
BOGOSLUŽNI RED 

Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.  

GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA 

 
 

Ali VELIKA NOČ letos bo?Ali VELIKA NOČ letos bo?Ali VELIKA NOČ letos bo?   
 

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ker ta dan praznujemo 
največji čudež in temelj naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od 
mrtvih. Letos bomo veliko noč obhajali 4. aprila. 

Velika noč torej tudi 
letos bo. Vprašanje je le, 
kaj to pomeni zame/
zate? Koliko in kako bo  
dejstvo, da Jezus živi 
vplivalo na naše življenje, 
usmeritev, dejavnost …?        
 

Na začetku je bilo veliko-
nočno izkustvo  - izkustvo 
srečanja:  razkropljenim 
in prestrašenim učencem 
velikega petka se prikaže 

Jezus kot živ (prim. Apd 1,3). Grob, kraj smrti, ni več prostor, h kateremu 
bi bili vsi žalostni namenjeni, ampak kraj, na katerem se vse šele začenja - 
z vstajenjem postane kraj upanja. Smer se obrne v življenje.    
  

Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da 
greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, 
ampak nam je Jezus odprl pot v večno življenje in nas vabi, da se mu pridružimo.  
Odrešenje odpira možnost za uresničitev dostojanstva in svobode, s 
pomočjo katere lahko človek v polnosti živi prejete talente ter z zvesto 
velikodušnostjo dokazuje, da je življenje z Bogom močnejše od smrti. 
 

Da bo velika noč (tudi letos) za vse vas doživeta, da bi prepoznali navzo-
čnost Vstalega, se ga razveselili, sprejeli njegov mir in živeli z Njim,  
                                                                                                                                                                                                                                vam želimo vaši duhovniki. 
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28. 3. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

6.  POSTNA  -  
CVETNA NEDELJA  

Bojan, knez 

-za župljane in dobrotnike 
+Milan Bergant 
-po namenu 
+Zofija in Jožef Sever, obl. 
-po namenu 

70 0  

80 0  

90 0  

1000 

110 0  

29. 3.,   
ponedeljek 

ponedeljek v velikem 
tednu 

-za zdravje (A) 
+Jože in Ana Tavčar 

70 0  

1900 

 
30. 3.,   
torek 

torek v velikem tednu 
-po namenu (B) 
++brati in sestre Košir 

70 0  

1900 

31. 3.,  
sreda 

sreda v velikem tednu 

-po namenu 
+Cvetka Terezija Debeljak, 7.dan 
+Ančka Bernik, obl.  

70 0  

1900 

 

1.  4.,  
četrtek 

VELIKI ČETRTEK 
-v zahvalo in priprošnjo za duhovnike 
++družina Eržen 

1900 

2. 4.,  
++petek 

VELIKI PETEK 
strogi post 

-obredi velikega petka 1900 

3. 4.,  
sobota 

VELIKA SOBOTA 
velikonočna vigilija 

blagoslov ognja in vode 
+Janez Misson 

60 0  

1900 

4. 4. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA  

VSTAJENJA 

-za župljane in dobrotnike 
+Ana in Primož Prezelj 
+Julijana in Franc Poročnik, obl. 
+Cirila Omejc, obl. 
+Peter Božnar, obl.  
Hribec: -protipotesna pobožnost 

630 

800 

900 

1000 

1100 

1500 

5. 4.,   
ponedeljek 

VELIKONOČNI  
PONEDELJEK 

+Franc Potrebuješ  
Mestno pokopališče: po namenu 
+Antonija Čarman, 30. dan  
+Franc in Terezija Bradeško, obl.  

80 0  

90 0  
1000 

 
6. 4.,   
torek 

velikonočna osmina 
-po namenu 
+Sonja Rojic, obl.; +Janez Mravlja, obl.  

70 0  

1900 

7. 4.,  
sreda 

velikonočna osmina 

-po namenu 
+Franci Kožuh (Zminec),  obl .  
+Franc in Matejka Horvat,  obl .  

70 0  

1900 

 

8.  4.,  
četrtek 

velikonočna osmina 
-po namenu 
+Alojz Šink, obl.; +Jože Omejc, obl.  

70 0  
1900 

9. 4.,  
petek 

velikonočna osmina 
-v čast Jezusovemu Srcu  
+Branko Habjan, obl.; +Ana Ziherl, obl. 

70 0  

1900 

10. 4.,  
sobota 

velikonočna osmina 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
+Jakob Krajnik, obl. 
+Franc in Terezija Ziherl, obl.  

70 0  

1900 

 

11. 4. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

BELA NEDELJA-
BOŽJEGA USMILJENJA 

-za župljane in dobrotnike 
+Jože Habjan 
+Vida Krek, obl. 
++Železnik 
-po namenu 

70 0  

80 0  

90 0  

1000 

110 0  

V veljavi so navodila za versko življenje ob epidemiji. Več v oznanilih. 

Daroval i  za  maše  (odda ne) :  +FRANC JESENKO: 1 Marta Tavčar; +KRISTIJAN PEČNIK:  1 Cene 
Božnar, 1 Ivan Golob, 1 Drago Božnar, 1 Niko in Geni Osenar; +CVETKA DEBELJAK; 1 Erženovi.  



Svete maše se darujejo v skladu z navodili slovenskih škofov.  
 

Glede morebitnih sprememb SPREMLJAJTEGlede morebitnih sprememb SPREMLJAJTEGlede morebitnih sprememb SPREMLJAJTE   OBJAVE V OBJAVE V OBJAVE V 
MEDIJIH in na ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANIMEDIJIH in na ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANIMEDIJIH in na ŽUPNIJSKI SPLETNI STRANI! 
 

V cerkvi je zaenkrat lahko omejeno število družin ali posameznikov, oz. 
oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Hvala, ker to upoštevate! 

Ob vstopu v cerkev si razkužite roke in ves čas nosíte zaščitno masko.  
Pridite samo če ste zdravi in na lastno odgovornost.  
 
 

Ozvočenje bo ob nedeljah in praznikih tudi pred cerkvijo (župnijsko in kapucinsko) 
kjer lahko spremljate sveto mašo. Zunaj potrebujete prostor 10m2, oz. 
upoštevajte medsebojno razdaljo 2m med verniki oz. člani različnih gospodinjstev. 
 

 

Za NEDELJSKE in PRAZNIČNE SVETE MAŠE ter ob petkih in sobotah 
je potrebna vnaprejšnja PRIJAVA potrebna vnaprejšnja PRIJAVA potrebna vnaprejšnja PRIJAVA na spletnem obrazcu (na spletni strani 

župnije) ali pa se vpišite v tabelo na notranji strani glavnih vrat cerkve.  
 
 

Sveta spoved je vsak dan pred, oz. med sveto mašo in vedno pri kapucinih. 
 

 TIHA OSEBNA MOLITEV PRED IZPOSTAVLJENIM NAJSVETEJŠIM je 
praviloma v ponedeljkih in četrtkih pol ure po večerni sveti maši. 
 

 OBISKI BOLNIKOV so ob upoštevanju varovalnih ukrepov – možnost 
za spoved, obhajilo, bolniško maziljenje. Svojci pravočasno sporočite 
(pred odhodom v bolnico, oz. preden človek povsem oslabi). 
 

 KRŠČEVANJE je mogoče - en otrok (družina), po predhodni pripravi. 
Starši pokličite ali pišite po e-pošti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kako pomembna je nedelja? Nedelja je središče krščanskega časa, saj v nedeljo pra-
znujemo Kristusovo vstajenje in vsaka nedelja je velika noč v malem. (KKC 1163–
1167, 1193) Če ne upoštevamo nedelje ali jo odpravimo, so v tednu le še delavniki. 
Človek, ki je bil ustvarjen za veselje, degenerira v zgolj delavca in potrošnika. Na zemlji 
se moramo naučiti z Bogom praznovati, sicer v nebesih ne bomo imeli kaj početi. 

CVETNA NEDELJA 
 

  Vstopili smo v veliki teden. Večerne svete maše bodo odslej ob 19. uri.  

 

   Bog vam povrni, v imenu primorskih vernikov in duhovnikov, za darove, ki 

ste jih ob oljčnih vejicah namenili za obnovo istrskih cerkva. Hvala tudi skavtom, 

ki ste postavili butaro pred cerkvijo ter vsem, ki skrbite za urejenost cerkve. 

 

 

  Te dni bova duhovnika obiskala bolnike in starejše. Če bi kdo še želel obisk 
duhovnika, prosim, sporočite najkasneje do torka.  
 

 

 Obredi velikega četrtka, petka in velikončna vigilija bodo ob 18. uri v kapucinski 
cerkvi, ter ob 19. uri v župnijski cerkvi in v cerkvi Brezmadežne . 
 

  Na veliki petek je strogi post. Ob 15. uri vabljeni k premišljevanju Jezusovega 
trpljenja in vloge, ki jo imamo mi v njem. Molitvi, KRIŽEVEGA POTA PO MESTU 

ŠKOFJA LOKA, se lahko pridružite po: www.pasijon.si ali FB skofjeloski pasijon. 
Ta dan se prične tudi devetdnevnica k BOŽJEMU USMILJENJU (do bele nedelje).  
 

 Na veliko soboto zjutraj bo ob 6. uri blagoslov vode in ognja. Preko dneva radi 
pridite k molitvi in češčenju Jezusa v Božjem grobu. Kot pridemo 'kropit', ko kdo od 
naših bližnjih ali znancev umre, tako je izraz naše povezanosti z Bogom, da pridemo k 
molitvi na veliko soboto. Ob božjem grobu bo tudi peharček, kamor boste lahko 
odložili vaše zahvale Jezusu in tudi to, kar je za vas brezizhodno/brezupno. Naj On, 
ki je premagal smrt, to sprejme. Bog povrni, pa tudi za darove, ki jih boste namenili 
za kristjane v Sveti deželi, ki živijo v zelo nenaklonjenih in težkih razmerah.  
 

 Posebnih blagoslovov jedil  letos na veliko soboto ne bo, povabljeni, da jedila blagoslovite 
sami doma (zgibanko z besedilom dobite v cerkvi) ali pa prinesete jedila k blagoslovu 
s seboj k sveti maši na veliko soboto ali na veliko noč dopoldne k svetim mašam. 
 

  Na veliko noč bodo svete maše po razporedu (procesije letos ne bo).  
 

 
 

VELIKA NOČ 
 
 

 Bog povrni za vsa vaša voščila, darove, sodelovanje in molitve ob praznikih. 
 

 Ves teden je eno samo praznovanje VELIKE NOČI (osmina). Apostoli so 
postopoma vstopali v novo življenje ob navzočnosti Vstalega (ki jih je našel tudi 
za zaprtimi vrati). Vabljeni, da preko molitve, svete maše, devetdnevnice v čast 
Božjemu usmiljenju idr., tudi vi prepoznavate resničnost Božjega delovanja in 
poslanstva, ki nam ga daje. 
 

 Danes teden bo 2. velikonočna (BELA) nedelja oz. nedelja BOŽJEGA USMILJENJA. 

28. 3. 2021 

ŽUPNIJSKA KARITAS, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka 
| Uradne ure: Mestni trg 38, sreda 16.00 - 17.00 | TEL. (odzivnik): 04/51 23 300 |  
| e-pošta: karitas.skofjaloka@gmail.com | TRR: SI56 1919 0500 7360 005 | 

Oznanila izdaja ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka. Odgovarja Matej 
Nastran, župnik. | TEL.: 04/512 06 72 | GSM: 031/463 828 | e-pošta: zupnija.skofja.loka@rkc.si  | 
| Spletna stran: http://zupnija-skofja-loka.rkc.si | TRR: SI56 1919 0500 2368 967 (pri DBS) | 
| Uradne ure: ponedeljek 8.00 - 9.00 in petek 16.00 - 17.00. | 

4. 4. 2021 

Verniki, ki se zaradi epidemioloških 
ukrepov ne bodo mogli udeležiti 
svetih maš v domačem kraju, lahko 
spremljajo praznična bogoslužja 
in svete maše velikega tedna    
preko radia oz. televizije. Naj bo 
vaše sodelovanje dejavno (lepa obleka,  
glasna molitev, pripravite križ,  svečo  …). 

 
 

KRIŽEV POT NA HRIBEC in POT LUČI. 
V kapelicah je besedilo križevega pota, 
od velike noči dalje pa bo besedilo 
pobožnosti POT LUČI. Vabljeni k molitvi. 
 
 
 
 

Hvala veroukarjem in ostalim za lepo 
sodelovanje pri križevem potu preko 
zooma ob petkih v postnem času! 

https://docs.google.com/document/d/1r2RyWIcQcmG_JLWAzFiycwfbrUc27mI3naWPjFgSE7I/edit
https://www.pasijon.si/
https://www.facebook.com/skofjeloskipasijon
https://www.kamnje.net/devetdnevnica-bozjega-usmiljenja/
https://katoliska-cerkev.si/prenosi-svetih-mas-in-praznicnih-bogosluzij-v-velikem-tednu-2021


SPODBUDE ZA OBHAJANJE VELIKEGA TEDNA SPODBUDE ZA OBHAJANJE VELIKEGA TEDNA SPODBUDE ZA OBHAJANJE VELIKEGA TEDNA DOMADOMADOMA   
 

Družine in verniki, ki boste obrede velikega tedna spremljali preko medijev 
si lahko pomagate s spodbudami in raznimi možnostmi, v pomoč pa vam je 
lahko tudi nekaj preprostih predlogov za doživeto sveto tridnevje. 
 

 Na veliki četrtekNa veliki četrtekNa veliki četrtek   je spomin Jezusove zadnje večerje, ko je Jezus ustanovil 
SVETO MAŠO in postavil zakrament DUHOVNIŠTVA. Ta večer je tudi učen-
cem umil noge in jim dal ZGLED in ZAPOVED LJUBEZNI. 
Preko dneva si prizadevajte za dejanja ljubezni do bližnjih. 
Zvečer doma lahko izvedete obred umivanja nog, ko npr. oče in/ali mama 
umije noge vsem ostalim družinskim članom. Potem pa skupaj spremljate 
prenos bogoslužja. Po sveti maši zmolite žalostni del rožnega venca (ali vsaj 
desetko ki je za nas krvavi pot potil) in se tako odzovite na Jezusovo naročilo 
učencem v vrtu Getsemani: 'Čujte in molite ...'. Ta dan je lepo, če zberete nekaj 
darov za Karitas ali koga, ki potrebuje pomoč.  
 

  Na veliki petek Na veliki petek Na veliki petek je spomin Jezusovega trpljenja, križanja in smrti na križu. 
Doma zmolite KRIŽEV POT (ali se odpravite skupaj na molitev h kapelicam, 
znamenjem. S seboj lahko nesete križe, ki jih prej sami izdelate in predstav-
ljajo vaše življenjske napore, boje, bolečine ... ). Zvečer pripravite doma križ 
in ga med obredi vsi spoštljivo poljubite. 
 

 Na veliko soboto Na veliko soboto Na veliko soboto preko dneva (če le morete) obiščite cerkev in zmolite 
pri Jezusu v Božjem grobu.  
Ko pripravljate velikonočna jedila naj bo to čas hvaležnosti za vse dobrote, 
ki jih prejemamo, predvsem pa za življenje, ki nam ga Bog daje. Zvečer si za 
vigilijo pripravite lepo veliko svečo, ki jo na začetku vigilije prižgete. Stanovanje 
naj bo skromno osvetljeno, da bo svetloba sveče bolj prišla do izraza, pri 
slavi pa prižgite vse luči v prostoru (in če imate krstne sveče, prižgite vsak 
svojo). Pripravite tudi blagoslovljeno vodo (lahko jo dobite v cerkvi zadaj), 
s katero se boste pokrižali po obnovitvi krstnih obljub. Po obredih lahko 
poiščete slike krsta in obudite hvaležnost za odrešenje - da vas je Bog 
sprejel za svoje otroke in vas vodi v življenje, ki se ne konča. 
 

 Na veliko nočNa veliko nočNa veliko noč   preko križa lahko pred mašo položite bel trak, ki pred-
stavlja vstajenje - prt v katerega je bilo zavito Jezusovo telo. Če imate 
oglje in kadilo, lahko pri sveti maši uporabite, da je bolj slovesno. Po maši 
drug drugemu voščite blagoslovljene praznike in povejte za kaj ste Jezusu 
hvaležni. Ob obedu, ko jeste blagoslovljene velikonočna jedila, se lahko 
pogovorite, kaj kakšna jed predstavlja. Prisluhnite (ali zapojte) kakšne 
vesele velikonočne pesmi. Če veste za koga, ki je sam, ga lahko pokličete ...   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kako pomembna je nedelja? Nedelja je središče krščanskega časa, saj v nedeljo pra-
znujemo Kristusovo vstajenje in vsaka nedelja je velika noč v malem. (KKC 1163–
1167, 1193) Če ne upoštevamo nedelje ali jo odpravimo, so v tednu le še delavniki. 
Človek, ki je bil ustvarjen za veselje, degenerira v zgolj delavca in potrošnika. Na zemlji 
se moramo naučiti z Bogom praznovati, sicer v nebesih ne bomo imeli kaj početi. 

PRENOSI SVETIH MAŠ in BOGOSLUŽIJ v VELIKEM TEDNU PRENOSI SVETIH MAŠ in BOGOSLUŽIJ v VELIKEM TEDNU PRENOSI SVETIH MAŠ in BOGOSLUŽIJ v VELIKEM TEDNU    
ter nekatere oddajeter nekatere oddajeter nekatere oddaje   
 

Verniki, ki se zaradi epidemioloških ukrepov ne boste mogli udeležiti 
svetih maš v domačem kraju, lahko spremljate praznična bogoslužja in 
svete maše velikega tedna preko radia oz. televizije. Povabljeni, da pri 
spremljanju bogoslužij tudi dejavno sodelujete.  
 
 

Veliki četrtek, 1. aprilVeliki četrtek, 1. aprilVeliki četrtek, 1. april   
 Ob 9.00 – Krizmena sv. maša – novomeška stolnica 

 Ob 10.00 – Krizmena sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS) 

 Ob 18.00 – Večerna sv. maša velikega četrtka iz Vatikana (TV EXODUS) 

 Ob 18.30 – Večerna sv. maša velikega četrtka iz ljubljanske stolnice (RADIO OGNJIŠČE) 
 

 

Veliki petek, 2. aprilVeliki petek, 2. aprilVeliki petek, 2. april   
 Ob 10.00 – Pasijon po Marku (TV SLO 2) 

 Ob 15.00 križev pot (RADIO OGNJIŠČE) 

 Ob 18.00 – Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju iz Vatikana (TV EXODUS) 

 Ob 18.30 – Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju – ljubljanska stolnica (RA. OGNJIŠČE) 

 Ob 19.00 Škofjeloški pasijon  (TV SLO 2) 

 Ob 21.00 – Križev pot iz Vatikana (TV SLO 2, TV EXODUS) 
 

 

Velika sobota, 3. aprilVelika sobota, 3. aprilVelika sobota, 3. april   
 Ob 12.00 – Blagoslov velikonočnih jedil (RADIO OGNJIŠČE) 

 Ob 15.00 – Blagoslov jedil iz mariborske stolnice (TV SLO 1) 

 Ob 18.30 – Velikonočna vigilija – ljubljanska stolnica (RADIO OGNJIŠČE) 

 Ob 19.30 – Velikonočna vigilija iz Vatikana (TV EXODUS) 

 Ob 19.50 – Velikonočna poslanica slovenskih škofov (TV SLO 1) 
 

 

Velika noč, 4. aprilVelika noč, 4. aprilVelika noč, 4. april   
 Ob 10. 00 – Sv. maša iz mariborske stolnice (TV SLO 1)  

 Ob 10.00 - Sv. maša iz ljubljanske stolnice (RADIO OGNJIŠČE) 

 Ob 10.00 – Sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS) 

 Ob 11.10 – Kratek film o sv. Frančišku (TV SLO 1) 

 Ob 11.20 – oddaja Obzorja duha (TV SLO 1) 

 Ob 11.55 – Blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV SLO 1, TV EXODUS) 
 

Velikonočni ponedeljek, 5. aprilVelikonočni ponedeljek, 5. aprilVelikonočni ponedeljek, 5. april   
 Ob 10.00 prenos svete maše (RADIO OGNJIŠČE)  
 

Naj  vas milost in mir Vstalega najde tam kjer ste in vas vodi tja kamor Bog želi. 

https://portal.pridi.com/2021/03/26/kako-z-otroki-obhajati-sveto-tridnevje-in-veliko-noc/
https://padlet.com/slovenskikatehetskiurad/mtt9hm14t7wiybpq
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/pomen-velikonocnih-jedi?Open

