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15. 3. 
2020,  

NEDELJA 

3. POSTNA 

NEDELJA —
papeška  

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike  

+Pavle Kožuh, obl.  
+Janko Tušek, obl.; +Cirila Omejc, obl. 

16. 3.,  

ponedeljek 
Hilarij Oglejski, škof 1800 

++starš i  Franc in Angela Dol inar  

+Franc Arhar , obl .  

17. 3.,   

torek 
Jedrt (Jerica), devica 

700 

1800 

-za zdravje (R)  

+Bronis lava Sax;  +Jožefa Guzel j  

18. 3.,  
sreda 

Ciril Jeruzalemski, 
škof in cerkv. uč. 

1800 
+Slavka in Vinko Rupar, obl .  

+Katar ina Omejc,  obl .  
+Jul i j  in Mari ja  Levpušček,  obl .  

19. 3.,   
četrtek 

SVETI JOŽEF, 

mož Device Marije 
slovesni praznik 

800 
1800 

+Jože Mrak (Log); +Jože Bergant  
+Jožica Dremel j;  +Jožefa Rihtarš ič  

20. 3.,  

+petek 
Klavdija, mučenka 1800 

+Franc Potrebuješ, obl .  

+Mi lena Hr ibernik, ob l .  

21. 3., 
sobota Nikolaj iz Flüe, kmet 1800 +Marija Arhar, 7. dan 

+Andrej Rihtaršič, obl.; +Vinko Oman, obl. 

22. 3.  
2020,    

NEDELJA 

4. POSTNA 
NEDELJA  

700 

800 
1000 

1515 

-za župljane in dobrotnike 

+Ana in Primož Prezelj; +Jože Krmelj (Polj. c.) 
+Anita Čerin, obl.; +Ivana Koblar, obl. 
Hribec: +Jožef in Marija Bernik in sorodniki 

23. 3.,  

ponedeljek 
Turibij, škof 1800 

-v čast in priprošnjo Svetemu Duhu za 

razsvetljenje v preizkušnji 

+Jože in Henrik Kovač 

24. 3., 
torek 

Katarina Švedska, 
redovnica 

700  

1800 

 

-po namenu 

+Ladislav Trobec, 7. dan; +Marjanca 
Potrebuješ; +Franc Kržišnik  

25. 3.,  
sreda 

GOSPODOVO   
OZNANJENJE 
slovesni praznik 

800 
1800 

++Rohotnikovi; +duh. Marjan Kožlin, obl. 
+Anton Trojar, obl.; ++Kovač (Zminec) 

26. 3.,  

četrtek 
Larisa (Lara), mučenka 1800 

++starš i  Ješe  

+Stane Hribernik, obl .  

27. 3.,  

+petek 
Rupert, škof 1800

 
+Marko Rihtarš ič ,  obl .  

+Marjanca in Pavel  Božnar  

28. 3., 
sobota Bojan (Vojan), knez 

700 
1800 

+po namenu 

++starši Bogataj (Log); +Jožef in Zofija Sever 

29. 3. 
2020, 

NEDELJA 

5. POSTNA 
(TIHA)  

NEDELJA  

700 

800 
1000 

1530 

-za župljane in dobrotnike  

+Silva Bergant 
++starši Prevodnik (Brode 3) 

Lontrg: -po namenu 

 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  

 
 

Zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa, ki povzroča bolezen 

COVID-19, so SVETE MAŠE DO NADALJNEGA ODPOVEDANE. 

Prav tako je ODPOVEDAN VEROUK, SREČANJA SKUPIN, SESTAN-

KI, POBOŽNOSTI (križevi poti, molitvene ure ...), PODELJEVANJE 

ZAKRAMENTOV (SPOVED, KRST, POROKA …) idr. Škofje do prekli-

ca podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udele-

žbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od 

svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem 

Božje besede in spremljanjem svete maše po TV, radiu, oz. spletu ...  

 
DOBRA NOVICA 

 

Samo Bog nam lahko podari resnično srečo, zato je nekoristno 
zapravljati svoj čas za njeno iskanje drugje, v bogastvu, v užit-

kih, v oblasti, v karieri … Božje kraljestvo je namreč uresničitev 

naših najglobljih in najpristnejših hrepenenj, saj je istočasno zve-
ličanje človeka in slava Boga. Povabljeni smo pozorno prisluhniti 

in sprejeti Jezusov poziv, da se spreobrnemo in verujemo evan-
geliju. Spodbujeni smo začeti s prizadevanjem na poti proti veliki 

noči, da bomo vedno bolj sprejemali milost Boga, ki hoče spre-
meniti svet v kraljestvo pravičnosti, miru in bratstva. 
 

Naj nam Sveta Marija pomaga živeti ta postni čas v zvestobi Božji 

Besedi in v nenehni molitvi, kakor je to v puščavi storil Jezus. Ni 
nemogoče! Gre za to, da preživljamo dneve v goreči želji po 

sprejemanju ljubezni, ki prihaja od Boga in hoče preoblikovati 
naše življenje in ves svet. 
                                                                                   papež Frančišek 
 
 

 
 

 

Darovali za maše (oddane): ; +IVANA STARAŠINIČ: 1 Marjanka Pretnar, 1 Vilma Capu-
der, 2 nečaki Anja, Nejc in Katja, 3 Miklovškovi iz Češnjic, 1 Rezka, 1 Franc Stražar.  



 OB EPIDEMIJI KORONAVIRUSA 
 

Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoi-

zolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, 
zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije … pa 

tudi za vse trpeče in preskušane:  
 vsaj desetka, oz. rožni venec pri večerni molitvi,  

 vsaj enkrat na teden (ob petkih) molitev križevega pota,  
 spremljajte svete maše po TV, radiu, oz. spletu (ned. ob 10h na 

TV SLO 2, vsak dan na: TV-EXODUS ob 6h, 12h ali 18h, 
NOVA24TV ob 7h – papež in RADIO OGNJIŠČE ob 19h, ned. ob 10h) 

 ter prejemajte duhovno obhajilo. 
 
 

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa 
 

Oče usmiljenja in tolažbe, 
tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 
Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 
Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 
da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen. 
 
 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.  

——— 

Kako prejmemo duhovno obhajilo? 
  

1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo. 

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje. 

3) Preberemo evangelij dneva (dostopno na Hozana.si). 

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, 

kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas). 

5) Zmolimo veroizpoved. 

6) Sledi duhovno obhajilo:  

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahval-

jujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo 

smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa 

Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramen-

talno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v 

moje srce in prebivaš v njem. (Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …) 
 

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za 

to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, 

ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi. 
 

7) Molitev končamo z znamenjem križa. 

————— 
 Svete maše duhovniki darujemo, tudi v času ukrepov ob 

epidemiji, in sicer brez udeležbe vernikov, po namenih, ki 

so objavljeni v oznanilih za tisti dan.   
 

 URADNE URE in če bi kdo želel 'dati za mašo', oz. naročiti 
mašni namen, naj to stori (v ponedeljek od 8h - 9h in v petek 

od 16h - 17h) preko telefona (031 463 828 - župnik) ali 
preko e-pošte: zupnija.skofja.loka@rkc.si. Dar za sveto mašo 

boste lahko prinesli, ko bodo odpravljeni ukrepi ob epidemiji. 
 

 Ob smrti svojcev pokličite v župnišče/župnika in se bomo 
uskladili in dogovorili za pogreb. Pogrebi so lahko do 

nadaljnjega samo v ožjem/družinskem krogu - samo 
pokop, brez svete maše. Lahko pa darujete za svete maše 

za rajnega/rajno ob 7. in 30. dnevu. 
 

 Do nadaljnjega ni skupne molitve križevega pota (ob petkih 
in ob nedeljah). Povabljeni, da se k molitvi zberete doma. 

Ob petkih še posebej povabljeni, veroukarji - po razporedu:   

 

 

 V četrtek, 19. marca, bo slovesni praznik svetega Jožefa. S tem 
praznikom vstopamo v obhajanje TEDNA DRUŽINE - do praznika 

GOSPODOVEGA OZNANJENJA, 25. marca.  Povabljeni k molitvi doma. 
 

 V sob., 28. marca, bomo prestavili uro na letni čas. Od 30. marca 
naprej (oz. ko bo dovoljeno) bodo večerne svete maše ob 19. uri.  
 

 

 V nedeljo, 29. marca, se bo na RADIU OGNJIŠČE pričel letošnji 
RADIJSKI MISIJON. Z naslovom: »Si upaš živeti?« 

petek, 20. 3. 6. r. petek, 27. 3. 4. in 5. r. 

  
 

https://4d.rtvslo.si/zivo/tvs2
https://www.exodus.si/index.php
https://nova24tv.si/novosti/prenos-v-zivo-na-nova24tv-bomo-v-zivo-prenasali-svete-mase-iz-vatikana-ki-jih-bo-daroval-papez-francisek/
https://radio.ognjisce.si/
http://zupnija-skofja-loka.rkc.si/wp-content/uploads/2020/03/Kako-prejemamo-duhovno-obhajilo.pdf
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kesanje
https://hozana.si/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carigrajska_veroizpoved
http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/teden-druzine-2020-kdor-se-uci-je-mlad/
https://radio.ognjisce.si/

