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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) 

18. 11.,  
ponedeljek 

Posvetitev bazilike sv. 
Petra in Pavla 

1800 
+Alojzij Albreht, 7. dan 
+Tone in starši Bogataj;+Janez Jeram  

19. 11.,  
torek 

Matilda, redovnica 

700 

1800 

 

-za zdravje 

+Marija Frelih, 7. dan 
++starši Končan, obl. 

20. 11.,   
sreda   

Edmund, kralj 1800 
+Anči Jamnik, 7. dan; +Filip Demšar 
++iz družine Andreja Gabra 

21. 11.,  
četrtek 

Darovanje Device 
Marije 

1800 
+Jožica Dremelj, 30. dan  
+Anton Kejžar; -za zdravje (D) 

22.  11.,  
petek 

Cecilija, mučenka 1800 
++pevci, zborovodje in organisti  
+Andrej Krajnik 

23. 11.,  
sobota 

Klemen I., papež 
700 

1800 

 

-za zdravje (P) 
+Vinko Jelenc 
++starši Vodnik in brat Janez (Zminec)  

2019  

24. 11., 

NEDELJA 

JEZUS KRISTUS 
KRALJ VESOLJSTVA, 

slovesni praznik 

700 

800 

 
1000 

-za župl jane in dobrotnike 
+Tomaž Pirc, obl. 

++starši, brat in sestra Kalan 
+Franc Žontar;+Matevž Setnikar, obl.  

25. 11.,  
ponedeljek 

Katarina Aleksandrijska, 
mučenka 

1800 
-v zahvalo 
-za dobrotnike 

26. 11.,  
torek 

Valerijan Oglejski, 
škof 

700 

1800 
-za vnukinjo 
+France Šuštar 

27. 11.,  
sreda 

Virgil in Modest,  
škofa 

1800 
+Franc Pleško, st. 
+Ivo Godec 

28. 11.,  
četrtek 

Katarina Labouré, 
redovnica 

1800 
+sestre in bratje Dolinar 
+Jani Dolenc 

29. 11.,  
petek 

Saturnin, mučenec 1800 
+Franc Habjan, obl. (Kopališka ul. 30) 
+Janez in Francka Kalan ter Vinko Debeljak 

30. 11., 

sobota 
Andrej, apostol 

700 
900 

 

1800 

-za srečen porod  
+Sv. Andrej:+Andrej Kožuh, obl.; 

+Ivanka Erbežnik in Gregor Žontar  
+oba Andreja Rihtaršič;+Jože Javh  

2019  

1. 12., 

NEDELJA 

NOVO CERKVENO LETO 

1. ADVENTNA 

NEDELJA KARITAS 

700 
800 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
++starši in sorodniki Ferle 

+Franc in Marija Prevodnik 
-za otroke in mlade; +Vlado in Marija Pečnik 

 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  

  

POSLEDNJE REČI 
 

»Pomisli na poslednje reči in nehaj sovražiti, na trohnobo 

in smrt pomisli in se drži zapovedi«  (Sir 28,6) 
 

V katekizmu so "poslednje reči" naštete v zaporedju: smrt, sod-

ba, nebesa ali pekel. V smrt ni potrebno verjeti, ker smo njej 

zapisani vsi, ostale tri pa so za časa zemeljskega življenja stvar 

vere, v večnosti pa posledica življenja, ki ga živimo sedaj. 

Moder je tisti, ki na tem svetu upošteva Boga in njegove zapovedi.  
 

Misel na konec, torej na smrt, človeku pomaga, da opusti svojo 

jezo in sovraštvo ter s tem odpre srce za Boga. Na koncu življe-

nja bo lahko spokojno zrl na prehojeno pot kot nekoč očaki in 

drugi Božji prijatelji. Zato: "Pri vseh svojih delih misli na 

svoj konec, potem nikoli ne boš grešil" (Sir 7,36).  

Vsekakor modrost, ki je tudi kristjani ne bi smeli zanemariti.   
 

Prav tako pa, ne bi smeli pozabiti na znameniti Pavlov stavek: 

»Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in česar človekovo 

srce ni občutilo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo« 

(1 Kor 2,9). Ob dovršitvi sveta se bo Kristusovo gospostvo z 

njegovim drugim prihodom razodelo v dokončnem odrešenju 

ljudi in v preoblikovanju ustvarjenega sveta.  
 

Drugi Kristusov prihod za kristjane ni razlog za strah in tesno-

bo, ampak predvsem razlog za upanje ter zelo konkretna spo-

dbuda za pošteno življenje v ljubezni do Boga in bližnjega. 

Darovali za maše (oddane): +ANČI JAMNIK: 2 sosedi. 



 
  33. NEDELJA MED LETOM ‒ svetovni dan revnih    17. 11. 2019 

 

     Danes začenjamo TEDEN ZAPOROV, katerega namen je, da bi se kris-

tjani zavedali potreb zapornikov, njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, 

zaposlenih in drugih, ki skrbijo za zapornike. Letošnji teden ima naslov 

»Kaj je zate svoboda & ali si ti svoboden?«. Premišljujmo in molimo. 
 

 V sredo, 20. novembra, bo ob 19. uri Urška Dolenc v Miheličevi 
galeriji v Kašči predstavila svojo pot in delo v GAMBIJI. Vabljeni!  
 

 V četrtek, 21. novembra, ob 
19.15 vsi verniki vabljeni   

v župnijsko cerkev na        
pričevanje s. Anie Walaszek.  

V župnišču bo nato še kratko  

SREČANJE ZA STARŠE VERO-
UČENCEV od 6. do 9. razreda. 
 

 V petek, 22. novembra, bo 

god sv. Cecilije, zavetnice 

cerkvenih pevcev. Pevci 

VSEH pevskih zborov povablje-

ni k sveti maši in nato k prija-

teljskemu druženju v župnišču. 

Bogu hvala za vse zborovodje, 

organiste, pevce in vernike, ki 

s petjem dajete čast Bogu. 
 

 

 V zakristiji lahko dobite 

Marijanski koledar, pratiko … 
 

 

 Prihodnjo nedeljo, 24. 11. bo po 10. sveti maši v župnišču 

PRVO SREČANJE KOLEDNIKOV. Otroci radi pridite ter nare-

dite sebi in Bogu veselje, bližnjim v spodbudo in trpečim poda-

rite konkretno znamenje upanja. 
  

 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA                   24. 11. 2019 
 

 Teden, v katerega vstopamo, je TEDEN KARITAS. V sredo, 

27. novembra, bo ob 20. uri tradicionalni dobrodelni koncert 

KLIC DOBROTE. Vabljeni k ogledu oz. poslušanju.  
 

 Še vedno ZBIRAMO DOBITKE za dobrodelni srečelovdobrodelni srečelov Žup-
nijske karitas Škofja Loka. Prinesete jih lahko v župnišče, oz. v 

prostore Karitas (Mestni trg 38). Vsem dobrotnikom Bog povrni! 
 

 V četrtek, 28. novembra, ob 19.15 vabljeni vsi verniki v župnij-

sko cerkev na predavanje mag. Boštjana Harija 'O ZDRAVILNI 
MOČI ZAKRAMENTOV in MOLITVE', nato pa starši veroučencev 

od 1. do 5. razreda še v župnišče na kratko srečanje s kateheti.  
 

 Od sobote, 30. novembra, dalje bomo zvečer pri sveti maši s 

pesmijo obhajali devetdnevnico pred praznikom Brezmadežne. 
 

 Izdelava adventnih venčkov bo potekala v soboto,       

30. novembra, od 9. do 13. ure v starem župnišču - Mestni trg 38. 
 

 Danes teden bomo obhajali 1. ADVENTNO 

NEDELJO, ki je začetek novega cerkvenega 

leta in tudi NEDELJA KARITAS. Po mašah 
bo dobrodelni srečelov Karitas. Priporoč-

ljiv dar za srečko je 2 evra. Zbrana sredstva 

bodo namenjena družinam v stiski.  
 

 Verniki, ki imate celiakijo, imate tudi v naši cerkvi možnost pri-

stopati k obhajilu, saj obstajajo tudi brezglutenske hostije. 

Več informacij dobite pri župniku. 

 

Iskrena hvala in Bog povrni za vaše velikodušne darove ZA 

MOLITVE ZA RAJNE (ZA OČENAŠE) ter ZA KLOPI in ZA BERO. 

  

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 sveti maši - MOLITEV:  

- 21. novembra: ZA OTROKE in DRUŽINE, 

- 28. novembra: PO OSEBNIH NAMENIH. 

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,  

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

OTROŠKI PEVSKI ZBOROTROŠKI PEVSKI ZBOR  

  - nedelja ob 9. uri. 


