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GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA 

BOŽIČNO VOŠČILO 
 

Praznovanje božiča v tako izrednih razmerah 
nas spodbuja, da razmišljamo, kaj je v življenju 
in v naših praznovanjih bistveno in kaj manj 
pomembno. V božičnem praznovanju doživljamo 
radost in srečo družinskega življenja in tudi 
bolečino vseh, ki so v kakršni koli stiski, še zlasti 
bolnikov. Bližina Boga, ki se nam je približal in 
nas v Jezusu Kristusu objel, nas spodbuja, da 
smo blizu drug drugemu, da poglobimo vezi 
medsebojne pripadnosti in zvestobe. Združeni v molitvi ob družinskih jaslicah 
lahko doživimo Božjo ljubezen. Kljub karanteni in nevarnostim celo za življenje 
lahko poskrbimo, da se Jezus lahko rodi v naši sredi, saj je obljubil, da bo 
med nami, če bomo zbrani v Njegovem imenu in v Njegovi ljubezni. 
 

Vsi hrepenimo po povezanosti, pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo po Božji 
podobi – po Troedinem Bogu – Bogu odnosov. Zato samota, nemir in pretrgana 
razmerja v zadnjem času še bolj bolijo. Tudi Marija in Jožef sta doživljala neke 
vrste izolacijo in stisko, daleč od domačega kraja in svojih domačih. 
 

A vesela novica božične noči je namenjena prav vsem, ki doživljajo te omejitve. 
Bog je prišel reševat, kar je izgubljeno, obrobno. »Zaradi nas ljudi in zaradi 
našega zveličanja je prišel iz nebes,« pravi veroizpoved. Prihaja, da bi se v 
Njem prepoznali kot sinovi in hčere ljubečega Očeta. Bog vstopa v naše 
odnose, da bi v drugih, zlasti pa v bolnih, nesrečnih in zapuščenih, osamljenih, 
videli brate in sestre istega Očeta, odrešene po Njegovi ljubezni. 
 

Bratstvo vseh ljudi je tudi glavna misel papeževe zadnje okrožnice »Vsi 
bratje«, ki naj letos v božičnih dneh in v novem letu 2021 odmeva v 
naših srcih in okrepi naša prizadevanja za pomoč v stiskah bližnjih. 
 

Vsem vam in vašim najbližjim želimo iz srca lepo, čeprav okrnjeno božično 
praznovanje. Voščilo velja tudi vsem vernikom drugih krščanskih skupnosti 
in vsem ljudem dobre volje.                                         

                                         Voščilu slovenskih škofov se pridružujemo tudi vaši duhovniki.  

   13. december 2020 

Darovali  za maše (oddane):  +JELKA CERKVENIK: 2 Pavla Bogataj .  

Leto XLIII, št. 24 

13. 12. 
2 0 2 0  
NEDELJA 

3. ADVENTNA  
NEDELJA - GAUDETE 

Lucija, mučenka 

-za župljane in dobrotnike  
+Janko Demšar; +Jože Krmelj, ob l .  
+ Janez Krmelj, obl. (Puštal)  

 

14. 12.,   
ponedeljek 

Janez od Križa,  
cerkveni učitelj 

+Filip Demšar  
+Valentin Hafnar 

 

15. 12.,  
torek 

bl. Drinske mučenke 
+Jure Simonič  
+duhovnik Ivan in brat Peter Božnar  

 

16. 12. ,    
sreda 

Albina, mučenka 
ZAČETEK BOŽIČNE 
DEVETDNEVNICE 

-po namenu (K.L.) 
+Ana in Betka Finžgar  

 

17. 12.,  
četrtek  

Lazar iz Betanije 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

+Jelka Cerkovnik, 7. dan; +Danijela 
Celestina, 30. dan; +Rajko Pretnar, obl.; 
+Frančiška Ogrič, obl. 

 

18. 12.,  
petek  

Vunibald, minijonar 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

-v čast Troedinemu Bogu za milosti svetega krsta 
+teta Ančka in Reznkovi  

 

19. 12.,  
sobota 

Urban V., papež 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

+Franc Rupar 
+Anton Mulej 

 

20. 12.  
2 0 2 0  
NEDELJA 

4. ADVENTNA  
NEDELJA 

Evgen, mučenec 

-za župljane in dobrotnike;  
+Blaž Čarman, obl.; +Franc in Pavla 
Kržišnik, obl. +Franci in Mira Kožuh 

 

21. 12.,   
ponedeljek 

Peter Kanizij, duhovnik 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

+Frančiška in Anton Hafner ter Mira 
Bernik in Ljuba Jenčič  

 

22. 12.,   
torek 

Frančiška Cabrini, red. 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

-v zahvalo in priprošnjo Mariji za družino 
+Anton Strojan 

 

23. 12.,  
sreda 

Janez Kancij, duhovnik 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

+Franc Omejc, obl.  
+Marija Ferenčak  

 

24. 12.,  
četrtek 

Adam in Eva 
PRVI SVETI VEČER 

-za zdravje 
+Valentin Hafnar 

 

25. 12.,  
petek 

BOŽIČ 
GOSPODOVO ROJSTVO 

zapovedani praznik 

-za župljane in dobrotnike  
-v čast Božji previdnosti  
-Franci in Mira Kožuh; -za zdravje 

 

26. 12.,  
sobota 

ŠTEFAN, mučenec 
BOŽIČNA OSMINA 

+Milan Bergant 
+Anton Mulej 

 

27. 12. 
2 0 2 0  
NEDELJA 

NEDELJA SVETE 
DRUŽINE 

JANEZ, evangelist 

-za župljane in dobrotnike  
+Silva Bergant 
+Ciril Markelj, obl.  

 



 Svete maše duhovniki darujemo, tudi v času ukrepov ob epidemiji, 
BREZ UDELEŽBE VERNIKOV, po namenih, ki so zapisani v oznanilih.   
 

 OBISKI BOLNIKOV IN UMIRAJOČIH so možni ob upoštevanju varo-
valnih ukrepov – spoved, obhajilo, bolniško maziljenje. Svojci pokličite.  
 

 Možnost za OSEBNO MOLITEV v župnijski cerkvi sv. Jakoba je 
med tednom od 9.30 do 16.00 ter ob nedeljah od 12.00 do 17.00.  
V cerkvi je lahko naenkrat samo EN ČLOVEK, oz. ena družina ali 
člani istega gospodinjstva. Ob vstopu v prostor si razkužite roke. 
V cerkev prihajajte samo če ste zdravi in na lastno odgovornost . 
 

 Možnost za SVETO SPOVED je med tednom: 17.45 - 18.15,          
ob nedeljah: 6.45 - 8.15 in 9.30 - 10.00 ter po dogovoru. 
 

 SVETO OBHAJILO lahko prejmete med tednom: 17.45 - 18.15 ter 
ob nedeljah: 6.45 - 8.15,  10.00 - 10.30 in 11.00 - 12.00, če ste zdravi 
in ste na prejem obhajila pripravljeni (oz. greste prej k spovedi).  
 

V cerkev vstopajte skozi glavni vhod, in sicer posamično, oz. ena 
družina ali člani istega gospodinjstva. Če je v cerkvi že kdo za prejem 
obhajila,  počakajte pred vhodom, dokler ne izstopi.  
 

Preden vstopite v cerkev Preden vstopite v cerkev Preden vstopite v cerkev odslej SAMI SAMI SAMI zmolitezmolitezmolite   kesanje in Očenaškesanje in Očenaškesanje in Očenaš.  
 

Ob prihodu v cerkev greste pred oltar, kjer prejmete sveto obhajilo.  
Po prejemu svetega obhajila takoj odidete iz cerkve (skozi GLAVNI vhod) 
in tako omogočite prejem obhajila še ostalim. Hvala za obzirnost.  
Ne pozabite se v srcu zahvaliti Jezusu.  

 
3. ADVENTNA NEDELJA - GAUDETE 
 

 V sredo, 16. decembra, bomo pričeli z božično devetdnevnico. Vabljeni, 
da se pridružite vsak večer ob 18.30 preko zoom-a : http://bit.ly/bozic-loka-2020.  
 

 Od 16. do 23. decembra bo možnost za sveto spoved vsak dan (razen 
nedelje) od 16. do 18. ure v župnijski in kapucinski cerkvi. V obeh cerkvah 
bosta na voljo dva spovednika. Možnost za spoved je tudi po dogovoru, oz. 
pri bratih kapucinih ves dan (pozvonite).  
 

 Letos povabljeni, da letos namesto pobožnosti 'Marijo nosijo', vsak večer 
v vašem domu prestavite kipca Jožefa in Marije bližje jaslicam in se združite 
v molitvi hvaležnosti za dom in s prošnjo za odprto srce za ljudi v stiski. 

 Od sobote, 19. decembra, bo v cerkvi mogoče dobiti 
Luč miru iz Betlehema.   
Pri glavnem vhodu lahko dobite tudi Marijanski 
koledar, pratiko, kadilo, oglje in natočite blagos-
lovljeno vodo za blagoslov domov. 
 

 Bog vam povrni za vse vaše velikodušne darove, 
za podporo župniji ter duhovnikom, kot tudi za vse 
sodelovanje, pomoč in molitveno povezanost.  

 

 Sodelavci župnijske Karitas se zahvaljujejo za vsa sredstva, ki ste 
jih nakazali za pomoč družinam v stiski. Ob praznikih vam in vašim 
družinam želijo miru in blagoslova. 

 
4. ADVENTNA NEDELJA 
 
 V četrtek bo PRVI SVETI VEČER. Doma se zberemo k molitvi rožnega venca, 
pokadimo in pokropimo domove ter zapojemo katero od božičnih pesmi. 
 

 

 V petek, bo BOŽIČBOŽIČBOŽIČ - GOSPODOVO 

ROJSTVO, slovesni in zapovedani praznik. 

Božični dan preživimo v ljubeči 

povezanosti z Bogom in bližnjimi. 

Sveto obhajilo bo mogoče v cerkvi 

prejeti kot ob nedeljah.  

 
Otroci boste lahko v cerkev pred jaslice prinesli darove, ki jih v adventu 
zbirate za lačne otroke v revnih deželah. 
 

 V soboto, 26. decembra, bo praznik sv. Štefana in praznik slovenske 
samostojnosti in enotnosti. Zahvalimo se in molimo tudi za našo domovino. 
Možnost za prejem obhajila bo od 10.00 do 10.30 in zvečer (od 17.45 do 18.15). 
 

 Prihodnja nedelja bo nedelja SVETE DRUŽINE. Novorojenega bomo prosili, 
naj ga tudi današnje družine sprejmejo, počastijo in mu v življenju sledijo ter 
tako prejemajo njegov blagoslov, milost in dar miru.  

20. 12. 2020 

13. 12. 2020 

http://bit.ly/bozic-loka-2020

