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2019  
29. 12., 

NEDELJA 

NEDELJA SVETE 

DRUŽINE 

700 
800 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
-za razumevanje in blagoslov v družinah 
+Franc Bernik  
+Ciri l  Markelj, obl.  

30. 12.,  
ponedeljek 

Vincencija, red. 
BOŽIČNA OSMINA 

1800 
+Friderika Krančan, 30. dan 
+Alojzij Albreht 

31. 12.,   

torek 
Silvester, papež 
DRUGI SVETI VEČER 

700 

1800 

 

-po namenu 

-v zahvalo Bogu za vse prejete milosti 
+Angela Gaber, obl. 

1. 1. 2020, 
sreda 

NOVO LETO 

MARIJA, SVETA 
BOŽJA MATI,  

slovesni praznik 

800 

1000 
-v čast in priprošnjo Božji Materi Mariji  

+Magda Klobučar  

2. 1.,   
četrtek 

Bazilij Veliki in Gregor 
Nacijanški, cerkv. uč. 

1800 
+Vera in Viktor Hafner 
++starši Končan 

3. 1.,  

prvi petek 

IME JEZUSOVO, 

Genovefa, devica 

700 

1800 

 

-v čast Jezusovemu Srcu  

-v zahvalo (za družino Pokorn)  
+Leopold in Marjanca Božnar  

4. 1.,  

prva sobota 

Angela Folinjska, 

redovnica 

700 

1700 

1800 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
molitev za rešitev duš in v zadoščenje Jezusu in Mariji 
+Andrej Rupar 

2020  

5. 1., 

NEDELJA 

2. NEDELJA PO 
BOŽIČU 

 

TRETJI SVETI VEČER 

700 

800 
1000 

 

-za župljane in dobrotnike 
+Stane Jesenovec 
+Polde Prevodnik, obl. 

-v zahvalo za srečno vožnjo 

6. 1.,  
ponedeljek 

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE  

800 

1800 
+Silva Bergant 
+Terezija in Jože Franko (Klobovsova ul.) 

7. 1.,  

torek 
Rajmund, duhovnik 

700  
1800 

 

-za dobrotnike 
+Pavla in Ivan Možina 
+Darko Trdina 

8 1.,  
sreda 

Severin, opat 
 

1800 +Leopold Ferk 
+Elizabeta Pušnik 

9. 1.,  
četrtek 

Hadrijan, opat 1800 
+Tone in Marjanca Potrebuješ, obl. 
+Andrej Fojkar, ml. 

10. 1.,  
petek 

Gregor Niški, škof 1800
 
+Jože Ušeničnik, obl. 
+Cilka in Jože Kovač, obl. 

11. 1., 

sobota 
Pavlin Oglejski, škof 

700 
1800 

-po namenu 
+Jože Oblak in starši  

2020  
12. 1., 

NEDELJA 

NEDELJA  

JEZUSOVEGA KRSTA 

700 

800 
1000 

 

-za župljane in dobrotnike  

+Tomaž in Roza Pirc, obl. 
+Vinko Pivk  
+Jože Cankar, 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. 8.00 - 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  

 
  

NOVOLETNI SKLEPI 
 

Ko delaš sklepe za želeni zunanji izgled, za dobro počutje, zdra-

vo življenje … ne bodi podoben daljnovodu, ki izgleda v redu in 

vse ima … a po njem ne teče elektrika.  
 

Da bi mogla po tebi teči milost in 

ti dajati moč, upoštevaj štiri sto-

pnje, ki ti pomagajo naprej za 

življenje z Bogom: 
 

1. Ostani v pravi smeri. Ne izpusti 

niti ene priložnosti, da ostaneš 

povezan z župnijo ter tamkajšnji-

mi srečanji z verniki in Bogom. 
 

2. Išči Boga. Bodi vsako nedeljo pri sveti maši! Brez izjeme, 

vedno. Naj dežuje ali sneži. Če je bila prejšnji zvečer zabava ali 

če je dopoldne izlet. Sveta maša je čas, namenjen Bogu. Svete 

maše ne opuščamo.  
 

3. Pogovarjaj se z Bogom. Redno moli. Nihče ne more gojiti stika z 

Bogom, če ne govori z Njim. Povej mu vse, kar ti leži na srcu. 
 

4. Poslušaj Boga. Priskrbi si Sveto pismo. Je kakor nekoliko daljše 

pismo Boga tebi osebno. Skušaj ga redno prebirati. Skušaj razu-

meti, kako te Bog nagovarja s svojo besedo v danem trenutku. 
 

Če boš upošteval te oporne točke, bo tvoja pot povezanosti z 

Bogom veliko boljša. Preizkusi v praksi!                 
 Po: Youcat – birma 



 
  Pregled verskega življenja v župniji v letu 2019 (v oklepaju za leto 2018) 
 

 KRSTI: Starši ste obljubili versko vzgojo in omogočili prejem svetega krsta 
39 otrokom (lani 42): 20 (23) dečkom, 19 (19) deklicam. Iz krščanskih družin 
(povezanih z zakramentom svetega zakona) je bilo 27 (27) otrok; 12 (15) pa 
od neporočenih staršev. Krščenih je manj kot polovica otrok iz generacije.  

BOTRI so opora staršem V VERSKI vzgoji, zato sme biti boter LE tisti, ki je zgled 
povezanosti z Bogom IN Cerkvijo - pošten, moli, ne zavrača zakramentov 
(spoved, nedeljska maša, zakon ...) - veliko odgovornost pred Bogom sprejema. 
 
 

 POROKE: Zakrament zakona je prejelo 13 parov (12). Sveti zakon je zakra-
ment Božje bližine v poslanstvu podarjanja/služenja. Potrebno pa je imeti vero in 
zakon potem tudi živeti v vsakdanjih odločitvah. Ljubezen Boga pa daje moč. 
 

 

 POGREBI: S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 47 župljanov (lani 45): 23 
(17) moških in 24 (28) žensk. Povprečna starost umrlih je: moških 75 (70) let in žensk 
87 (86) let. Previdenih za odhod v večnost (spoved, maziljenje, obhajilo) je bilo 8 (10); 
samo maziljenih 8 (6); 31 (29) pa neprevidenih, nekaj zaradi nagle smrti, veliko preveč 
pa zaradi odlašanja, brezbrižnosti … tudi ob dolgotrajnih boleznih, ko se poskrbi za veli-
ko stvari, zakramente pa vse prevečkrat zanemari. Bog daj pravo spoznanje! 

 

 OBISK NEDELJSKE MAŠE: V župnijski cerkvi se udeležuje nedeljske maše pov-
prečno 600 ljudi, 450 pa v cerkvi sv. Ane. Vsi krščeni gradimo (ali pa šibimo) župnijo 
- Cerkev. Nedeljska sveta maša je središče posvečevanja Gospodovega dne. Hvala 
Bogu, da mnogi z redno udeležbo in sodelovanjem nazorno kažete, kako zelo je Bog 
pomemben za vas. Veliko ljudi v naši župniji (več kot 85%) pa žal ne živi redno 
povezanih z Bogom po Cerkvi (nekateri so kristjani le po imenu, drugi takrat, ko 
nekaj želijo od Cerkve ...). Molimo, da bi vsi konkretno živeli vero! 
   OBHAJILO je Jezus, ki se daruje za nas. Varujmo se nevrednega prejemanja obhajila 
(npr. ob pogrebih, porokah) - če nismo v posvečujoči milosti. Kdor ni cerkveno poro-
čen, kdor ni redno pri nedeljski maši ali niti enkrat na leto pri spovedi, ne sme prejeti 
obhajila, ker bi bilo to zasmehovanje Boga. Sicer pa je za kristjana prav, da REDNO in 
VREDNO (če nima zadržkov, o katerih uči Cerkev) prejema Kruh Življenja, ki nam daje 
moči za pot križa in daritve, ki vodi v življenje in večno veselje v Bogu. 
    Za PRVE PETKE duhovnika obiskujeva 21 bolnikov. Nekaterim je neprijetno pova-
biti duhovnika. Duhovnik ne prinaša smrti, ampak Boga, ki odpušča, krepča in tolaži 
bolnega/ostarelega. Hvale vredno je, ko domači redno (mesečno) omogočite svoj-
cem, da se spravijo z Bogom in ga prejmejo v obhajilu ter doživijo Božjo bližino.  
 

 

 VEROUK obiskuje 285 otrok. S sveto birmo je bilo potrjenih v veri 37 (32) birman-
cev. Kljub večletnemu verouku in prejemanju zakramentov je za mnoge to slovesni 
odhod iz Cerkve.  

 

Hvala Bogu pa vas je veliko vernikov v naši župniji, ki čas in sposobno-
sti podarjate Bogu - tudi po bližnjem. Bog vas vse varuj, blagoslavljaj 
in spremljaj po Mariji! 

NEDELJA SVETE DRUŽINE                                          29. 12. 2019 
 

 

 V torek bo drugi sveti večer...   Na zadnji dan leta radi pridite k sveti 
maši, da se zahvalimo Bogu za milosti v poslavljajočem se letu. Ta 
večer blagoslovimo dom in skupaj molimo za Božji blagoslov in varstvo.  
 
 

 Na SILVESTROVO vabljeni na ROMANJE V CRNGROB. Ob 21.45 se bo 
pričelo romanje od Marijine kapelice pod cerkvijo v Stari Loki z baklami k 

Mariji v Crngrob, kjer bo ob 23. uri sveta maša.  
 

 

 V sredo, 1. januarja, bo slovesnislovesnislovesni   praznik MARIJE, SVETE BOŽJE praznik MARIJE, SVETE BOŽJE praznik MARIJE, SVETE BOŽJE 
MATEREMATEREMATERE - prvi dan novega leta. Z Bogom in Marijo začnimo leto!  

 
 

 Hvala vsem prizadevnim kolednikom, spremljevalcem in veliko-
dušnim dobrotnikom za konkretno pomoč ljudem v misijonih! 
Otroci še lahko prinesete darove Adventne akcije.  
 

 V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne.  

 

 PRVI PETEK in PRVA SOBOTA bosta v tem tednu. Pridite k zakramentom. 

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

2. NEDELJA PO BOŽIČU                                                        5. 1. 2020  
 

 Danes bo tretji sveti večer. Zberemo se k molitvi in blagoslovu doma 
v hvaležnosti, da smo vključeni v posredovanje veselega oznanila. 

 

 V tem tednu bo zopet redni verouk. 
 

 Jutri, 6. januarja, bo slovesni praznik Gospodovega razglašenjaslovesni praznik Gospodovega razglašenjaslovesni praznik Gospodovega razglašenja. Pri 
sveti maši ob 18. uri bomo s koledniki sklenili TRIKRALJEVSKO AKCIJO. 
 

 V soboto, 11. januarja, bo pri sveti maši sodelovala slavilna 
skupina HOZANA. Po maši bo SLAVILNI VEČER. Vabljeni vsi! 
 

 Danes teden, 12. januarja, bo nedelja Jezusovega krsta. Med mašo 
ob 10. uri bo krščevanje. Pri vseh mašah bo ofer za župnijsko glasilo.  
 

 

 Januar je MESEC VERSKEGA TISKA. Vabljeni k naročilu Dru-
žine, Ognjišča, Magnifikata, Božjega okolja, Besede med nami …  
 

 Lahko postanete tudi milijonar dobrote, če prinesete celoletni dar 
(6 EUR) za pomoči potrebne. Kar podarimo - za večnost pridobimo. 
                  

 

  

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:  

- 2. januarja: ZA DUHOVNE POKLICE, 

- 9. januarja: ZA MLADE. 

MLADINSKI VEROUKMLADINSKI VEROUK  
  - sobota ob 19. 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. 


