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2019  

27. 1., 

NEDELJA 

NEDELJA  
SVETEGA PISMA 
Angela Merici, red. 

700 

800 

 

1000 

-za župljane in dobrotnike  

++Mavri in Pogačnik 

+Pavle Križnar, ml., obl. 

+Ana Prosen; ++starši Božnar (Log)  

28. 1., 

ponedeljek 

Tomaž Akvinski,  

cerkveni učitelj 
1800 

+Si lva Al ič,  obl .  

-za ozdravl jenje družinskega debla  

29. 1., 

torek 
Valerij, škof 

700 

1800 
+Anica Svol jšak,  obl .  

+Andrej  Trobec, obl .  

30. 1.,  

sreda 
Martina, mučenka 1800 

++starši Košir in sorodniki  

+Anka in Branko Rosina, obl.  

31. 1.,  

četrtek   

Janez Bosko,  

redovni ustanovitelj 
1800 

+Leopold Ferk,  obl .  

+Mi l ica Bokal ,  obl .  

1. 2.,  

prvi petek 
Brigita Irska, devica 

700 

1800 

 

-v čast  Jezusovemu Srcu  

+Bojan Kunstelj, 7. dan; -za zdravje (B) 

+Marinka Jurč ič ,  obl .  

2. 2.,   
prva 

sobota 

JEZUSOVO  
DAROVANJE -  

SVEČNICA, praznik 

800 

 
1700 

 
1800 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 

+Marija Bergant 
Molitev za rešitev duš in v tolažbo Božjemu  

 srcu - po Marijinem naročilu 

++starši Strel;+Frančiška Strojan, obl. 

2019  

3. 2., 

NEDELJA 

4. NEDELJA MED 
LETOM 

Blaž, mučenec  

700 

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike; +Blaž Čarman 

+Franc Rupar, obl. 

+Marija Oman; +Janez Oblak, obl.  

4. 2.,  

ponedeljek 
Gilbert, redovnik 1800 

+Stane Jesenko, brat in starši  

++starši Končan (Malenski vrh)  

5. 2., 

torek 

Agata,  

devica in mučenka 

700 

1800 

-za zdravje (M) 

+duhovnik Janez Pogačnik 

6. 2.,  

sreda 
Doroteja, mučenka 1800

 
+Slavc Mohorič, obl.  

++starši, brat in Jani Trdina  

7. 2.,  

četrtek 
Koleta, devica 1800

 
-za zdravje in srečo v družini  

+Tone in Francka Potrebuješ  

8. 2., petek Jožefina Bakhita, devica 1800 +Franc Osredkar, obl.  

9. 2.,  
sobota 

Apolonija, mučenka 

700 

1800 

 

+Janez Tavčar , obl .  (Sopotnica)  

+Jože Kovač, 30.  dan  
+Jože in Berto Kosmač, obl .  

2019  

10. 2., 

NEDELJA 

5. NEDELJA MED 
LETOM 

Sholastika, redovnica 

700 

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike  

+Pavle Pintar (Sv. Duh) 

+Franc Pintar, obl. (Zalubnikarjev) 

 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 (pri DBS). 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.  
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 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.  

  

NEDELJA SVETEGA PISMANEDELJA SVETEGA PISMA  
  

»Sam Jezus se jima je približal in hodil z njima« »Sam Jezus se jima je približal in hodil z njima« (Lk 24,15b)(Lk 24,15b)  

 

»Prav zaradi tega se 

tudi mi neprenehoma 

zahvaljujemo Bogu, da 

ste Besedo, ki ste jo 

slišali in prejeli od 

nas, sprejeli ne kot 

č loveško  besedo , 

ampak, kar resnično 

je, kot Božjo Besedo, 

ki tudi deluje v vas, 

kateri verujete.«        

(1 Tes 2,13) 

Darovali za maše (oddane): +MARIJA SETNIKAR: 1 Sotočje, 1 Erženovi, 1 Jožica 

Žnidaršič, 3 sosedje, 1 sosedi s Kopališke ul., 2 brat Janez in Ivanka z družino,     

1 Marica Omejc in Mateja z družino, 1 Pavla Košir, 1 sestra Anica.  



 SVETOPISEMSKA NEDELJA                                            27. 1. 2019 
 
 

  Danes, na svetopisemsko nedeljo, se Bogu zahvaljujemo za veliki 
dar RAZODETJA. Ker poznamo Sveto Pismo, nam ni potrebno ugibati 

o Bogu in o tem, kako živeti, kaj je pomembno ... saj nas Bog sam 
nagovarja z besedo in zgledom - pa tudi druge svetopisemske osebe 

nas učijo pravega odnosa do Boga, ljudi, tega sveta in večnosti.  

Vsi kristjani smo povabljeni, da VSAK DAN prebiramo Sveto Pismo z 

naklonjenostjo in vero. V pomoč so nam razne možnosti in podpore: 

revija Beseda med nami in Božja beseda danes, pa spletna stran 
Hozana.si, biblične skupine ... 

 
 

  Danes ob 15. uri bo v župnijski cerkvi DEKANIJSKO SREČANJE 
zakristanov (mežnarjev) in tistih, ki skrbite za okrasitev in 

čistost cerkva. Med nami bo strokovnjakinja s področja liturgike 
ga. dr. JULKA NEŽIČ. Vabljeni.  

 
 

 V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne.  

 

 

 V petek, 1. februarja, bo   prvi petek v mesecu. Vabljeni k 

zakramentom, češčenju in zadoščevanju Jezusovemu Srcu. 
 

 

 V soboto,  2. februar-

ja, bomo obhajali praznik 
Jezusovega darovanja 

v templju - SVEČNICO. 

Na ta praznik se zahvalju-
jemo in molimo za redov-

nike in redovnice, saj je 
to dan POSVEČENEGA 

ŽIVLJENJA.  
Ta dan je tudi prva sobota. Vabljeni k molitvi po Marijinem 

naročilu - za rešitev duš, za papeža in v tolažbo Jezusu in 
Mariji za vso brezbrižnost in žalitve. 

 

 Prihodnja nedelja, 3. februarja, bo 4. MED LETOM. Goduje 

tudi sv. Blaž, zato boste lahko po svetih mašah prejeli blagoslov 
na priprošnjo tega svetnika. Pri vseh nedeljskih svetih mašah 

bo OFER - darovanje za RAZSVETLJAVO. 

 

 

 V nedeljo, 3. februarja, bo izšla prenovljena številka Družine - z 

novimi vsebinami in sodobnejšo podobo. Na voljo vam bodo pose-
bne naročilnice za brezplačni prejem treh zaporednih številk 

tednika DRUŽINA (ob tem boste prejeli v dar kuharsko knjižico). 
 

 

 Januar je MESEC VERSKEGA TISKA. Še vedno vabljeni k 

naročilu Družine, Ognjišča, Magnifikata, Božjega okolja, Besede 

med nami …  
 

 

 

 Lahko postanete tudi milijonar dobrote, če prinesete celoletni dar 
(6 EUR) za pomoči potrebne. Kar podarimo - za večnost pridobimo. 

 
 
 
5. NEDELJA MED LETOM                                                    3. 2. 2019 
   

 V petek bo KULTURNI DAN, ne pozabimo na srčno kulturo in 

Boga, ki je vir vsega lepega in dobrega. Zahvalimo se za vse 
talente in molimo, da bi jih vsi uporabljali za plemenite cilje. 

 

 V soboto, 9. februarja, bo v Retečah mesečno dekanijsko 
srečanje mladih.  
 
 

 Prihodnja nedelja, 10. februarja, bo 5. NEDELJA MED LETOM.  
Po 10. sveti maši bo 
krščevanje (priprava  
na krst bo v četrtek  
ob 19.15 v župnišču). 
 
 
 

 ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV 

-31. januarja: ZA DUHOVNE POKLICE, 

-7. februarja: ZA MLADE. 

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 ob 15. uri pri kapucinih, 
 
 
 

SREČANJA ZA ŽALUJOČE: 
- 2. ponedeljek ob 19.15 v župnišču. 

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 

 


