprejmemo 
dar nebeškega Očeta - 
njegovega lastnega Sina.  
 

Naše življenje naj postane 
prežeto z ljubeznijo in 
jasen odgovor na neizmerni Božji dar. 
 

Življenje iz ljubezni namreč daje človeku mir, veselje in življenjsko 
moč, česar nam ta svet ne more dati. Mir, ki ga prinaša Božje dete, ni 
sad kompromisov in trgovanja, ampak je v pravem pomenu Božji dar. 
 

V neusmiljenem ritmu življenja, ko nam tolikokrat zmanjkuje 
časa zase, za pristne odnose in dejanja ljubezni, se vsaj za 
trenutek ustavimo pred novorojenim betlehemskim Detetom 
in dopustimo, da božično sporočilo ogreje, gane in ozdravi 
neštete rane, ki jih nosimo v sebi. Tako se bo v nas po Božjem 
dotiku začelo rojevati nekaj novega, lepšega, pristnejšega. 
 

Naj oznanilo angelov vsem prinese veselje, novo upanje in mir! 
Jezus se je rodil za vsakega od nas, je Emanuel - Bog z nami. 
Slehernega želi potolažiti in biti luč tam, kjer je tema. Naj bo 
leto 2019 in vsa naša prihodnost prežeta z bližino Božjega Sina, 
v skupnem prizadevanju za mir, poštenje, domačnost in dobro-
to. Obilje miru in Božjega blagoslova naj bo vedno med nami! 
 

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

Darovali za maše (oddane): +LEOPOLD RAMOVŠ: 1 Marjanka Pretnar, 2 sorodniki. 



 3. ADVENTNA NEDELJA - GAUDETE                   16. 12. 2018 
 
 

 Hvala vsem, ki ste se že vpisali na sezname in ste priprav-
ljeni sprejeli Marijo ob pobožnosti 'Marijo nosijo'. Še se lahko 
vpišete na sezname, ki so pri tabernaklju. Marijin kip na 
izbrani dan odnesete domov in ga naslednji dan pred mašo 
vrnete v cerkev, oz. ga oddate naslednjemu na seznamu.  
 

 

 Spodbuda otrokom in staršem, da z molitvijo ter zbiranjem 
darov za misijone pripravljate vaš dar in prostor v srcu za Jezusa. 
 

 

 Danes smo pričeli z BOŽIČNO DEVETDNEVNICO. Pri večernih 
mašah bo najprej procesija s kipom Marije in Jožefa ter svečkami, 
ki jih boste nosili otroci - pridite pet minut pred sveto mašo 
pred glavni vhod cerkve. Otroci boste s prisotnostjo prinašali 
luč med nas in vodili ovčke do Betlehemskega hlevčka. 

 

 Jutri, v ponedeljek, 17. decembra, bo ob 19. uri v Kašči 
SREČANJE ZA ŽALUJOČE z gostjo go. Miro Dobravec, ki bo spre-
govorila o izkušnji in načinu, kako iti naprej po izgubi svojih bližnjih. 
 

 Ob 20. uri bo v ponedeljek v župnišču MOŠKI VEČER. 
 
 

 V tem tednu boste otroci pri verouku pristopili k zakra-
mentu svete spovedi pred božičnimi prazniki (razen verou-
čencev 1., 2. in 3. razreda, ki imate redni verouk). 
 
 
 

    V soboto, 22. decembra, bo ob 19. uri v župnišču ADVENTNO SRE-
ČANJE ZA MLADE ob katehezi bo tudi možnost za spoved, druženje…  
 

 
 

   KOLEDNIKI KOLEDNIKI KOLEDNIKI vas bodo v trikraljevski akciji obiskali v soboto, 
29. decembra. Tisti, ki na novo želite, da vas obiščejo koled-
niki, ob izhodu vzemite prijavnico in jo do BOŽIČA oddajte v 
nabiralnik župnišča.  

 

 V zakristiji lahko dobite Marijanski koledar, pratiko, 
namizni koledar, kadilo, oglje …  Zadaj v cerkvi lahko nato-
čite blagoslovljeno vodo za blagoslov domov na svete večere.  

4. ADVENTNA NEDELJA                                                        23. 12. 2018  
 
 
 

 Jutri bo PRVI SVETI VEČERPRVI SVETI VEČERPRVI SVETI VEČER. Ob 18. uri bo božična igra, 
nato pa sveta maša h kateri ste povabljeni tisti, ki opolnoči tež-
ko pridete v cerkev. Sveti večer praznujmo tudi doma. Med 
molitvijo rožnega venca blagoslovimo (pokadimo in pokropimo) 
dom in zapojmo katero od božičnih pesmi. 

Ob 23.30 se zberemo v cerkvi, ko nas bo glasbeni recital uvedel 
v skrivnost Božične noči. Ob polnoči bo slovesna sveta maša v 

čast Jezusovemu rojstvu - POLNOČNICAPOLNOČNICAPOLNOČNICA. 
 

 
 

 V torek bo BOŽIČ BOŽIČ BOŽIČ ---   GOSPODOVO ROJSTVOGOSPODOVO ROJSTVOGOSPODOVO ROJSTVO, 
zapovedan in slovesni praznik. Božični dan 
preživimo doma, s sveto mašos sveto mašos sveto mašo pa pokaži-
mo ljubezen Bogu, ki je Bog z nami. Otroci 
s seboj k maši prinesite darove, ki ste prinesite darove, ki ste prinesite darove, ki ste 
jih v adventu zbirali za lačne otrokejih v adventu zbirali za lačne otrokejih v adventu zbirali za lačne otroke. 
 
 

 

 Bog povrni vsem, ki podarjate čas in moči za praznovanje in 
delo v naši župniji. Hvala sodelavcem pri bogoslužju, v pastorali, 
pri skrbi za lepoto cerkva, za vsa darila in voščila, za molitve, 
darovano trpljenje. Naj vas dobri Bog blagoslavlja, vodi in varuje! 

 

 

 Božična osmina - ves teden je eno samo praznovanje BOŽIČA. 
Slavimo Božjo Ljubezen, ki se je sklonila do nas in zaživela med 
nami. Povabljeni k sveti maši. Otroci v tem tednu nimate verouka.  

 
 

 V sredo, 26. decembra, bomo obhajali praznik mučenca sv. Šte-
fana in dan slovenske samostojnosti. Pri 8. maši bo blagoslov soli. 
 

 

 V četrtek, 27. 12., na predvečer praznika NEDOLŽNIH OTROK, 
bomo po maši molili pred Najsvetejšim za nerojene otroke in 
njihove starše, ter da bi vsi varovali in spoštovali življenje. 
 

 Danes teden bo nedeljanedeljanedelja  
SVETE DRUŽINESVETE DRUŽINESVETE DRUŽINE.  
Pri 8. in 10. maši bo  
blagoslov malih otrok. 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 

ČETRTEK pol ure PO maši ‒ SKUPNA MOLITEV 

-20. decembra: ZA DOMOVINO, 

-27. decembra: ZA OTROKE IN DRUŽINE. 

MLADINSKI VEROUK: 

- sobota ob 19. uri v župnišču 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG:        

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

10. maši v župnišču ‒1. nadstr. 

SVETOPISEMSKA SKUPINA:: 

- 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. sobota v mesecu, pred sveto mašo 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR: 

- nedelja ob 9. uri 
 

DEKLIŠKI ZBOR - nedelja ob 9. uri 


