
BOGOSLUŽNI RED 

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

GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA 

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. | 

 

DRUŽINADRUŽINA  

Kateheza v družini - drobec za pokušino:   

 

Celotne kateheze in videi so vam na voljo na: 
https://katoliska-cerkev.si/oznaka/leto-druzine 
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13. 3. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 

2. POSTNA -  PAPEŠKA 
NEDELJA  

Kris t ina,  devica in  
mučenka  

700 

800 

 

1000 
1430 

-za župljane in dobrotnike  
+Marija Setnikar 
+Boštjan Dolenc, obl. 
++Prevodnik (Brode 3); +Silva Pirc, obl. 
Hribec: križev pot 

14. 3.,   
ponedeljek Matilda, kraljica  1800 +Marko Pratljačić, 7. dan 

+Kristijan Pečnik, obl.; +Jože Demšar  

15. 3.,   
torek Ludovika, redovnica 

700 

1800 

 

-po namenu 
+Francka Prezelj, 30. dan; ++sorodniki 
-za zdravje (M) 

16. 3.,  sreda Hilarij Oglejski, škof 1800 +Franc in Frančiška Homan, obl.; ++Biček 

17.  3.,  
četrtek Patrik, škof 1800 -za zdravje 

-v priprošnjo sv. Katarini za zdravo pamet 

18. 3.,  
+petek Ciril Jeruzalemski, c. uč. 1800 

+Jožefa Rihtaršič  
+Jože Kovač in babica Cilka  

19. 3.,  
sobota 

SVETI JOŽEF 
mož Device Marije 

slovesni praznik 
začetek tedna družine 

800 

1800 

 

+Pavle Kožuh, obl. (Kopališka ul.)  
+Jože Demšar 
+Janez Prevodnik, obl. (Podpulfrca)  

20. 3. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

3. POSTNA NEDELJA 
 

Klavdija, mučenka 

700 

800 

 

1000 

1430 

-za župljane in dobrotnike  
+Franc Potrebuješ, obl.  
+Ernest in Janko Tušek, obl.  
Ivana Koblar, obl.; +Jože Bašelj  
Hribec: križev pot 

21. 3.,   
ponedeljek 

Nikolaj iz Flüe,  
puščavnik 

1800 
+Agata in Marko Hozjan 
-za zdravje (M) 

22. 3,   
torek Lea, spokornica 

700 

1800 
-po namenu (K.L.) 
+Andrej Rihtaršič, obl. 

23. 3.,  sreda Turbij, škof 1800 +Ana Jesenovec Dagarin; +Franc Koščak 

24  3,  čet. Dionizij, mučenec 1800 +Milka Štibilj; -za Francijevo zdravje 

25.  3.,  
+petek 

GOSPODOVO  
OZNANJENJE 

slovesni praznik 

800 

1800 

+Pavle in Rozalija Križnar, obl.  
-za družine 

26. 3.,  
sobota Lara, mučenka 

700 

1000 
 

1800 

-po namenu 
Cerkev Brezmadežne (Nunska): blagoslov 
in sveta maša (g. nadškof) 
+Anton Trojar, obl.; +Mili Eržen in Marjan Kok 

27. 3. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 

4. POSTNA NEDELJA  
 

Rupert ,  škof  

700 

800 

1000 
1430 

1515 

-za župljane in dobrotnike  
+Ana in Primož Prezelj 
+Anton Nartnik, obl. 
Hribec: križev pot 
Hribec: +Jožef in Marija Bernik in sorodniki 

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 | 

Z molitvijo in Z molitvijo in 
pokoro lahko pokoro lahko 

ustavimo vojno ustavimo vojno   
  
  
  

Darujte žrtve in molitve.        
Z molitvijo in pokoro 
lahko ustavimo vojno. 
Upanje je v naših rokah 
- tistih, ki molijo in Bogu 
darujejo post/pokoro. 
             —-    —-    —- 
Ti, Jezus, si posvetil post, 
ko si v puščavi postil se, 
naročaš zdaj ga tudi nam 
za zdravje našega duha. 
  

Naklôni Cerkvi milosti, 
vse naše óbčestvo podpri, 
naj grehe svoje vsak spozna, 
iskreno se jih pokesa. 
  

Pregrehe, ki teže nam vest, 
odpusti milostno, Gospod, 
in za naprej pomagaj nam, 
da v grehe več ne pademo. 
  

Spokorna dela postnih dni 
naj zbrišejo nam vse dolgé, 
očiščeni veliko noč 
naj radostno obhajamo. 
  

Trojica sveta, naj slavi 
te vse vesoljstvo in časti, 
naj duh očiščen, prenovljen 
ti poje novo hvalnico. Amen. 

V spomin pri-
kličimo nekaj 
trenutkov, v 

katerih smo bili preprosto srečni, da smo 
se popolnoma predali iz ljubezni same in 
se odrekli lastni želji po samopotrditvi. 

 

V družini  
naredimo 
nekaj, kar bo 

odražalo brezpogojno ljubezen, ki smo jo 
prejeli in kako smo se ob tem počutili. 

 
Vsi naj na velik 
plakat napišejo 
(ali narišejo),  

kaj je zanje družina.  

https://katoliska-cerkev.si/oznaka/leto-druzine


2. POSTNA NEDELJA2. POSTNA NEDELJA   

 

 

  Danes popoldne bo ob 14.30 križev pot na Hribec, pri katerem se nam 
bodo pridružili tudi romarji iz župnije Sveti Duh.  
 

 V torek, 15. marca, bo ob 19. uri v Sokolskem domu predavanje o 
Plečnikovi zapuščini (na Loškem), bratje kapucini in Zakonci za Kristusa 
pa vabijo na torkove postne večere - ob 19.30 v samostansko jedilnico. 
 

  V petek, 18. marca, boste POL URE PRED SVETO MAŠO (ob 17.30) pri 
križevem potu v župnijski cerkvi, sodelovali veroučenci 6. razreda.  
 

Ob 18.45 bo ta dan srečanje za starše veroučencev 3. razreda - 
prvoobhajancev. Starši se srečanja zagotovo udeležite. 
 

  V soboto bo slovesni praznik sv. Jožefa. Pričel se bo 
tudi teden družine (do praznika Gospodovega oznanjenja). 
Vsak večer boste lahko od 20.00 do 20.20 preko zoom-a 
prisluhnili pričevanjem zakoncev in kratki molitvi: 
https://katoliska-cerkev.si/teden-druzine-2022  
Vabljeni k molitvi za družine ... v hvaležnosti in prošnji.  
 

  Prihodnja nedelja bo 3. POSTNA NEDELJA. Ob 9. uri bo v 
župnišču redno letno srečanje mežnarjev in ključarjev naše župnije.  
Ob 14.30 bo pobožnost križevega pota na Hribec pri katerem boste 
povabljeni, da sodelujete še posebej sodelavci Karitas. Pridružili se 
nam bodo tudi verniki iz Reteč in Suhe. Pridite molimo.  

 

 Na 5. postno nedeljo, 3. aprila, NE BO skupnega križevega 
pota NA HRIBEC, saj se bomo letos verniki iz celotne naše 
dekanije odpravili na KRIŽEV POT V KOČEVSKI ROG. 
Načrtovan odhod bo ob 13.20 izpred Tehnika, vrnitev pa 
najkasneje do 20. ure. Lahko se pridružite tudi, če imate 
težave s hojo. Prispevek 10 eur boste poravnali na avtobusu, 
potrebne pa so predhodne prijave (župniku), in sicer 
najkasneje do nedelje, 27. marca .  

3. POSTNA NEDELJA3. POSTNA NEDELJA   

 

 

  Do prihodnje nedelje se še lahko prijavite za udeležbo na križevem 
potu v Kočevski rog na 5. postno nedeljo.  
 

  V tem tednu bomo nadaljevali s srečanji staršev veroučencev. Zelo 
je zaželeno, da se starši (vsaj enega od) srečanj udeležite, saj je po     
dolgem obdobju to ena redkih možnosti, da se osebno srečate s kateheti 
vaših otrok. Srečanja bodo v župnišču, in sicer: 
- v ponedeljek, 21. marca, ob 19h za starše veroučencev 6. in 7. r., 
- v torek, 22. marca, ob 18.45 za starše veroučencev 1. in 5. r. ter 
- v sredo, 23. marca, ob 18.45 za starše veroučencev 2. in 4. r. 
 

 V četrtek ,24. marca, bo v cerkvi v Retečah slavilni večer za mlade. Vabljeni. 
 

 V petek, 25. marca, bomo obhajali slovesni praznik 
GOSPODOVEGA OZNANJENJA. Na materinski dan se 
iskreno zahvalimo staršem in Bogu za življenje.  
Sveti maši bosta ob 8. in 18. uri. Pri KRIŽEVEM 
POTU ob 17.30 sodelujete veroučenci 5. razreda.  
 

 V petek, 25. marca, ob 19. uri Prosvetno društvo 
Sotočje vabi v Sokolski dom na PRIREDITEV   OB 
MATERINSKEM DNEVU. Gostja bo Helena Rozman, 
večer pa bodo obogatili tudi pevski zbori, gledališka in 
folklorna skupina. Vabljeni! 
 
 V soboto, 26. marca, bo g. nadškof Stanislav Zore ob 10. uri daroval 
sveto mašo in blagoslovil prenovljeno zunanjost Cerkve Brezmadežne 
(Nunske) ter tudi obnovljeno pročelje Starega župnišča. Za uspešno in  
lepo obnovo Cerkve Brezmadežne gre zahvala nadškofiji Ljubljana, ki je za 
to obnovo poskrbela. Lepo vabljeni k zahvali in priprošnji Mariji! 
 
 Prihodnja nedelja, 27. marca, bo 4. POSTNA NEDELJA. Ob 14.30 bo 
pobožnost križevega pota na Hribec, pri katerem boste povabljeni k 
sodelovanju skavti. Ob 15.15 bo sveta maša na Hribcu.  
 

  Na milijone Ukrajincev je v vojni in potrebuje pomoč. Bog povrni vsem, ki ste 
že prispevali molitve, darovali trpljenje oz. žrtve ter pomoč … in vsem, ki boste to 
še storili. Darujte lahko 5 EUR, tako da pošljete SMS z besedilom: Karitas5 na 1919,  
ali nakažite dar na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, 
TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: SI00 870,  Namen: Pomoč Ukrajini. HVALA! 

 

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
je pol ure pred sveto mašo. 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je 
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča. 
 

SVETOPISEMSKA SKUPINA 

- sreda po maši v župnišču. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 
 
 
 
 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 

- 17. marec: ZA DOMOVINO, 

- 24. marec: ZA OTROKE IN DRUŽINE. 

13. 3. 2022 20. 3. 2022 

 
 

https://katoliska-cerkev.si/teden-druzine-2022

