
 

Leto XLI, št. 23                                                       18. november 2018 

2018  

18. 11. 

NEDELJA 

33. MED LETOM 

svetovni dan revnih 
Posvetitev bazilike sv. 

Petra in Pavla 

700 

800 

1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike  

+Andrej Habjan, obl. 

+Polde Prevodnik 

Lontrg:-za sosesko, žegnanje  

19. 11.   
ponedeljek 

Matilda, redovnica 1800 
++starši Končan, obl.  
+Rozalija, Janez  ter brat Ivan Tušek, obl. 

20. 11.  

torek 
Edmund, kralj 

700 

1800 

-za ozdravljenje družinskega debla 

+Franc in Frančiška Bergant (Sv Ožbolt) 

21. 11.   
sreda   

DAROVANJE DEVICE 
MARIJE 

1800 
+Janka Kalan 
+Stane in sin Sandi Fajfar 

22. 11.  
četrtek 

Cecilija, mučenka 1800 
++pevci, zborovodje in organisti  
+Marija Šorn; +Marjanca Božnar  

23. 11.  
petek 

Klemen I., papež 1800 
+Ivan Jakšič  
-za milost odpuščanja in zdrave odnose 

24. 11.  
sobota 

Andrej Dung in viet-
namski mučenci 

700 

1800 
+France Šuštar  
++starši  in brat Vodnik (Zminec)  

2018  

25. 11. 

NEDELJA 

JEZUS KRISTUS 
KRALJ VESOLJSTVA, 

slovesni praznik 
Katarina Aleksandr.,muč. 

700 

800 
1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Mihaela in Ivan Jenko 
+Jani Trdina, 30. dan 

+Matevž Setnikar, obl.  

26. 11.  
ponedeljek 

Valerijan Oglejski, 
škof 

1800 +Janka Kalan 
+Leopold Ferk 

27. 11.  
torek 

Virgil in Modest, 
škofa 

700 

1800 
++starši  (L)  
+Frančiška Pleško, st., obl.  

28. 11. 
sreda 

Katarina Labouré, 
redovnica 

1800 
+Jani Dolenc 
+Andreja Lampič  

29. 11.  
četrtek 

Saturnin, mučenec 1800
 
+Rudi in Marica Peternel, obl.  
+Sandi Fajfar  

30. 11.  

petek 
Andrej, apostol 

1600 

 

1800 

 

Sv. Andrej:+Andrej Kožuh, obl.; 
+Ivana in Gregor Erbežnik  

+oba Andreja Rihtaršič  

+Franc Habjan (Kopališka c.)  

1. 12.  
sobota 

Eligij, škof 
700 

1800 
-po namenu 
+Jože Javh, obl.; +Vera Hafner, obl.  

2018  

2. 12. 

NEDELJA 

NOVO CERKVENO LETO 

1. ADVENTNA 

NEDELJA KARITAS 

Natalija, mučenka 

700 

800 

 

1000 

-za župljane in dobrotnike  

+Tomaž Pirc, obl.;  

++starši in sorodniki Ferle 

-za zdravje (M); +Franc in Marija Prevodnik 

 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. - 9. ure in pet. 16. - 17. ure. 

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.  
 

2. svetovni dan revnih:  

»Ta siromak je klical in Gospod je slišal« (Ps 34,7)  
 

Te besede postanejo tudi naše, ko se srečamo z različnimi stanji trplje-
nja in izključenosti t.i. »revnih«. Psalmistu takšne okoliščine niso tuje, 
prav nasprotno. On neposredno okuša to revščino, a jo kljub temu 
spremeni v hvalnico in zahvalo Gospodu. Ta psalm omogoča tudi nam, 
ki smo potopljeni v različne oblike revščine, razumeti, kdo so pravi 
reveži, h katerim smo poklicani usme-
riti svoj pogled, da bi prisluhnili njiho-
vemu klicu in prepoznali njihove potre-
be. Kajti nihče se ne bi smel čutiti 
izključenega iz Očetove ljubezni, še 
zlasti ne v svetu, ki povzdiguje bogastvo 
kot prvotni cilj in se zapira sam vase.     

 

Psalm s tremi glagoli označi držo reveža in njegov odnos z Bogom.  
Najprej je to »klicati«. Kaj je klic siromaka drugega, če ne njegovo 
trpljenje in osamljenost, njegovo razočaranje in upanje? Vprašamo se 
lahko, kako ta klic, ki se dviga vse do obličja Boga, ne uspe priti do 
naših ušes in nas pušča brezbrižne in brezčutne?  
Na ta dan, kakršen je ta, smo poklicani k resnemu izpraševanju 
vesti, da bi razumeli, ali smo res sposobni prisluhniti revežem. 
Če mi govorimo preveč, njih ne bomo uspeli slišati. Bojim se, da 
so številne pobude, čeprav hvalevredne in potrebne, pogosto 
namenjene bolj za zadovoljitev nas samih, kot pa za to, da bi 
zaznali krik reveža. V takem primeru je naš odziv neprimeren in 
ni sposoben vstopiti v resničnost njegovega stanja. Tako zelo 
smo ujeti v kulturo, ki nas sili gledati se v ogledalo in čezmerno 
negovati samega sebe, da iščemo, kako nas bo dobrodelno dejanje 
zadovoljilo in se nam ne bo potrebno neposredno vplesti v zadevo.  
 

                                                                               papež Frančišek 

Darovali za maše (oddane): +JANI TRDINA: 1 Martin Krajnik, 1 prijatelji; +NEVENKA HABI-
JAN: 1 hčerini sošolci. 
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     Danes začenjamo TEDEN ZAPOROV - od 18. do 24. novem-

bra, katerega namen je, da bi se kristjani zavedali potreb 

zapornikov, njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih 

in drugih, ki skrbijo za zapornike. 

Letošnji teden zaporov nosi naslov »BLIŽAJMO SE Z ZAUPNOSTJO«. 

Poziv k zaupnosti odkriva še bolj izzivalno potovanje, na katero 

se lahko odpravi vsak, posebej še v času preizkušnje. Vsi lahko 

prepoznamo v sebi klic ali tiho hrepenenje po milosti in usmilje-

nju, ki bi nam bilo v pravem trenutku v pomoč. V tednu zapo-

rov, ko se z zaupnostjo bližamo Njegovemu prestolu, stopimo 

skupaj v molitvi, da bi vsi prizadeti spoznali, kaj pomeni odkriti 

sočutje Božjega usmiljenja in milosti Jezusa Kristusa, ki nas nosi 

skozi izčrpavajoča in težavna obdobja preizkušenj.  
 

 V tem tednu bomo pričeli s SREČANJI ZA STARŠE 

VEROUČENCEV (vsakič ob 19. uri v župnišču), in sicer: 
 

 
 

 
 
 
 

Pri vzgoji je zelo pomembna povezanost vzgojiteljev, zato povabljeni. 
 

 V četrtek, 22. novembra, bo god sv. Cecilije, zavetnice cerkvenih 

pevcev. Pevci VSEH pevskih zborov povabljeni k sveti maši in nato k 
prijateljskemu druženju v župnišču. Bogu hvala za talente, s katerimi 

zborovodje, organisti, pevci in verniki dajete čast in slavo Bogu.   
 
 
 

 V zakristiji lahko dobite Marijanski koledar, pratiko … 
 

 Prihodnjo nedeljo bo po svetih mašah PRVO SREČANJE 

KOLEDNIKOV. Otroci prav lepo povabljeni, da doživite  

veselje, ko ljudem prinašate blagoslov ter revnim upanje.  

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA                  25. 11. 2018  
 

 Teden, v katerega vstopamo, je 
TEDEN KARITAS. V sredo, 28. novem-

bra, bo ob 20. uri tradicionalni dobrodel-
ni koncert KLIC DOBROTE. Vabljeni k 

ogledu oz. poslušanju.  
 

 Še vedno ZBIRAMO DOBITKE za 

dobrodelni srečelovdobrodelni srečelov Župnijske karitas 

Škofja Loka. Prinesete jih lahko v župni-

šče, oz. v prostore Karitas (Mestni trg 
38). Vsem dobrotnikom Bog povrni! 
 

 Od petka, 30. novembra, dalje bomo zvečer pri sveti maši s 

pesmijo obhajali devetdnevnico pred praznikom Brezmadežne. 
 

 Izdelava adventnih venčkov bo potekala v soboto,          
1. decembra, od 9. do 13. ure v starem župnišču - Mestni trg 38. 
 

 Danes teden bomo obhajali 

1. ADVENTNO NEDELJO, ki je 
začetek novega cerkvenega 

leta in tudi NEDELJA KARI-
TAS. Po mašah bo dobrodelni 

srečelov Karitas. Priporočljiv 

dar za srečko je 2 evra. Zbra-
na sredstva bodo namenjena 

družinam v stiski.  
 

 Verniki, ki imate celiakijo, imate kljub temu možnost pris-

topati k obhajilu, saj obstajajo tudi brezglutenske hostije. 

Več informacij pri župniku. 
 

Hvala za darove ob molitvah za  

vaše rajne - ZA OČENAŠE, 

ter ZA KLOPI in ZA BERO. 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 

ČETRTEK pol ure PO maši ‒ SKUPNA MOLITEV 

- 22. novembra: ZA DOMOVINO, 

- 30. novembra: ZA OTROKE IN DRUŽINE. 

MLADINSKI VEROUK: 

- sobota ob 19. uri v župnišču 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG:        

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

10. maši v župnišču ‒1. nadstr. 

SVETOPISEMSKA SKUPINA:: 

- sreda po sveti maši v župnišču 
 
 

VERA IN LUČ: 

- 2. nedelja v mesecu ob 15. uri pri 

bratih kapucinih 

MEŠANI PEVSKI ZBOR: 

- sreda ob 20. uri 
 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR: 

- torek ob 19.30. 
 

ŽENSKI PEVSKI ZBOR: 

- 2. sobota v mesecu, pred sveto mašo 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR: 

- nedelja ob 9. uri 
 

DEKLIŠKI ZBOR - nedelja ob 9. uri 

torek, 20. nov. - 6.r. ponedeljek, 26. nov. - 7. in 8. r. 

sreda, 21. nov. - 9.r. torek, 27. nov. - 4. in 5. r. 

 sreda, 28. nov.- 2. in 3. r. 


