
 

Leto XLI, št. 19                                                      23. september 2018 

2018  

23. 9. 

NEDELJA 

25. MED LETOM - 
SLOMŠKOVA 

p. Pij iz Pieltrelcine, 
redovnik 

700 
800 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Marija Krek, obl.; +Andrej Kožuh, obl. 
+Cvetka Filipič 

24. 9.  
ponedeljek 

bl. Anton Martin  
Slomšek, škof 

1900 
+Sandi Dolenc, obl. 
+Mira Možgan, obl.  

25. 9.  

torek 
Sergij, menih 

700 

1900 

-po namenu 

+Stane in Slavica Koren, obl.  

26. 9.   
sreda   

Kozma in Damijan, 
mučenca 

1900 
+Feliks Krančan, obl.  
-za srečno vrnitev  

27. 9.  
četrtek 

Vincencij Pavelski, 
ustanovitelj lazaristov 

1900 +Marija Maček, obl.  

28. 9.  
petek 

Venčeslav, mučenec 1900 
+Lovrenc Dolinar, 7. dan 
+Ančka Rupar, obl.  

29. 9.  

sobota 

Mihael, Gabriel in 

Rafael, nadangeli 

700 

1900 

 

-v čast Svetemu Duhu  

+Genica Camlek, obl.  
+Andrej Fojkar, ml. 

2018  

30. 9. 

NEDELJA 

 
26. MED LETOM 
Hieronim, duhovnik 

700 

800 
1000 

-za župl jane in dobrotnike  
+Slavko Dobrajc  
-v pr iprošnjo za b lagoslov v družini  

1. 10.  
ponedeljek 

Terezija Deteta Jezu-
sa, cerkvena učiteljica 

1900 
+Marija Peklaj 
+Marija Bradeško, obl.  

2. 10.  
torek 

Angeli varuhi 
700 

1900 
-po namenu 
+Stjepan Pejić, obl.  

3. 10.  
sreda 

Frančišek Borgia, 
duhovnik 

1900 
+Antonija Kožuh, obl.  
+Martin Habjan, obl.  

4. 10.  
četrtek 

Frančišek Asiški, 
redovni ustanovitelj 

1900 
+Marjanca Trampuš in Franc Košir (Jazbine) 
+Franc Bernik (Sv. Ožbolt) 

5. 10.  
prvi petek 

Marija Favstina 
Kowalska, redovnica 

700 
1900 

-v čast Jezusovemu srcu  
+Franc Košir (Sv. Ožbolt)  

6. 10.  
prva sobota 

Bruno,  
redovni ustanovitelj 

700 

1630 
1730 

  

18183030  

1930 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu srcu 
-sveta maša za hrvaško skupnost 
Molitev za rešitev duš in v tolažbo Božjemu  

 srcu - po Marijinem naročilu 

+Boris in Ana Stojanovič 

ROMANJE Z LUČKAMI V CRNGROBROMANJE Z LUČKAMI V CRNGROB   

2018  

7. 10. 

NEDELJA 

27. MED LETOM 
- ROŽNOVENSKA 

700 

800 

1000 

1500 

-za župljane in dobrotnike  

+Janez Strušnik in starši Cankar 

+Peter Šubic, obl.; +Silva Alič  
kapelica na Lubniku: rožni venec 

 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. 17.00 - 18.00. 

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.  
 

 

Slomškova nedelja: »Delo z mladimi – delo za prihodnost«  
 

Blaženi A. M. Slomšek postavlja vprašanje: »Dekle, 
mladenič, kam greš?« Nato nadaljuje: »Marsikdo bi 
mi odgovoril, kamor me vodi moja mladostniška 
vnema, vročica, lahkomiselnost, strast.« 
 

Slomšek želi mladim pomagati, da bodo sredi mno-
gih skušnjav in nevarnosti tega sveta vendarle 

našli pravo življenjsko pot, na kateri bodo lahko v polnosti 
uresničili svoje življenje. Hoja po tej življenjski poti pa je hoja 
po poti, ki vodi k Bogu. 
 

Med nevarnostmi, ki nas vodijo stran od prave življenjske poti, 
Slomšek omenja posvetno logiko, ki za hrano in telo ter užitke 
bolj skrbi, kot da bi človek služil Bogu. Pri tem zaključi, da » ... 
svet s svojimi strastmi premine, a samo tisti, ki sprejme Božjo 
voljo za svojo življenjsko pot, živi večno«.  
 

Slomšek opozarja tudi na lenobo in ob tem pravi: »Bog nas je 
ustvaril za delo, kakor ptice za letenje, ribe za plavanje ... «  
Mlade tudi svari pred slabo družbo, grešnimi zabavami, pred nes-
poštovanjem staršev in na koncu omenja neodkritosrčnost. 
 

Mlade pa predvsem vabi, naj odkrijejo, da je Jezus njihov 
najboljši prijatelj. Vabi jih, da gradijo svoje življenje na Božji 
besedi, priporoča jim molitev, budnost ... ter jim naroča, naj živi-
jo v tesni povezanosti z občestvom Cerkve. 
Na koncu mlade sprašuje: »Kam odhajaš? Na ozko pot k 
Očetu, ali na široko v pogubo?« 
 

Naj gre pred nami Mati Marija, Jezusova in naša vzgojiteljica in 
nas spremlja zgled in priprošnja blaženega A. M. Slomška. 

Darovali za maše (oddane): +LOVRENC DOLINAR: 1 Julija Bergant 
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   Otroški pevski zbor ima odslej pevske vaje redno ob nedeljah 

ob 9. uri v župnišču. Otroci, lepo dobrodošli! 
 

 S srečanji pričenja SVETOPISEMSKA SKUPINA - v sredo po 

sveti maši. Dobrodošli.  
 

 Oj! Če 'hodita' in sta že nekaj časa par, je tole za vaju ...  

                       Vabljena na FiP skupino … 

Kakšno?! … Na skupino za FANTE IN PUNCE, po naslednji formuli: 

TI+JAZ=MIDVA! Se pravi tiste, ki si želijo vedno bolj postajati MIDVA. 
 

Prvič se bomo srečali v četrtek, 27. septembra, ob 20. uri v žup-

nišču. Srečanja bodo potekala na 14 dni do aprila.  

Ne bo predavanj, ampak opora pri rasti vajinega odnosa in skupno 

odkrivanje vrednih stvari na katerih kaže graditi skupno pot.  
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

 Prihodnji ponedeljek bomo vstopili v mesec oktober - MESEC 

ROŽNEGA VENCA. Rožni venec (to vez z nebesi, ki jo Marija tako 

priporoča) bomo molili vsak dan pol ure pred večerno sveto 

mašo pred izpostavljenim Najsvetejšim. 
 

V spodbudo so vam lahko MISIJONSKE SVEČE (kot že štiri leta) in 

PODOBA MARIJE (ki jih predstavniki sosesk pridite iskat prihodnjo 

nedeljo v zakristijo). K molitvi lahko povabite tudi sosede, prijatel-

je... Nato je lahko še kratko druženje. Sveča in podoba naj potuje-

ta od družine do družine. Ob nedeljah bomo molili na podružnicah.  
 

Tok molitve bomo združili v ponedeljek, 22. oktobra, v skupno 

izročanje in slavljenje, ko bo v naši župniji praznik CELODNEV-

NEGA ČEŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA. 

  

 Ključarji sporočite, na katerih podružnicah boste ob nedeljah v 

mesecu oktobru molili rožni venec.  

26. NEDELJA MED LETOM                                                   30. 9. 2018 
 
 

 Jutri vstopamo v mesec oktober - mesec rožnega venca. 

Vsi lepo povabljeni k molitvi - doma in v cerkev (pol ure pred mašo). 

Molili bomo »ZA MIR V DRUŽINAH, MED SOSEDI in V SVETU«. 
 
 

Otroci pridite k molitvi v prve klopi v cerkvi 

ob 18.25 po razporedu:  
 

 

- ponedeljek: 4. in 5. r.,         

- torek: 2. in 3. r.,                                                             

- sreda: 6. r., 

- četrtek: 8. r.,  

- petek: 7. r, 

 - sobota: 9. r. in mladi.  
 

 

 Duhovnika bova v četrtek in petek obhajala starejše in bolne. 
 

 V petek, 5. oktobra, bomo pričeli s SKUPNIM OBHAJANJEM SKUPNIM OBHAJANJEM 

DEVETIH PRVIH PETKOVDEVETIH PRVIH PETKOV. Vabljeni k sveti spovedi in k sveti maši.  
 

 V soboto bo DEKANIJSKO SREČANJE MINISTRANTOV.  
 

Ob 16.30 bo ta dan tudi sveta maša za hrvaško govorečo skupnost. 
  

Ta dan bomo pričeli tudi s SKUPNIM OBHAJANJEM PETIH PRVIH SKUPNIM OBHAJANJEM PETIH PRVIH 

SOBOTSOBOT. Uro pred mašo (tokrat ob 17.30) se zberemo k molitvi 
rožnega venca in premišljevanju, kot je naročila Marija v Fatimi.   
 

V soboto, 6. oktobra, bo večerna sveta maša izjemo-

ma ob 18.30, nato pa bo sladilo že ustaljeno 

»ROMANJE Z LUČKAMI K MARIJI V CRNGROB«.»ROMANJE Z LUČKAMI K MARIJI V CRNGROB«.    
Znova se bomo povezali romarji s Suhe, iz Škofje 

Loke in Stare Loke. Radi pridite! 
 

 Prihodnja nedelja bo  

ROŽNOVENSKA. Ob 15. uri  

bo molitev rožnega venca  

pri kapelici na Lubniku.  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK pol ure PO maši - SKUPNA MOLITEV:  

-27. septembra: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 

-4. oktobra: ZA DUHOVNE POKLICE. 

MLADINSKI VEROUKMLADINSKI VEROUK  

-sobota 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. 

SVETOPISEMSKA SKUPINASVETOPISEMSKA SKUPINA  

- sreda po maši v župnišču. 
 
 

PRENOVA V DUHUPRENOVA V DUHU  

- nedelja, 30. septembra, ob 19.30 

v kapeli p. Pija. 

MEŠANI PEVSKI ZBORMEŠANI PEVSKI ZBOR  

-sreda ob 20. uri. 
 

MLADINSKI PEVSKI ZBMLADINSKI PEVSKI ZBOROR  

-torek ob 20.30. 
 

ŽENSKI PEVSKI ZBORŽENSKI PEVSKI ZBOR,  

-2. sob. v mesecu, pred sveto mašo. 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOROTROŠKI PEVSKI ZBOR  

- nedelja ob 9. uri. 
 

DEKLIŠKI ZBORDEKLIŠKI ZBOR - nedelja ob 9. uri. 


