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20. 9. 

2020  

NEDELJA 

  

25. MED LETOM—
SVETNIŠKIH 
KANDIDATOV 

 

korejski mučenci 

700 
800 

1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Marija Kramarič; +Jakob Šink, obl.  
+Lovrenc Dolinar in starši  

Sv. Florjan: za sosesko (žegnanje)  

21. 9.  

ponedeljek 
MATEJ, evangelist 1900 +Janko, Tone in Nejko Tavčar  

22. 9.  
torek 

Mavricij, mučenec 
700

 

1900 

++starši  Pintar  

+Jožefa Mezeg, 7. dan; ++starši Eržen  

23. 9. ,  
sreda 

p. Pij iz Pietrelcine, 
duhovnik 

1900 
+Sandi Dolenc 
+Edi Sever 

24. 9.,  

četrtek 

bl. Anton Martin  

Slomšek, škof 
1900 ++Poličarjevi  

25. 9. ,   

petek  
Sergij, menih 1900 

+Feliks Krančan 

+Jakob Debeljak, obl.  

26. 9.,  
sobota 

Kozma in Damijan, 
mučenca 

700 

1900 
-v dober namen 
+Lado Stanonik, 30. dan 

27. 9. 

2020  

NEDELJA 

 
26. MED LETOM - 

SLOMŠKOVA 
 

Vincencij Pavelski 

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Francka Demšar  
+Marija Maček, obl.  

28. 9.  

ponedeljek 
Venčeslav, mučenec 1900 

+Angela Bernik, obl. 

-v čast sv. Jožefu  

29. 9.  
torek 

MIHAEL, GABRIEL in 
RAFAEL, nadangeli 

700 

1900 
+Janez Rus (Dobrova) 
-po namenu 

30. 9.  
sreda 

Hieronim, c. učitelj 1900 
+Stjepan Pejić  
-po namenu 

1. 10.  

četrtek 

Terezija Deteta Jezu-

sa, cerkvena učiteljica 
1900 -po namenu (K.L.) 

2. 10.  
prvi petek 

Angeli varuhi 
700 

1900 
-v čast Jezusovemu srcu  
+Marija Bradeško, obl.  

3. 10.  
prva sobota 

Frančišek Borgia, 
duhovnik 

700 
1800 

 

1900 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu srcu 
Molitev za rešitev duš, v zadoščenje za grehe 
ter v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu srcu 

+Darko Balon, obl.  

4. 10. 

2020  

NEDELJA 

  

27. MED LETOM—

ROŽNOVENSKA 
 

Frančišek Asiški,  

redovni ustanovitelj 

700 

800 

1000 

1500 

-za župljane in dobrotnike  

+Pavle in Marijanca Božnar  

+Janez Prevodnik 
kapelica na Lubniku: rožni venec 

 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. 17.00 - 18.00. 
.- 18.00. 

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  

  

  

MISLI BLAŽENEGA ŠKOFA ANTONA MARTINA SLOMŠKAMISLI BLAŽENEGA ŠKOFA ANTONA MARTINA SLOMŠKA  
  
  

 Le za trojno suknjo skrbite otrokom: za poštenost, delavnost in pobo-
žnost; vse drugo jim bo navrženo. 
 

 Starši in vzgojitelji, dajte si dopovedati z znamenji časa in spoznajte, da 

človek, ki je vero izgubil, ne pozna več nobene postave in nobenih mej. 
 

  Starši, ne naveličajte se učiti in svariti svoje otroke, molite zanje! 
Dokler je drevo mlado, se lahko zravna, staro se zlomi! 
 

  Otrokom vse dovoliti pomeni storiti jih nezadovoljne za vse žive dni. 

Kdor želi srečno starost dočakati, se ne sme v mladih letih razvaditi. 
 

 V mladosti imaš začeti kaj si pritrgovati in potr-
peti, da boš odrastel zdrav in srčen korenjak. 
 

  Delaj veselo; delo je božji dar, ki nam zemljo 

polepša, živež poslajša, nam zdravje ohrani in 
nas greha obvarje. 
 

  Kakor moder oče otrokom ne dovoli vsega, tudi 

nam Bog ne stori vse po volji, ker nas ljubi. Vsa 
svoja pota izročimo Gospodu, on bo vse prav storil. 
 

  Pridi, Sveti Duh, in spregovori mojemu srcu! Če ti pa je všeč, da 

molčiš, naj mi govori tudi tvoj molk. 
 

  Ni bogat, kdor veliko ima, ampak kateri malo potrebuje, ker ni razvajen. 
 

  Ni srečen, kdor ima vse, kar poželi, ampak le tisti, ki rad vzame, 

kar mu Bog da. 
 

  Kdor vero izgubi, mu ugasne luč sredi trde noči. Varujte luč vere, da je 
sovražni veter sedanjega sveta ne ugasne! 
 

                                                                                                                                                            Blaženi Anton Martin Slomšek (1800 – 1862)  
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 S srečanji je že pričela SVETOPISEMSKA SKUPINA - v sredo 

po sveti maši. Vabljeni BRALCI BERIL in verniki, ki želite poglobiti 

svoje versko znanje ter povezanost z Bogom in Cerkvijo. 
 

 Bratje kapucini vabijo na ROMARSKI SHOD v čast  sv. patru Piju    

v soboto, 26. septembra, v kapucinskem samostanu v Škofji Loki. 
 

 

 Župnijska Karitas se zahvaljuje za darovane ŠOLSKE POTREBŠČINE 

in PPROSI ZA OZIMNICO. Pridelke lahko pripeljete ob sredah od 16. do 

17. ure na Mestni trg 38 ali pa pokličite na  04/512 33 00 in pustite sporočilo. 
 
 

 V četrtek, 24. septembra, bomo obhajali god blaženega škofa 

Antona Martina Slomška. Ta dan bodo birmanci pričeli z devet-

dnevnico pred prejemom zakramenta svete birme. Starši, 

botri in vsi župljani jih podprimo z molitvijo in tudi stojmo ob strani 

s svojim zgledom ljubezni do Boga in bližnjega. 
 
 

  Prihodnja nedelja bo 26. nedelja med letom - 

SLOMŠKOVA. Naj nam bo svetniški rojak, ki je živel 

in deloval v prelomnih časih, tudi danes zgled žive 

vere in nam izprosi pravih izbir, usmeritev in dejanj - 

za lastno zveličanje, za družine, za vzgojo otrok in 

mladine ter za Cerkev in našo domovino. 
 

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

 
 

Obnova mrliške vežice na Mestnem pokopališču v Škofji Loki  
 

Vzdrževalna dela se bodo začela konec 

septembra. Predvidoma po treh mese-

cih bo objekt obnovljen in funkcionalno 

prenovljen.  V tem času bodo pogrebi in 

obiskovanje pokopališča prilagojeni raz-

meram na gradbišču. Stroške bo v celoti 

krila Občina Škofja Loka. Več informacij 

je na voljo na oglasni deski. 

26. NEDELJA MED LETOM    - SLOMŠKOVA                27. 9. 2020 
 

 V četrtek bomo vstopili v mesec oktober - 

MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCAMESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA.  

Rožni venec (to vez z nebesi) bomo molili V 

CERKVI skupaj vsak dan ob 18.25 pred 

izpostavljenim Najsvetejšim. 
 
 

V spodbudo za molitev PO DOMOVIH so vam lahko MISIJONSKE 

SVEČE in PODOBA MARIJE. Lahko povabite tudi sosede, prijatelje ... 

Sveča in podoba naj potujeta od družine do družine.   
 
 

Ob nedeljah popoldne bomo molili NA PODRUŽNICAH. Pred 

pričetkom vedno povejte SKUPNI NAMEN MOLITVE, ki je: 'ZA VERO V ZA VERO V 

NAŠEM NARODU ter RAZUMEVANJE V DRUŽINAH IN MED SOSEDI'NAŠEM NARODU ter RAZUMEVANJE V DRUŽINAH IN MED SOSEDI'.. 
 
 

Vse naše molitve bomo združili v četrtek, 22. oktobra, ko bo v 

naši župniji praznik CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SVETEGA 

REŠNJEGA TELESA. Rezervirajte si že sedaj čas za molitev preko 

dneva in za sveto mašo, ki je vir in višek našega odnosa z Bogom. 
 

 
 

Ključarji sporočite, na katerih podružnicah boste ob nedeljah 

popoldne v mesecu oktobru molili rožni venec.  
 

Otroci (tudi starši povabljeni) pridite k molitvi v cerkev spredaj ob 18.25:  
 

 

  - ponedeljek: 4. in 5. r.,    - četrtek: 8. r.,  

  - torek: 6. r.,                                                               - petek: 7. r, 

  - sreda: 2. in 3. r.,                 - sobota: 9. r. in mladi.  
  
 Duhovnika bova v četrtek in petek obhajala starejše in bolne. 
 

 V petek, 2. okt., bomo pričeli s SKUPNIM OBHAJANJEM DEVETIH SKUPNIM OBHAJANJEM DEVETIH 

PRVIH PETKOVPRVIH PETKOV. Še posebej vabljeni vsi posvečeni JEZUSOVEMU in 

MARIJINEMU SRCU in tisti, ki se na posvetitev pripravljate.  
 

 V soboto bomo pričeli tudi s SKUPNIM OBHAJANJEM PETIH SKUPNIM OBHAJANJEM PETIH 

PRVIH SOBOTPRVIH SOBOT. Ob 18. uri bo molitev rožnega venca in premišljevanje.   
 

 Prihodnja nedelja bo ROŽNOVENSKA. Ob 15. uri bo molitev 

rožnega venca pri kapelici na Lubniku.  
 

————————————————————–—–————————— 
Po navodilu naših škofov ob nedeljskih in prazničnih svetih 
mašah verniki ob vstopu v cerkev v posebno škatlo oddate list 
s svojo telefonsko številko – brez imena in naslova.  

  

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 maši - SKUPNA MOLITEV:  

- 24. septembra: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 

- 1. oktobra: ZA DUHOVNE POKLICE. 


