
 

Leto XLI, št. 1                                                           14. januar 2018 

2018  

14. 1. 

NEDELJA 

2. NEDELJA  

MED LETOM 

700 

800 

1000 

 

-za župl jane in dobrotnike  

++Mavri  in  Pogačnik  

++starš i  Vizjak,  obl .  

+Jože Cankar,  obl .  

15. 1.  

ponedeljek 
Absalom, škof 1800 +Minka Druškovič  

++starš i  Hafner (Kopal iška)  

16. 1.  
torek 

Marcel, papež 

700 

1800 

 

-po namenu 

+Anica in Janko Trdina, obl.  
+Leopold Ferk, obl. 

17. 1.   

sreda   
Anton, puščavnik 1800 

+Antonija Kožuh 

+Anton Potrebuješ 

18. 1.  

četrtek 

Marjeta Ogrska, 

redovnica 
1800 

+Cir i l  Oblak,  obl .  

+Alojz Koprivnikar, obl.  

19. 1.   

petek 
Makarij, opat 1800 +Irena Marte lak,  7. dan  

+Pavla Bergant; +Ana in Boris Stojanovič 

20. 1.  

sobota 
Boštjan, mučenec 

700 

1800 
-po namenu 

+Jože Oblak, obl. in starši; +Franc Rihtaršič 

2018  

21. 1. 

NEDELJA 

3. MED LETOM  

700 

800 

1000 

-za župl jane in dobrotnike  

+Pavle Križnar, ml. 

++bratje in sestre Pintar (Sopotnica)  

22. 1. 
ponedeljek 

Vincencij, diakon in 
mučenec 

1600

1800 

 

Bodovlje: v čast sv. Neži; ++Ziherl in Brelih 

++Vinko Bernik (Stara c.)  
++družina Dolenc (Vinharje)  

23. 1.  

torek 
Henrik, duhovnik 

700 

1800 

-po namenu 

+Marjan Bokal ,  obl .  

24. 1.  

sreda 

Frančišek Saleški, 

cerkveni učitelj 
1800

 +Frenk Osredkar  

25. 1.  

četrtek 

SPREOBRNJENJE 

APOSTOLA PAVLA 
1800 

+Pavla Možina, 30. dan  

+Frančiška Strojan, obl .  

26. 1.  

petek 
Timotej in Tit, škofa 1800 

+Anica Svol jšak,  obl .  

+Andrej  Trobec, obl .  

27. 1.  

sobota 

Angela Merici,  

redovna ustanoviteljica 

700 

1800 
-po namenu 

++starši Prosen; +Janez Bernik (Fužinska)  

2018  

28. 1. 

NEDELJA 

NEDELJA  
SVETEGA PISMA  

700 

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike; +Blaž Čarman, obl. 

+Franc Jamnik (Kopališka)  

+Silva Alič, obl.  

 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(priDBS). Uradne ure: pon. 8.00 - 9.00 in pet. 16.00 - 17.00. 

B O G O S L U Ž N I  R E D  
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.  
 

 
  

Januar Januar --  mesec verskega tiska in katoliških medijevmesec verskega tiska in katoliških medijev  
  

Po tradiciji je v Sloveniji januar 

mesec verskega tiska. Takrat 
običajno poravnavamo naročni-

no na verske časopise in to je 
tudi priložnost za razmislek o 
pomenu verskega tiska in 

medijev v duhovnem življenju.  

Ta ima neprecenljivo vlogo pri 
poglabljanju vere pa tudi pri 

oblikovanju naših stališč, zasid-

ranih v krščanstvu.  

Če ne poznamo krščanskih stališč, jih ne bomo znali zagovarjati 

v pogovoru z drugimi in v javnosti, pa tudi ne po njih živeti.  

Vse, kar verniki danes vedo o Cerkvi, vedo iz medijev. Če vedo kaj o 
Cerkvi, vedo zato, ker je bil (nad)škof na televiziji, ker je radio poročal 
o neki cerkveni prireditvi, in ker je rumeni časopis pisal o kakšnem 

škandalu. Žal večina vernikov Cerkve ne pojmuje več tako, kot so o 
njej slišali pri verouku ali v cerkvi, ampak kot so jim jo naslikali mediji. 

Če verniki svojo podobo Cerkve oblikujejo glede na medije, potem je 

jasno, kako pomembna je njihova vloga. V dobrem in slabem smislu. 

Zato imajo verski tisk in katoliški mediji neprecenljivo vlogo pri obli-

kovanju našega krščanskega svetovnega nazora.  

Vabimo vas, da obnovite naročnino za verski tisk v letu 2018 in 

spremljate in podpirate katoliške medije. 

Darovali za maše (oddane): +duhovnik Andrej Sever: 3 svakinja Ladi z družino , 
1 Francka in Jože Bašelj, 32 župljani iz Ajdovca, 1 župljani iz Soteske, 50 eur 
za cerkev - Poličarjevi; +Anica Tušek: 2 sin Franc.  

http://www.zupnija-lenart.si/images/clanki/verski_tisk.jpg


 2. NEDELJA MED LETOM                   14. 1. 2018 
 

 Hvala sorodnikom in številnim vernikom za molitve in 

sodelovanje pri pogrebu pokojnega duhovnika Andreja 
Severja - rojaka iz naše župnije. Naj mu bo Bog bogat plač-

nik in naj bo večno v Božji ljubezni in miru!  

 

 KOLEDNIKI so s pomočjo velikodušnih dobrotnikov letos 

zbrali 1.955 EUR (lani 1.890 EUR) za pomoč ljudem, med kate-
rimi delujejo slovenski misijonarji.  

Bog naj vsem dobrotnikom podari milost tam, kjer jo najbolj 
potrebujete!  

 
 V ADVENTNI AKCIJI 'OTROCI za OTROKE' ste veroučenci zbrali: 
 

- predšolski: 52 eur    - 5. razred: 36 eur 
- 1. razred:  164 eur    - 6. razred: 103 eur 
- 2. razred:  107 eur    - 7. razred: 174 eur 
- 3. razred:  65 eur    - 8. razred: 72 eur 
- 4. razred:  72 eur    - 9. razred: 38 eur 
 

SKUPAJ= 55 (lani 57) od 295 veroučencev: 883 eur (lani 647 eur).   

 

Hvala staršem za spodbudo, ko z besedo in zgledom vzgajate otroke, 
da ne mislijo samo nase (kaj bi še imeli …), pač pa so pozorni tudi na 
druge ljudi - predvsem tiste, ki potrebujejo pomoč. Brez dobrote člo-
veštvo propada … nekje od uboštva, drugje od obilja. 
 

  V četrtek, 18. januarja, bomo z 

molitveno uro pred Najsvetejšim (ob 

17. uri) vstopili v TEDEN MOLITVE 
ZA EDINOST KRISTJANOV.       

Letos nas bo povezoval svetopisemski 
stavek: »Tvoja desnica, Gospod, se je 

poveličala z močjo.« (2 Mz 15,6).  

Vabljeni k poveličevanju Boga za vsa nje-

gova čudovita dela in k prošnji, da nas vodi naproti edinosti »v 
resnici in ljubezni«. 

3. NEDELJA MED LETOM              21. 1. 2018 
   

 V četrtek, 25. januarja, na praznik spreobrnjenja apostola Pav-
la, bomo sklenili letošnji teden molitve za EDINOST KRISTJANOV. 
Bog povrni vsem, ki se konkretno - z molitvijo in medsebojnimi 
odnosi odzivate na Jezusovo srčno željo: »Da bi bili vsi eno.«. 
  

 Prihodnja nedelja bo SVETOPISEMSKA NEDELJA. Ob 
15. uri bo v župnijski cerkvi sv. Jakoba dekanijsko 
srečanje bralcev Božje besede. Med nami bo gost, 
dramski igralec Pavle Ravnohrib. Bogoslužni bralci se 
srečanja radi udeležite. 
 

 Naslednje krščevanje v naši župniji bo v nedeljo, 11. februarja. 
 

 
 

DOGODKI IN SLOVESNOSTI V ŽUPNIJI V LETU 2018 
 

 PRVA SVETA SPOVED bo v soboto, 24. marca, 
   
 SVETA BIRMA bo v soboto, 12. maja, 
 

 PRVO SVETO OBHAJILO bo v nedeljo, 20. maja, 
 

 SREČANJE STAREJŠIH bo v nedeljo, 27. maja in 
 

 SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV v nedeljo, 24. junija. 

 

  POLETNI ORATORIJPOLETNI ORATORIJ bo  
v naši župniji letos potekal  

od ponedeljka,  

13. avgusta,  
do petka,  

17. avgusta 2018. 
 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK uro PRED mašo - SKUPNA MOLITEV:  

-18. januarja: ZA EDINOST KRISTJANOV, 

-25. januarja: ZA OTROKE IN DRUŽINE. 

MLADINSKI VEROUKMLADINSKI VEROUK  

- petek ob 20. uri v župnišču. 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  

- 1. in 3. nedelja v mesecu po 8. in 

po 10. maši v župnišču - 1. nadstr. 

  

PRENOVA V DUHUPRENOVA V DUHU  

- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija. 
 

SVETOPISEMSKI VEČERSVETOPISEMSKI VEČER  

- sreda  po sveti maši v župnišču. 

MEŠANI PEVSKI ZBORMEŠANI PEVSKI ZBOR  

- sreda ob 20. uri. 
 

MLADINSKI PEVSKI ZBMLADINSKI PEVSKI ZBOROR  

- torek ob 19.30. 
 

ŽENSKI PEVSKI ZBORŽENSKI PEVSKI ZBOR,  

- 2. sob. v mesecu, pred mašo. 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOROTROŠKI PEVSKI ZBOR  

- nedelja ob 9. uri. 
 

DEKLIŠKI ZBORDEKLIŠKI ZBOR - nedelja ob 9. uri. 


