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2019  

3. 11., 

NEDELJA 

 31. MED LETOM 
- ZAHVALNA 

Irena (Mira), mučenka 

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike  

+Cene Božnar, st., obl. 
+Peter Šubic, obl. 

4. 11.,  

ponedeljek 

Karel Boromejski, 

škof 
1800 

+Alojzij in Ivanka Fil ipič, obl.  

++Šink 

5. 11.,  

torek 

Zaharija in Elizabeta, 

starši Janeza Krstnika 

700 

1800 

 

+oče in brat Lojze Rupar  

+Darko Balon, 30. dan 
-v zahvalo +Ivani Bradeško za dar življenja in vero 

6. 11.,   

sreda   
Lenart, opat 1800 

+Pavle Kristan, obl. 

+Francka in Franc Berčon, obl. in Pavla Režen 

7. 11.,  

četrtek 
Ernest, opat 1800 

+Julijana Setnikar, obl.  

+Marija Tavčar, obl.  

8.  11.,  

petek 
Bogomir, škof 1800 

+Gregor Žontar, obl. 

-v zahvalo in priprošnjo (za 60 let)  

9. 11.,  

sobota 

POSVETITEV LATE-

RANSKE BAZILIKE 

700 

1800 
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 

+Anton Jankovec, obl.  

2019  

10. 11., 

NEDELJA 

32. MED LETOM 
Leon Veliki, papež 

700 

800 
1000 

 

-za župl jane in dobrotnike 

+Angela Šink, obl. 
+Polde Prevodnik 
+Anton Bernik, obl. (Puštal)  

11. 11.,  

ponedeljek 
Martin, škof 1800 ++Borštner in Špruk 

12. 11.,  

torek 
Jozafat, mučenec 

700 

1800 

-za vnukinjo (M) 

+Terezija Rupar, obl.; +Lucija Kržišnik 

13. 11.,  

sreda 

Stanislav Kostka, 

redovnik 
1800 

+Janko Dolenc, obl. 

++Kovač (Zminec) 

14. 11.,  

četrtek 

Nikolaj Tavelić,  

mučenec 
1800 

+Cveto Fortin, obl. 

+Janez in Marija Rupar, obl. 

15. 11.,  

petek 
Albert Veliki, škof 1800 

++starši Šavli in Florijan ter Marija in Julij 

+Ivan Jakšič, obl. 

16. 11.,  

sobota 

Marjeta Škotska,  

kraljica 

700 

1800 

 

+Mart in Habjan 
+Francka Kalan, obl .  
++družina Kanalec  

2019  

17. 11., 

NEDELJA 

 33. MED LETOM 

-NEDELJA REVNIH 
Elizabeta Ogrska, redovnica 

700 

800 
1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike  

+Andrej Habjan, obl. (Breznica) 
++starši Tušek in brat Janko  
Lontrg: za sosesko (žegnanje) 

 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. 8.00 - 9.00 in pet. 16.00 - 17.00. 

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  

  

NADŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI 
 

»Zahvaljujte se Gospodu, kličite njegovo ime, oznanjajte med narodi 
njegova dela, razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime.« (Iz 12,14) 
 
 

Ob zahvalni nedelji smo povabljeni, da tudi mi pomislimo, komu in kako naj 
se zahvalimo za vse dobro, kar nam je storil. Komu? Samo po sebi nam 
pride misel, da se moramo zahvaliti Gospodu Bogu, od katerega prihaja 
»vsak dober dar in popolno darilo« (Jak 1,17). Ostaja pa vprašanje: Kako?   
 
 

   Ljubezen do Boga lahko kažemo preko ljubezni do bližnjih, kakor 
je povedal Jezus: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanj-
ših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40). S hvaležnostjo je podobno.  
 
 

    Zato bi kot škof hvaležnost Bogu najprej izrazil z zahvalo duhovnikom. Okoli-
ščine so prej neugodne kot ugodne, vi pa, bratje ostajate zvesti in prepričujete, 
svarite in spodbujate z vso potrpežljivostjo in poučevanjem (prim. 2 Tim 4,2).  
 
 

   Rad bi se zahvalil tudi vsem pastoralnim sodelavcem. V vas se uresniču-
je Pavlova beseda, da so različne službe, različna dela, isti pa je Bog, ki 
dela vse v vseh, kajti vsakemu se razkritje Duha daje v korist vseh. Hvala 
vam, da s službami in deli gradite Kristusovo skrivnostno telo, ki je Cerkev. 
 
 

   Redovniki in redovnice med nami živijo kot povabilo in obljuba priho-
dnosti. Zahvaljujem se za delovaje v pastorali in vztrajanje v molitvi. 
 
 

   Iskrena zahvala bratom in sestram bolnikom in ostarelim. Vaša moli-
tev in darovanje trpljenja sta mogočen krik Gospodu za potrebe svete 
in Cerkve. Naj vam Bog bogato povrne vse izmoljenje rožne vence in 
iztrpljene ure in dneve.  

 
 

   Rad bi vas povabil še k temu, da se ozrete okoli sebe in pomislite, za 
kaj se vi lahko zahvalite ljudem, ki so del vašega življenja. 
 
 

   Bratje in sestre, na zahvalno nedeljo vsi skupaj povejmo veselo 
zahvalo Bogu in bratom in sestram za vse dobro, kar so nam storili.  



 
  31. NEDELJA MED LETOM ‒ ZAHVALNA           3. 11. 2019 

 

     HVALA BOGU za stvarstvo, čas, moči, milosti, izzive in preizkuš-

nje, za zakramente in Cerkev. Vsem sodelavcem, molivcem in dob-

rotnikom, ki darujete svoj čas, sposobnosti ter svoje žrtve in trplje-

nje za soljudi, pa iskrena zahvala, ker ste orodje Božje dobrote. Naj 

vas Bog bogato obdari z milostmi tam, kjer jih najbolj potrebujete. 
 

 Ta teden bo zopet redni verouk. 

 

 V soboto, 9. novembra, bo pri 

večerni sveti maši sodelovala s 

petjem skupina HOZANA, po 

maši pa bo v cerkvi SLAVILNI 

VEČER, na katerega so povabljeni 

VSI MLADI iz naše dekanije. Dob-

rodošli tudi ostali verniki. 

 

 V nedeljo, 10. novembra, boste po svetih mašah lahko z 

nakupom koledarje Vincencijeve zveze dobrote podprli grad-

njo hiše za družino brez doma. Priporočeni dar je 10 eur.  

  

  
 

  V prvih osmih dneh novembra Cerkev naklanja možnost 

prejema in posredovanja ODPUSTKA za rajne, ob vsa-

kem obisku pokopališča, ko molimo za rajno osebo , če 

smo bili pri spovedi (smo v posvečujoči milosti) in obhajilu 

ter molimo vero in očenaš po papeževem namenu. Bodimo 

velikodušni, ko lahko pomagamo našim rajnim. 
 
 

 Bog bogato poplačaj vsem, ki ste že prinesli dar za molitev za 

svoje rajne ‒ ZA OČENAŠE ‒    kot tudi ZA KLOPI in ZA BERO. 
 
 

 V novembru pol ure pred večerno mašo (ob 17.30) MOLIMO 

PO NAMENIH ZA VAŠE RAJNE. Če želite, da se moli tudi za 

vaše rajne, to sporočite v zakristijo. 
  

 

32. NEDELJA MED LETOM                                            10. 11. 2019 
 

 Bog povrni za velikodušne darove, ki ste jih na zahvalno nedeljo 

namenili za potrebe župnije. 
 
 

 Od petka, 15. 11., do nedelje, 17. 11., bodo birmanci (z anima-

torji) na duhovnih vajah na Bledu. Podprimo jih z molitvijo.  
 

 

 Prihodnja nedelja bo 33. med letom ‒ NEDELJA REVNIH. Ob 

10. uri bo žegnanje v cerkvi Žalostne Matere Božje na Lontrgu.  
 
 
 
 

 

Začeli bomo tudi TEDEN ZAPOROV, ki letos nosi naslov: Kaj je zate 

svoboda & ali si ti svoboden? 

Vabljeni k premišljevanju in molitvi:  Gospod, Ti ponujaš svobodo 

vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe 

vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njiho-

ve družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. 

Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kazni-

vih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, 

ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi 

moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.  
 

 

 V nedeljo, 1. decembra 2019, bo v naši župniji potekal tradici-

onalni dobrodelni srečelov Karitas.  

Sodelavci Karitas lepo naprošajo, da PRISPEVATE DOBITKE. 

Prinesite jih v župnišče oz. v prostore Karitas (Mestni trg 38) ‒ 

reklamne izdelke, sladkarije, uporabne predmete in druge izdelke, 

vrednostne bone … Lahko pa na 04/512 33 00 pustite sporočilo 

in pridejo po dobitke sodelavci Karitas. Veseli bodo tudi prispev-

kov, te lahko nakažete na TRR SI56 1919-0500-7360-005.  

Bog vam povrni! 

  

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
in MOLITEV ROŽNEGA VENCAin MOLITEV ROŽNEGA VENCA  
pol ure pred sveto mašo.pol ure pred sveto mašo.  
  

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  
-1. in 3. nedelja, 1. nadstr. v župnišču  

  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

PONEDELJEK pol ure po sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK pol ure po maši - SKUPNA MOLITEV:  

- 7. novembra: ZA MLADE, 

- 14. novembra: ZA DOMOVINO. 

MLADINSKI VEROUKMLADINSKI VEROUK  
  - sobota ob 20. uri v župnišču. 
  

SVETOPISEMSKA SKUPINASVETOPISEMSKA SKUPINA  

  - sreda po maši v župnišču. 
 

PRENOVA V DUHUPRENOVA V DUHU  
  - nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija. 
 

VERA IN LUČVERA IN LUČ  
  - 2. nedelja ob 15. uri pri kapucinih. 
 

MOŠKI VEČERMOŠKI VEČER  
  - 3. ponedeljek ob 20. uri v župnišču 

MEŠANI PEVSKI ZBORMEŠANI PEVSKI ZBOR  

  - sreda ob 20. uri. 
 

MLADINSKI PEVSKI ZBMLADINSKI PEVSKI ZBOROR  

  - torek ob 19.30. 
 

ŽENSKI PEVSKI ZBORŽENSKI PEVSKI ZBOR,  

  - 2. sob. v mesecu, pred sveto mašo. 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOROTROŠKI PEVSKI ZBOR  

  - nedelja ob 9. uri. 



 



 


