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BOG NAM JE MARIJO PODARIL, DA NE BI BILI NIKOLI SAMIBOG NAM JE MARIJO PODARIL, DA NE BI BILI NIKOLI SAMIBOG NAM JE MARIJO PODARIL, DA NE BI BILI NIKOLI SAMI   
 

 

Meseca maja je na željo papeža Frančiška ves svet povezan v 
molitvi rožnega venca v prošnji za prenehanje pandemije.  
 

Vsak dan je zanjo odgovorno eno izmed 
romarskih svetišč, prenos ob 18. uri pa je mogoče 
spremljati preko www.vaticannews.va/sl.  
 

Omenjena pobuda z naslovom »Vsa Cerkev je 
neprenehoma molila k Bogu« potrjuje nauk 
Cerkve, ki pravi, da nam je Bog podaril Marijo, 
da ne bi bili nikoli sami. Marija je tista, ki je bila 
na svatbi v Kani pozorna na potrebe mladopo-
ročencev in je tista, ki je še naprej pozorna tudi 
na nas danes, posebej v težkih trenutkih. In v 
tem nemirnem obdobju se moramo obrniti 
nanjo, ki je naša mati. 

 

Temeljno načelo krščanstva: odkriti Božjo ljubezen 
Tudi tokratno papeževo molitveno pobudo vidimo kot dejanje ljubezni: 
»Odnos med Bogom in njegovim ljudstvom je odnos med ženinom in 
nevesto. Ko angel pride k Mariji, ji reče: razveseli se, Marija, veseli se,    
kecharitomene, ki v grščini pomeni "ljubljena od Gospoda". Angel v tistem 
trenutku razodene temeljno resničnost: da je Marija ljubljena; kakor pri 
krstu v Jordanu Bog razodene, kdo je Jezus: ljubljeni. Zato je tudi 

temeljno načelo krščanske vere odkriti Božjo ljubezen. In ta ljubezen 
te vodi, da želiš biti vedno z ljubljenim. Tako pridemo do te oblike molitve. 
Biti z Bogom, ga prositi, izgovarjati vedno iste besede: osebi, ki ljubi, ni 
potrebno reči veliko besed, dovolj je, da reče "ljubim te". In rožni venec želi 
biti ravno to dejanje, združeno s premišljevanjem Kristusovega življenja.« 

Nadaljevanje na notranji strani → 
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9. 5. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

Evzebij, škof 

-za župljane in dobrotnike 
++starši Setnikar in Jože Omejc 
+Ana Potrebuješ, 30. dan 

70 0  

800 

1000 

10. 5.,   
ponedeljek 

Job, sp. mož 
PROŠNJI DAN 

-po namenu 
Sv. Andrej: -za blagoslov pri delu 
+Marija Krajnik, 30. dan; +Božica Markotić, 7. dan 

70 0  

1700 
1900 

11. 5.,   
torek 

Pankracij , mučenec 
PROŠNJI DAN 

++Škulj 
Sv. Ožbolt: -za blagoslov pri delu 
+Janez Krmelj, obl. (Pod Plevno) 

70 0  

1700 
1900 

12. 5.,  
sreda 

Leopold, redovnik 
PROŠNJI DAN 

-po namenu 
Hribec: -za blagoslov pri delu 
-za zdravje; +Simon Gegič, 7.  dan  

70 0  

1700 
1900 

13.  5.,  
četrtek 

GOSPODOV  
VNEBOHOD 

slovesni praznik 

-za odvrnjenje hude ure, za Božje  
varstvo in za blagoslov pri delu 
+Pavla Mravlja, 7. dan; +Katarina Biček, obl. 

80 0  

 

1900 

14. 5.,  
petek 

Bonifacij, mučenec 
binkoštna devetdnevnica 

-po namenu 
+Dušan Šmid, obl. in sorodniki  
+Frančiška Bergant, obl. (Sv. Ožbolt)  

70 0  

1900 

 
15. 5.,  
sobota 

Zofija, mučenka 
binkoštna devetdnevnica 

-za zdravje (R) 
-po  namenu 

70 0  

1900 

16. 5. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

Janez Nepomuk, duh-muč 
binkoštna devetdnevnica 

-za župljane in dobrotnike 
+Janez Habjan 
++družina Alič 

70 0  

800 

1000 

17. 5.,   
ponedeljek 

Jošt, puščavnik 
binkoštna devetdnevnica 

-za zdravje 
+Antonija Čarman; +Milan Košenina, obl. 

70 0  

1900 
18. 5.,   
torek 

Erik, kralj 
binkoštna devetdnevnica 

-v zahvalo Božjemu usmiljenju (P)  
++starši in bratje Tavčar 

70 0  

1900 

19. 5.,  
sreda 

Urban I., papež 
binkoštna devetdnevnica 

-po namenu 
+Vinko Dolinšek, obl .;   
+Marija in Edvard Kreč,  obl .  

70 0  

1900 

 

20.  5.,  
četrtek 

Bernardin, duhovnik 
binkoštna devetdnevnica 

-po namenu 
+Štefan Logar; +Polde Prevodnik  

70 0  
1900 

21. 5.,  
petek 

Teobald, škof 
binkoštna devetdnevnica 

-po namenu 
++starši Eržen (Koširjeva)  
+Anton Koblar (Dobrova); +Franc Bernik 

70 0  

1900 

 

22. 5.,  
sobota 

Julija, mučenka 
binkoštna devetdnevnica 

-po namenu 
-po namenu 

70 0  

1900 

23. 5. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

BINKOŠTI 
-za župljane in dobrotnike 
+Ivanka in Janko Kandiž 
+Ludvik Omejc 

70 0  

800 

1000 
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Za sveto mašo sedaj velja določilo 20 m2 na osebo oz. člane istega 
gospodinjstva. Ob vstopu v cerkev si razkužite roke in ves čas nosíte 
zaščitno masko. Pridite če ste zdravi in na lastno odgovornost.  
 
 

Za NEDELJSKE in PRAZNIČNE SVETE MAŠE je še vedno potrebna potrebna potrebna 
vnaprejšnjavnaprejšnjavnaprejšnja   PRIJAVA PRIJAVA PRIJAVA na spletnem obrazcu (na spletni strani župnije) ali 
pa se vpišite v tabelo na notranji strani glavnih vrat cerkve.  Hvala! 

 
 

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

 

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

 OBISKI BOLNIKOV so ob upoštevanju varovalnih ukrepov. Svojci      
pravočasno sporočite (pred odhodom v bolnico, oz. preden človek povsem oslabi). 
 

 KRŠČEVANJE je mogoče, po predhodni prijavi. Starši pokličite ali pišite po e-pošti. 

 
 

 

→ Nadaljevanje s prve strani  

Zakaj je rožni venec močna molitev? 
Zdravamarija je svetopisemska molitev, v središču katere je Jezusovo ime, in ki 
neprenehoma premišljuje o Jezusovem in Marijinem življenju. Skratka, rožni 
venec nas vedno znova vrača k moči evangelija. Ne smemo ga moliti, kakor da bi 
bil nek magičen obred, ampak je naš namen biti z Marijo, da bi ljubili Jezusa. 
Božji Duh se spusti v dvorano zadnje večerje, kjer je Marija, velika pričevalka 
Jezusovega življenja. Z rožnim vencem mi premišljujemo in podoživljamo Mari-
jino ljubezen do Jezusa. In ta ljubezen je moč, ki nam pomaga premagati svet.« 
 

Ali nas Marija vedno usliši? 
Jezus s križa gleda mater in učenca, ki ga je ljubil, in materi reče: 'Glej, tvoj sin.' 
Nova Mati, novi Jeruzalem, ki zbere vse otroke, in za katerega so judje mislili, da 
je Jeruzalem iz kamna, je Marija. In Devica, ki je bila vzeta v nebesa z dušo in telesom, 
še naprej opravlja svojo nalogo - je posrednica v naših potrebah, je Mati Cerkve. 
Torej mama, ki opazuje, je pozorna in prosi Sina, naj nam pomaga. Ni namreč 
Marija tista, ki dela čudeže, ampak posreduje za nas in prisluhne našim molit-
vam. Ona prosi Boga, naj nam pomaga, kakor dobra mati. To je tudi razlog za 
mnoga Marijina prikazovanja in tudi za svetišča, ki jih imamo po vsem svetu. 
Svetišča so kraji, ki kažejo, kako je Bog še naprej prisoten v svetu preko Marije.« 
 

Mariji se poklonimo z rožami naših molitev 
Mesec maj je bil mesec rož in mesec zaročencev. Fantje so pripravljali vence iz rož in 
jih prinašali svojim izvoljenkam. Ta mesec je postal znamenje tudi za tiste, ki ljubijo 
Marijo, našo Mater, Kraljico, najlepšo ženo sveta. Rožni venec je nastal prav s tem 
namenom: da bi se poklonili Mariji z rožami naših molitev, ki jih spletemo v venec.«  

Vir: Radio Vatikan 

6. VELIKONOČNA  NEDELJA  

 

 V mesecu maju, ki je posvečen Mariji, potekajo šmarnice:  

 ob 19. uri: - v ŽUPNIJSKI CERKVI V Škofji Loki med tednom med večerno sveto 
mašo (v nedeljah pri sveti maši ob 10. uri) ter pri Karlinovi kapelici v Zmincu (št. 12);  
 

  ob 18. uri:  v Viršku na koncu Kopališki ulice, pri cerkvi na Hribcu, pri 
cerkvi na Sv. Andreju, pri cerkvi na Sv. Ožboltu, pri cerkvi v Bodovljah, 
pri Marijini kapelici v vasi Log (št. 5) in pri križu v vasi Brode;                                             
 

 ob  17. uri: -  v Breznici (št. 11). 

 

Marija nas vodi k Jezusu, zato boste v maju šmarničarji dvakrat sodelovali pri sveti 

maši v župnijski cerkvi. Tako bomo prinašali in združevali molitve iz cele župnije. 
 
 

 

 Ta teden bomo obhajali PROŠNJE DNEVE pred 
praznikom Gospodovega vnebohoda. Radi prosi-
mo Boga za odvrnjenje hude ure, za primer-
no vreme, za varstvo pred vsem, kar ogroža 
naše domove in naše duše ter za blagoslov.  

 

 

 V četrtek, 13. maja, bo slovesni praznikslovesni praznik   

GOSPODOVEGA VNEBOHODAGOSPODOVEGA VNEBOHODA. Praznični sveti 
maši bosta v župnijski cerkvi ob 8. in ob 19. uri. 
 

 

   PO VNEBOHODU se, po vzoru apostolov in Marije, zbiramo          
k DEVETDNEVNICI PRED BINKOŠTNIM PRAZNIKOM. Skupaj molimo 

častitljivi del rožnega venca častitljivi del rožnega venca častitljivi del rožnega venca in molitev: 'Pridi, Sveti Duh. Pridi po 
mogočni priprošnji brezmadežnega srca Marije, tvoje preljube neveste.'  
 

 7.  VELIKONOČNA  NEDELJA  
 

 

 V času BINKOŠTNE DEVETDNEVNICE se radi 
zbirajmo v skupni molitvi - v cerkvi pol ure pred 
sveto mašo in doma, ob molitvi rožnega venca.  
 

 V soboto,  22. maja, pred praznikom BINKOŠTI, 
bo od 20h do 23h v župnijski cerkvi potekalo 
češčenje, slavljenje in skupna molitev. 
 

 Prihodnjo nedeljo bo BINKOŠTNI PRAZNIK. 
Vsi prosimo za milostni dar Svetega Duha, Tolaž-
nika - Moč z višave. 

16. 5. 2021 

9. 5. 2021 

https://docs.google.com/document/d/1r2RyWIcQcmG_JLWAzFiycwfbrUc27mI3naWPjFgSE7I/edit

