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2020  
26. 1., 

NEDELJA 

3. NEDELJA MED 
LETOM -  

SVETOPISEMSKA 
 

Timotej in Tit, škofa 

700 
800 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Pavle Križnar, ml., obl. 
+Silva Alič, obl.  
+Peter in Jože Tominc  

27. 1.,  
ponedeljek 

Angela Merici, 
red. ustanoviteljica 

1800 
++starši Hafner (Kopališka ul.) 
-za zdravo pamet tistih, ki odločajo 

28. 1.,   
torek 

Tomaž Akvinski,  
cerkveni učitelj 

700 

1800 
+Anica Svoljšak, obl. 
++starši Košir 

29. 1., 
sreda 

Valerij, škof 1800 +Marija Piškur, 7. dan 
-v zahvalo (P); +Alojzija Stanonik 

30. 1.,   
četrtek 

Martina, 
devica in mučenka 

1800 
+Tomaž Bergant, 7. dan 
+Antonija in Vinko Bernik 
+Andrej Trobec, obl. 

31. 1.,  
petek 

Janez Bosko, 
red. ustanovitelj 

1800 +Ivan Jeršin, 7. dan  
-v zahvalo (H); +Janez Bernik  

1. 2., 
sobota 

Brigita Irska, devica 
700 

1800 
-po namenu 
+Ljudmila Strel; Marinka Jurinič, obl.  

2020  

2. 2., 

NEDELJA 

JEZUSOVO  
DAROVANJE  
V TEMPLJU - 
SVEČNICA 

700 

800 

 
1000 

-za župljane in dobrotnike 
++Mavri in Pogačnik  
+Marija Bergant 
+Marija Oman; Janez Oblak, obl.  

3. 2.,  
ponedeljek 

Blaž, mučenec 1800 
+Franc Rupar, obl. (Kidričeva c.) 
-za zdravje in srečno zadnjo uro 

4. 2.,  
torek 

Oskar, škof 
700  

1800 
+Jernej Mrak, obl. 
+Anka in Branko Rosina, obl. 

5. 2.,  
sreda 

Agata, 
devica in mučenka 

 

1800 -po namenu 

6. 2.,  

četrtek 

Pavel Miki in drugi 

japonski mučenci 
1800 +Slavc Mohorič, obl. 

7. 2.,  
prvi petek 

Koleta, devica 
700 

1800
 

-v čast Jezusovemu Srcu 
++starši, brat in Jani Trdina 

8. 2., 
prva sobota 

Jožefina Bakhita, 
devica 

700 
1700 

1800 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
molitev za rešitev duš in v zadoščenje Jezusu in Mariji 
+Jože in Berto Kosmač, obl.  

2020  

9. 2., 
NEDELJA 

5. NEDELJA MED 

LETOM  
 

Apolonija, mučenka 

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike; +Blaž Čarman 

++starši, sestre in brati Košir (Jazbine) 
+Ana Prosen 

 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  

 

 

BOG GOVORI 
 

 

Božja beseda je živa in zato prihaja in nam govori to, kar 
hoče povedati, in ne to, kar jaz pričakujem ali upam, da mi 

pove. Božja beseda zato vedno znova preseneča, kajti naš 
Bog je Bog presenečenj. Je novost. Evangelij je novost. 

Razodetje je novost. Naš Bog je Bog, ki vedno dela nove 

stvari in od nas zahteva poslušnost tej novosti. Zato si pri-
zadevajmo, da se uskladimo s to novostjo. Božja beseda 

nas vedno znova vabi živeti z Bogom. 
 

Sv. Hieronim pravi: »Če je kakšna stvar, ki drži v tem živ-

ljenju človeka pokonci in mu daje moč, da v stiskah in 

viharjih tega sveta ostane miren, potem je to v prvi vrsti 

branje in premišljevanje Svetega pisma.«  
 

Božja beseda je najdragocenejši zaklad, ki ga imamo lahko 

vedno s seboj. Najzanesljivejši most med Bogom in menoj!  
Najlepša pot do srečanja! Le eno je potrebno: Podariti mu čas! 
 

Ker Božja beseda je: 

 luč, ki razsvetljuje pot, 

 kruh, ki hrani dušo, 

 ogenj, ki vžiga ljubezen,  

 pot, ki pelje v odrešenje, 

 utrip, ki spodbuja tvojega duha, 

 meč, ki ločuje Božje od zgolj človeškega, 

 Bog, ki mi govori. 

 

 

 

 

Dragi moj otrok!  

Mogoče me ne poznaš, ampak jaz vem vse o tebi, (Ps 139,1)  

vem, kdaj sedaš in kdaj vstajaš, (Ps 139,2) poznam vsa tvoja pota ... (Ps 139,3)  

Celo vse lase na tvoji glavi imam preštete, (Mt 10,30)  

zakaj ustvaril sem te po svoji podobi. (1 Mz 1,27)  

Nisi bil ustvarjen po pomoti,  

zakaj vsi tvoji dnevi so bili zapisani v moji knjigi. (Ps 139,15-16)  

Določil sem čas tvojega rojstva in kraj, kjer boš živel. (Apd 17,26)  

Stkal sem te v telesu tvoje matere (Ps 139,13)  

in že od rojstva te varujem. (Ps 71,6)  

Če me boš iskal z vsem svojim srcem me boš našel. (5 Mz 4,29)  

Jezus je umrl, da bi bil ti lahko spravljen z menoj. (2 Kor 5,18-19)  

Njegova smrt je bila popoln odraz moje ljubezni do tebe. (1Jn4,10)  



 NEDELJA SVETEGA PISMA                                       26. 1. 2020  
 
 

  Nedelja Svetega Pisma je priložnost, da se zavemo kako neizmer-

no dragoceni dar je Sveto Pismo - Božja beseda. Ker poznamo Sveto 
Pismo, nam ni potrebno ugibati o Bogu in o tem, kako živeti, kaj je 

pomembno ... saj nam je Bog sam spregovoril po Sinu - pa tudi dru-
ge svetopisemske osebe, ki nam kažejo posledice ne/vere v Boga. 
 
 

Vsi kristjani smo povabljeni, da redno beremo Sveto Pismo, in sicer z 
živo vero. V pomoč so nam: revija Beseda med nami, revija Božja 

beseda danes, pa spletna stran Hozana.si, biblične skupine … 
 

 

 V četrtek, 30. januarja, ste ob 19.15 lepo vabljeni v župni-
šče na predavanje mag. Boštjana Harija z naslovom: 

ALTERNATIVNA MEDICINA TER JOGA in KRŠČANSTVO? 

 

 

 V soboto, 1. februarja, bo v naši župniji potekal 

ORATORIJSKI DAN. Zbrali se bomo ob 9. uri pred župni-
ščem, nato pa s sv. Frančiškom Asiškim šli skozi oratorijski 

dan, vse do sklepa s sveto mašo ob 18. uri.  

 

 

 V nedeljo,  2. februarja, bomo obhajali praznik Jezusovega 
darovanja v templju ‒ SVEČNICO. Na ta praznik se zahvalimo 

in molimo za redovnike in redovnice, saj je to dan POSVEČENE-
GA ŽIVLJENJA. Pri vseh nedeljskih svetih mašah bo OFER - 

darovanje za RAZSVETLJAVO in ELEKTRIKO. 

 
 
 

 V nedeljo, 2. februarja, vam bodo po svetih mašah na voljo 

naročilnice za brezplačni prejem treh zaporednih številk 

tednika DRUŽINA (ob izpolnitvi naročilnice boste prejeli v dar kuhar-
sko knjižico). 
 
 

 Še vedno tudi vabljeni k naročilu Ognjišča, Magnifikata, 
Božjega okolja, Besede med nami ... 
 

JEZUSOVO DAROVANJE V TEMPLJU - SVEČNICA    2. 2. 2020 
 
 

 Jutri goduje sv. Blaž - pri sveti maši boste lahko prejeli blagos-

lov na priprošnjo tega svetnika.  

 

 

 V četrtek, 6. februarja, ste ob 19.15 vabljeni v župnišče 

na še zadnje v sklopu predavanj mag. Boštjana Harija z 
naslovom: ŽENSKA IZ REBRA, MOŠKI IZ ZEMLJE - razlike 

med moškim in žensko v luči Svetega Pisma. 
 

 

 V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne.  

 

 V petek, 7. februarja, bo   prvi petek v mesecu. Vabljeni k 

zakramentom, češčenju in zadoščevanju Jezusovemu Srcu. 
 

 V soboto bo prva sobota v mesecu. Vabljeni k molitvi 
po Marijinem naročilu - za rešitev duš, za papeža in v tolaž-

bo Jezusu in Mariji za žalitve in brezbrižnosti nas ljudi.  

 

 V soboto, 8. febr., bo ob 18. uri v Selcih dekanijsko srečanje mladih.  
 

 Mladi vabljeni, da se (do velike noči) prijavite na poletno 

romanje 'NA VZHOD'. Več informacij je na oglasni deski. 
 

 

 Prihodnja nedelja, 9. februarja, bo 5. NEDELJA MED LETOM.  

Po 10. sveti maši bo krščevanje (priprava na krst bo v sredo, 
5. februarja, ob 19. uri v župnišču). 

 

Seznanjamo vas, da v župniji nekatere osebne podatke, 

ki jih navedete ob prošnji za zakramente idr. tudi obja-

vimo. Ko npr. sporočite želeni namen za sveto mašo, ob 

pripravi poroke, najavi pogrebov … razumemo, da ste s 

tem seznanjeni in to sprejemate. Če se s tem ne strinjate, 

prosimo, da to jasno izrazite. 

  

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
in in MOLITEV ROŽNEGA VENCAMOLITEV 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:  

- 30. januarja: PO OSEBNIH NAMENIH, 

- 6. februarja: ZA DUHOVNE POKLICE. 

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. 

  

 

  

 

  

 


