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26. 4. 
2020, 

NEDELJA 

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

Dominik in Gregor, red. 

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike 
+Stanko Šturm, obl. 
++starši Dolenc (Vinharje) 

27. 4.,  
ponedeljek 

Hozana, devica 1900 
-v dober namen 
-po namenu 

28. 4., 
torek 

Peter Chanel,  
duhovnik in mučenec 

700 

1900 
-po namenu 
+Marija in Julij Levpušček in Tone Zor  

29. 4.,  
sreda 

Katarina Sienska, 
devica in c. uč. 

1700
 

1900 

 

Sv. Barbara: -za blagoslov pri delu  
++Franc in Katar ina Omejc  
+Zdenka Topolnik  

30. 4.,  
četrtek 

Pij V., papež 1900
 
+Zvezdana Zadnik 
++Jelenc 

1. 5.,  
prvi petek 

JOŽEF DELAVEC 

800 
 

1000 
1900 

-v čast Jezusovemu srcu in v pripro-
šnjo sv. Jožefu 
Valterski vrh: -za blagoslov pri delu 
++Guzelj in Pustovrh  

2. 5.,  
prva sobota 

Atanazij,  
škof in c. učitelj 

700 
1900 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu srcu 
-za ljubezen in spoštovanje v družinah 

3. 5. 
2020, 

NEDELJA 

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

DOBREGA PASTIRJA 
Filip in Jakob, apostola 

700 
800 

1000

1800 

-za župljane in dobrotnike; +Jože Guzelj, obl. 
+Janko Bergant, obl. 
-v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 
šmarnice 

4. 5.,  
ponedeljek 

Florijan, mučenec 
1700 

 
1900 

Sv. Florijan: -v čast zavetniku in za 
blagoslov pri delu 
+Veronika Javh, 7. dan 

5. 5., 
torek 

Angel, redovnik 
700 

1900 
-po namenu 
-v čast Sv. Jožefu 

6. 5.,  
sreda 

Dominik Savio, 
mladenič 

1700 
1900 

Brode: -za blagoslov pri delu 
-v zahvalo 

7. 5.,  

četrtek 
Gizela, opatinja 

1700 
1900 

Sv. Lovrenc: -za blagoslov pri delu 
+Peter Guzelj, obl. 

8. 5.,  
petek 

Bonifacij IV., 
papež 

1900  +Dušan Šmid in sorodniki  

9. 5., 
sobota Izaija, prerok 

700 

1900 
-po namenu 
+Ivan Miklavčič, obl. 

10. 5. 
2020, 

NEDELJA 

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

Job, sp. mož 

700 

800 
1000 

1800 

-za župljane in dobrotnike 
+Janez Habjan (Sv. Florijan) 
++starši Rupar in Majda Maček 
šmarnice 
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B O G O S L U Ž N I  R E D  

 

Spet kliče nas venčani maj 

k Mariji v nadzemeljski raj. 

Cvetlice dobrave 

si venčajo glave, 

raduje se polje in gaj, 

raduje se polje in gaj. 

Drevesa po vrtih cveto, 

po vejah pa ptice pojo 

nebeški Kraljici, 

Mariji Devici 

pozdrav ino slavo dajo, 

pozdrav ino slavo dajo. 

Že šmarnice bele cveto 

in vrtnice venec pleto, 

da krasnega maja 

se slava obhaja 

cvetlici Mariji lepo, 

cvetlici Mariji lepo. 

Tako se Marija časti, 

ko maj nje lepoto slavi. 

Za grešne sirote 

pa Mati dobrote 

pred sedežem Božjim kleči, 

pred sedežem Božjim kleči. 

Le kliči nas, venčani maj,  
 k Mariji v nadzemeljski raj,  
da večno veseli  
Mariji bi peli,  
o, Jezus, to milost nam daj,  
o, Jezus, to milost nam daj. 

Darovali za maše (oddane): +VERONIKA JAVH: 2 Milka Sever, 2 Janko Javh.  



 3. VELIKONOČNA NEDELJA                           26. april 2020 
 
 

 V tem tednu bomo vstopili v mesec maj, ki je zaznamovan 

s šmarnično pobožnostjo. Lepo povabljeni, da se domači 
zberete k molitvi: zapojete Marijino pesem, preberete šmarnič-

no branje za tisti dan, zmolite desetko rožnega venca in Mariji-
ne litanije ter molitev sklenete s pesmijo.  

Povabljeni tudi, da doma naredite Marijin oltarček, lahko pa se 
tudi pridružite šmarnicam preko FB strani župnije. 
 

 Prvi petek in prva sobota bosta v tem tednu. Duhovnika 
sedaj NE obiskujeva redno starejših in bolnih, če pa se komu 

zdravstveno stanje zelo slabša, gre na zahtevno operacijo ipd.,  
pa domači SPOROČITE, da (kar je možno) pride duhovnik in 

podeli zakrament bolniškega maziljenja. 
 

 Na prvi petek, ko bo letos tudi praznik sv. Jožefa delavca, 

ste verniki povabljeni, da sodelujete pri sveti maši, zmolite 
litanije Srca Jezusovega in darujete trpljenje in žrtve v zados-

titve Bogu za vse žalitve in za 
spreobrnjenje grešnikov. 

Na prvo soboto ste verniki 
povabljeni, da zmolite litanije 

Matere Božje in rožni venec iz 
ljubezni do Marije in Jezusa ter 

prosite Božjega blagoslova in 

Marijinega varstva. 
 

 V petek, 1. maja, ko bo pra-
znik Sv. Jožefa Delavca, 

bomo molili za vse, ki z delom 
omogočajo preživetje sebi in 

drugim, oblikujejo boljši svet ter 

na ta način sodelujejo s Stvarni-
kom. Molimo in prizadevajmo si, 

da bi tudi v današnjih časih vla-
dalo poštenje, pravičnost in spo-

štovanje v družbi, po službah in 
tudi v zavetju doma.  

4. VELIKONOČNA NEDELJA                               3. maj 2020 
 
 

 Danes obhajamo četrto velikonočno nedeljo, ki nosi tudi ime 

nedelja Dobrega pastirja. Povabljeni, da se združimo v molit-
vi za duhovne poklice. Naj dobri Bog bogato povrne vsem, ki 

z molitvijo, darovanim trpljenjem, dobro besedo, sodelovan-
jem in zvestobo Cerkvi podpirate duhovnike ter tako tudi sebi 

pridobivate duhovnih zakladov in dajete zgled novim rodovom. 
Običajno smo v tednu pred 4. velikonočno nedeljo obhajali 

teden molitve za duhovne poklice, ki pa je letos prestavljen na 

kasnejši čas.  
 

 Spomladi se obhajajo svete maše za blagoslov pri delu in 
v prošnjo za odvrnjenje hude ure in drugih nesreč. Na dan, 

ko je napisana sveta maša za vašo podružnico, bo sveta maša 
tudi darovana, vi pa doma zmolite litanije vseh svetnikov in 

z blagoslovljeno vodo pokropite okolico vaših domov. 
 

  Bog povrni vsem, ki prispevate darove za duhovnike in 

potrebe župnije, bodisi preko nakazil na TRR  (TRR župnije je na 
zadnji strani oznanil spodaj, kot tudi TRR Karitas) ali drugače.  
 

  Ob smrti svojcev pokličite v župnišče/župnika in se bomo dogo-
vorili za pogreb. Pogrebi so lahko do nadaljnjega samo v 

ožjem družinskem krogu - samo pokop, brez svete maše. 
Lahko pa darujete za svete maše (npr. ob 7. in 30. dnevu).  
 

 URADNE URE so do nadaljnjega preko telefona (031 463 
828 - župnik) ali preko: zupnija.skofja.loka@rkc.si. 
 

 

 Svete maše duhovniki darujemo tudi v času ukrepov ob 
epidemiji, in sicer brez udeležbe vernikov, po namenih za 

katere darujete in so objavljeni v oznanilih za tisti dan. 
V mesecu maju je še kar nekaj dni, ko še ni mašnih namenov, 

zato lepa zahvala vsem, ki gojite ljubezen do živih in pokojnih 
ter zavest dragocenosti vsake svete mašne daritve (četudi se 

je ne morete udeležiti). Za sveto mašo lahko darujete tako, 
da po e-pošti ali telefonu sporočite datum na katerega želite, da se 

daruje sveta maša in za kateri namen. Dar za sveto mašo naka-
žete na TRR župnije ali izročite, ko bo to mogoče. Bog povrni! 



 Papež Frančišek: Molimo rožni venec. Marija nam bo 

pomagala prebroditi to preizkušnjo 

Papež Frančišek v pismu vsem vernikom za mesec maj 2020 vabi družine, da 

naj po domovih ta mesec molijo rožni venec. V molitvi k Mariji pa nas vse in 

sebe zaupljivo izroča: »Izročamo se tebi, ki siješ na naši poti kot znamenje 

rešitve in upanja, o milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija. Amen. 

 

Pismo svetega očeta Frančiška vsem 
vernikom za mesec maj 2020 
  

Dragi bratje in sestre!  

Bliža se mesec maj, ko Božje ljudstvo še posebej zavzeto izraža svojo ljubezen 

in pobožnost do Device Marije. Po izročilu se ta mesec po domovih, v družinah 

moli rožni venec. Omejitve, ki nam jih nalaga pandemija, so nas prisilile, da 

smo »ovrednotili« to domačo razsežnost molitve, tudi z duhovnega vidika. 

Zato mi je prišlo na misel, da bi vsem predlagal, da v mesecu maju odkri-

jete lepoto molitve rožnega venca po domovih. To lahko storite skupaj ali 

posamič; sami se odločite glede na okoliščine, da ovrednotite obe možnos-

ti. V obeh primerih pa je skrivnost, kako to storiti: preprostost; in zlahka 

najdete, tudi na spletu, dobre opise molitve, ki jim lahko sledite. 

Poleg tega vam ponujam besedilo dveh molitev k Mariji, ki ju lahko molite 

ob koncu rožnega venca in ki ju bom tudi sam molil v maju, duhovno pove-

zan z vami. Prilagam ju temu pismu, tako da bosta na voljo vsem. 

Dragi bratje in sestre, ko bomo skupaj zrli Kristusovo obličje s srcem Marije, 

naše matere, nas bo to še bolj povezalo v duhovno družino in nam pomagalo 

premagati sedanjo preizkušnjo. Jaz bom molil za vas, še posebej za najbolj trpe-

če, vi pa, prosim, molite zame. Iz srca se vam zahvaljujem in vas blagoslavljam. 

V Rimu, pri sv. Janezu v Lateranu, 25. aprila 2020,  

na praznik sv. Marka Evangelista. 

—————————————————————————————————————— 

Molitev k Mariji – 1 
O Marija, ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja. 

Tebi se izročamo, Zdravje bolnikov, ki si se poleg križa pridružila Jezusovi bolečini in ohranila 

trdno svojo vero. 

Ti, Rešitev rimskega ljudstva, veš, kaj potrebujemo, in smo prepričani, da boš za to poskrbela, 

da se bo kakor v Kani Galilejski vrnilo veselje in praznovanje po tem trenutku preizkušnje. 

Pomagaj nam, Mati Božje ljubezni, da bomo svojo voljo uskladili z Očetovo in storili to, kar 

nam bo rekel Jezus, ki je nase naložil naše trpljenje in si naprtil naše bolečine, da nas preko 

križa privede do veselja vstajenja. Amen. 

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potre-

bah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica. Amen. 

Molitev k Mariji – 2 

»Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica.«  

V sedanjem dramatičnem položaju, ki je nabit s trpljenjem in stiskami, ki žalostijo ves svet, se 

zatekamo k tebi, Božja Mati in naša mati, in pribežimo pod tvoje varstvo. 

O Devica Marija, obrni torej svoje milostljive oči v nas v tej pandemiji koronavirusa in potola-

ži tiste, ki so se izgubili in jokajo zaradi smrti najdražjih, ki so jih ponekod pokopali tako, da 

boli duša. Podpiraj tiste, ki so v stiski zaradi bolnikov, katerim ne morejo biti blizu, da ne bi 

širili okužbe. Vlij zaupanje v tiste, ki so v tesnobi zaradi negotove prihodnosti in zaradi posle-

dic v gospodarstvu in na področju dela. 

Božja Mati in naša mati, izprosi nam od Boga, Očeta usmiljenja, da se ta huda preizkušnja kon-

ča in se na obzorje vrneta upanje in mir. Kakor v Kani stopi k svojemu Božjemu Sinu in ga 

prosi, naj potolaži družine bolnikov in žrtev in naj jim odpre srce za zaupanje. 

Obvaruj zdravnike, bolničarje, zdravstveno osebje in prostovoljce, ki so v tem obdobju negoto-

vosti v prvih bojnih vrstah in tvegajo svoje življenje, da bi reševali druga življenja. Spremljaj 

njihove junaške napore in jim dajaj moči, dobrote in zdravja. 

Bodi blizu tistim, ki noč in dan pomagajo bolnikom; bodi blizu duhovnikom, ki s pastirsko 

skrbjo in evangeljsko zavzetostjo skušajo pomagati vsem in vse podpirati. 

Sveta Devica, razsvetli um znans-

tvenikov, da bodo našli prave rešit-

ve in premagali ta virus. 

Podpiraj odgovorne v politiki, da 

bodo delovali z modrostjo, skrbjo 

in velikodušnostjo, da bodo poma-

gali tistim, ki jim manjka življenj-

skih potrebščin, da bodo z daljno-

vidnostjo in v duhu solidarnosti 

začrtali socialne in ekonomske 

rešitve. 

Presveta Mati, dotakni se vesti, da bodo neizmerne vsote, porabljene za kopičenje in izpopol-

njevanje oborožitve, namesto tega namenili za pospeševanje ustreznega študija za preprečitev 

podobne katastrofe v prihodnosti. 

Preljuba Mati, daj, da bo rasel v svetu čut pripadnosti eni veliki družini, da se bomo zavedali 

vezi, ki vse povezujejo, da bomo v bratskem in solidarnem duhu priskočili na pomoč v tolike-

rih revščinah in bedah. Okrepi trdnost v veri, vztrajnost v služenju, stanovitnost v molitvi. 

O Marija, Tolažnica žalostnih, objemi vse svoje preskušane otroke in izprosi od Boga, da nas 

bo s svojo vsemogočno roko osvobodil te strašne epidemije, tako da se bo lahko življenje v 

vedrini vrnilo v svoj običajni tek. 

Izročamo se tebi, ki siješ na naši poti kot znamenje rešitve in upanja, o milostljiva, o dobrotlji-

va, o sveta Devica Marija. Amen. 


