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2019  
28. 4., 

NEDELJA 

2. VELIKONOČNA 
(BELA) NEDELJA 

BOŽJEGA USMILJENJA 

700 
800 

1000

1900 

-za župljane in dobrotnike 
+Janko Bergant, obl. 
+Anton Jankovec 
CERKEV BREZMADEŽNE: POT LUČI in molitev 

29. 4., 
ponedeljek 

Katarina Sienska, 
cerkvena učiteljica 

1900 
+Janez Misson, 7. dan 
+Vinko Jelenc, 30. dan; -za vnukinjo  

30. 4., 
torek 

Pij V., papež 
700 

1900 
-za zdravje  
+Ana Bernik, 30. dan 

1. 5., 
sreda 

JOŽEF DELAVEC 
praznik 

začetek šmarnic 

800 

1000 

 

1900 

-za zdravje in srečo v družini 
Valterski vrh: MAŠA in BLAGOSLOV OBNO-
VLJENEGA OLTARJA: +Frančiška Železnik; 
+Janez Jeram, obl. 

2. 5., čet. Atanazij, škof 1900 -za duh. pokl.; -v zahvalo za srečno operacijo (J) 

3. 5.,  
prvi petek 

Fil ip in Jakob,  
apostola 

700 

1700 
1900 

-v čast Jezusovemu Srcu 
Sv. Lovrenc: -za odvrnjenje hude ure 
+lzidora Šest, obl .  

4. 5.,   
prva sobota 

Florijan, mučenec 

700 

900 
1800 
1900 

 -v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
Sv. Florjan: -v čast sv. Florjanu 
 Molitev k Mariji za rešitev duš in v zadoščenje 
+Alojzija Grah, 7. dan; +Ivan Miklavčič, obl. 

2019  
5. 5., 

NEDELJA 

3. VELIKONOČNA 

NEDELJA  

700 

800 
1000 
1000 

1800 

-za župljane in dobrotnike; +Jože Guzelj 
+Anton Ješe, ml., obl. 
+Frančiška Dolenc, 30. dan; +Lovro in Marija Pečnik 
Sv. Florjan: -za odvrnjenje hude ure 
Sv. Andrej: šmarnice 

6. 5.,  pon. Dominik Savio, dijak 1900 +Anton Zaplotnik, obl.; +Julka Dolinar in rajni 

7. 5., 
torek 

Gizela, opatinja 
700 

1900 

 

-po namenu 
+Sonja Rojic, 30. dan; +Stanko Štibilj; 
+Marija in Fanc Prevodnik, obl.. 

8. 5.,  sreda OBL. POSV. LJ. STOLNICE 1900
 +Frančiška in Alojz Šink, obl.; -po namenu (K.L.) 

9. 5., čet. Izaija, prerok  1900
 +Anica Košir; +Franc in Mici Gaber, obl. 

10. 5.,  
petek 

Job,  
svetopisemski mož 

1900 
+Dušan Šmid in sorodniki 
+starši Rupar in sestra Cecilija 

11. 5.,  
sobota 

Odo, opat 

700 

900 
1900 

 

-za zdravje (M) 
Sv. Barbara: -za odvrnjenje hude ure 
+Jože in Mira Možgan; +Jelka in Ivan 
Jurinič ter sorodniki Jurinič in Stojko  

2019  
12. 5., 

NEDELJA 

4. VELIKONOČNA 

NEDELJA  

DOBREGA PASTIRJA 

700 
800 

1000

1800 

-za župljane in dobrotnike 
+Marija Bergant, obl.; +Dominik Maček, obl. 
+Ludvik Omejc; +Jožef Dolenec, obl.  
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 (pri DBS). Uradne ure: pon. 8.‒9. ure in pet. 17.‒18. ure. 

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.  

B O G O S L U Ž N I  R E D  

Darovali za maše (oddane): +JANEZ MISSON: 1 družina Golob, 1 Rajko Oblak, 3 družina 

Burger, 1 družina Krajnik, 1 Marjan in Marjanca, 2 družina Miklavč, 1 družina Prosen.  

 

»Pogum tvegati za Božjo obljubo« 
 

Gospodov klic ni vdor Boga v našo svobodo; ni neka "kletka" ali breme, nalo-
ženo na naša ramena. Nasprotno, to je ljubeča pobuda, s katero nam Bog 
prihaja naproti in nas vabi, da vstopimo v veliki načrt, ki ga želi deliti z nami. 
  

Bog dejansko želi, da naše življenje ne bi postalo 

plehko in vnaprej določeno, življenje iz dneva v 
dan, misleč, da ni ničesar, za kar se je vredno 

zavzeto boriti, in bi počasi zadušili notranjo željo. 
On hoče, da odkrijemo, kako je vsak od nas 
poklican (na različne načine) k nečemu velikemu. 
 

Božji klic je vabilo, naj ne stojimo na obali z mrežami v rokah, temveč 

naj hodimo za Jezusom po poti, ki si jo je zamislil za nas, za našo ose-
bno srečo in za dobro tistih, ki so okoli nas. To seveda zahteva pogum, 

da tvegamo in naredimo izbiro. Odgovoriti na Gospodov klic pomeni 
povsem zastaviti samega sebe in se spoprijeti z velikim izzivom. 
Pomeni biti pripravljen zapustiti vse, kar nas priklepa na našo malo 

barko in nas ovira, da bi naredili dokončno izbiro. Poklicani smo, da 
smo drzni in odločni pri iskanju Božjega načrta za svoje življenje. 
  

Ni namreč večjega veselja, kakor da nekdo tvega življenje za Gospoda! 

Zlasti vam, mladi, želim povedati: ne bodite gluhi za Gospodov klic! Če 
vas On kliče, da hodite za Njim, ne povlecite vesel v čoln, temveč mu 
zaupajte. Ne dovolite, da vas okuži strah, ki nas hromi pred visokimi 

vrhovi, ki nam jih Gospod predlaga. Vedno se spominjajte, kako tistim, 
ki zapustijo mreže in čoln, da bi mu sledili, Gospod obljublja radost 

novega življenja, ki napolnjuje srce in poživlja naše potovanje. 
  

Združimo se v molitvi, naj nam Gospod pomaga odkriti načrt ljubezni za naše 
življenje in nam da pogum za hojo po poti, ki jo je od vekomaj izbral za nas.  

                                                                                                                                    

                                                                                        papež Frančišek 



 2. VELIKONOČNA NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA      28. 4. 2019 
    
 

 Bog vam povrni za velikodušne darove, ki ste jih ob OBHAJANJU 
VELIKE NOČI namenili za župnijo, za kristjane v Sveti deželi in za 
Karitas ter za vse lepo sodelovanje pri skupnem obhajanju in pra-
znovanju, kot tudi za vaša voščila, izkazane pozornosti in molitve. 
 

 Danes zvečer ob 19. uri bo v CERKVI BREZMADEŽNE pobožnost 

POT LUČI in SKLEP DEVETDNEVNICE BOŽJEGA USMILJENJA. 
 

 Ta teden otroci še nimajo verouka, pridejo pa naj k šmarnicam. 
 

 

 
V sredo, 1. maja,  

bo ob 10. uri sveta maša na Valterskem vrhu in  
BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA GLAVNEGA 

OLTARJA.  
Lepo povabljeni in dobrodošli! 

 
 V sredo bomo vstopili v mesec MAJ, ki je posvečen Mariji. ŠMARNI-
CE BODO MED TEDNOM med sveto mašo (ob 19. uri) v župnijski 

cerkvi, ob 17. uri na Sv. Ožboltu (možne so spremembe) ter ob 18. uri 
v Brodeh in Bodovljah. Prvega maja 
VSI pridemo v ŽUPNIJSKO CERKEV. 
 

OB NEDELJAH se vsi zberemo  

ob 18. uri - vsakič na eni od 
podružnic. Otroci se šmarnic 

udeležite vsaj pol (15x),   redni 
obiskovalci (vsaj 25x pri šmarni-

cah) pa boste 1. junija povabljeni na nagradni izlet. K šmarnicam 
vabljeni vsi Marijini častilci! 
  

 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.  
 

  Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Pridite k zakra-

mentom in k molitvi za rešitev duš in v zadoščenje. 

 

 
 

Župnijska KARITAS Škofja Loka  

pripravlja v soboto, 4. maja, ob 20. uri v 

Sokolskem domu  

DOBRODELNI KONCERT. 
 

Nastopili bodo mladi pevci in glasbeniki iz 

Škofje Loke ter okolice. Vstopnine ne bo, 

prostovoljni darovi bodo za družine z inva-

lidnimi otroki. Vljudno vabljeni! 

 
 

 Prihodnji konec tedna se bodo letošnji prvoobhajanci z anima-
torji odpravili na duhovne vaje na Bled. Podprimo jih z molitvijo!  
 

 Prihodnja nedelja, bo 3. velikonočna nedelja. Ob 18. uri bo šmar-

nična pobožnost na Sv. Andreju. 
 

 
3. VELIKONOČNA NEDELJA                                                    5. 5. 2019 
 

 Otroci imate v tem tednu zoper redni verouk. 
 

 Danes vstopamo v TEDEN MOLITVE za duhovne poklice, za 

njihovo svetost in stanovitnost. Povabljeni k molitvi! 

 

 

 Danes teden, 12. maja, bo 4. velikonočna - NEDELJA DOBREGA 

PASTIRJA in svetovni molitveni dan za duhovne poklice. Jezus 
tudi danes sprašuje Petra in po njem vsakega kristjana: 'Ali me ljubiš?'  
Bog povrni vsem molivcem za duhovne poklice in vsem, ki z ljubezni-
jo do Cerkve in živo vero uvajate mlade v osebni odnos z Gospodom. 

Ob 18. uri bodo šmarnice  
v Bodovljah. Dobrodošli. 

 
 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI. 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV 
-2. maja: ZA DUHOVNE POKLICE, 
-9. maja: ZA MLADE. 

MLADINSKI VEROUK: 

- sobota ob 20. uri v župnišču. 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG:        
- 1. in 3. nedelja v mesecu po 8. in 

10. maši v župnišču ‒ 1. nadstr. 

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. 

PRENOVA V DUHU 

- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija. 

 

VERA IN LUČ 

- 2. nedelja v mesecu ob 15. uri 

pri bratih kapucinih. 
 
 

SREČANJA ZA ŽALUJOČE: 
- 2. ponedeljek ob 17.30 v župnišču. 


