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2019  
17. 3., 

NEDELJA 

2. POSTNA 

NEDELJA —
papeška  

700 
800 

1000

1430 

-za župljane in dobrotnike  
+Pavle Kožuh, obl. (Kopališka ul.)  
+Janko Tušek, obl.; +Janez Košir, obl.  
Hribec: križev pot 

18. 3.,  
ponedeljek 

Kazimir, kralj 1800 +Jože Krmel j  (Po l janska c.)  

19. 3.,  
torek 

SVETI JOŽEF, 
mož Device Marije 

slovesni praznik 

800 
1800 

+Jože Bergant  
+Jožefa Rihtarš ič  

20. 3.,  
sreda 

Klavdija, mučenka 1800 
+Frančišek Potrebuješ, obl. 
-po namnu 

21. 3.,  
četrtek 

Nikolaj iz Flüe, kmet 1800 
+Andrej  Rihtarš ič ,  ob l .  
+Marica Pi rc  

22. 3.,  
+petek 

Lea, spokornica 1800 
+Terezija Ziherl, 30. dan 
+Janez Božnar, 7. dan; +Štefka Arhar 

23. 3.,   
sobota 

Turibij, škof 
700 

1800 
-za zdravje 
-za mir v družinah; +Vinko Oman, obl. 

2019  
24. 3., 

NEDELJA 

3. POSTNA 
NEDELJA  

700 
800 

1000 

 

1430 

-za župljane in dobrotnike  
+Jožefa Guzelj; +Marjanca Miklavc  

+Ivana Koblar, obl. 
+Anton Nartnik, obl.  
Hribec: križev pot 

25. 3.,  
ponedeljek 

GOSPODOVO   
OZNANJENJE 
slovesni praznik 

800 
1800 

 

+Rozal i ja  in Pavle Kr i žnar,  obl .  
-za zdravje in srečo v družini 
+Anton Trojar, obl. 

26. 3., 
torek 

Larisa, mučenka 
700 

1800 
+Leopold ina in Anica Tušek,  obl .  
+Marjanca Potrebuješ  

27. 3.,  
sreda 

Rupert, škof 1800
 
+Marko Rihtaršič, obl. 
+Stane Hribernik, obl. 

28. 3.,  
četrtek 

Bojan, knez 1800
 
+Marica Krivec, 30. dan 
+Franc Štrekelj, obl.  

29. 3.,  
+petek 

Bertold, redovnik 1800 
+Anica Košir, 30. dan  
-za zdravje  

30. 3.,  
sobota 

Amadej, knez 
700 

1800 
-za vnukinjo 
+Jožef in Zofija Sever, obl.  

2019  
31. 3., 

NEDELJA 

4. POSTNA 
NEDELJA  

700 
800 

1000

1430 

1515 

-za župljane in dobrotnike  
+Ana in Primož Prezelj  

++starši Dolenc (Vinharje) 

Hribec: križev pot 
Hribec: +Jožef in Marija Bernik in sorodniki 

 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. 

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.  

 

Poslanica papeža Frančiška za postni čas Poslanica papeža Frančiška za postni čas   
 

Zdravilna moč pokore in odpuščanja  
Za stvarstvo je nujno potrebno, da se Božji otroci, ki so postali »nova 
stvar«, razodenejo: »Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je 
minilo. Glejte, nastalo je novo« (2 Kor 5,17). Pot k veliki noči nas spodbu-
ja, da umijemo svoj obraz in prenovimo svoje krščansko srce ter s pokoro, 
spreobrnjenjem in odpuščanjem zaživimo vse bogastvo milosti velikonočne 
skrivnosti. Pričakovanje stvarstva bo našlo svojo dopolnitev, ko se bodo 
razodeli Božji otroci: ko bodo kristjani in vsi ljudje odločno vstopili v proces 
spreobrnjenja. Kliče nas, da bi velikonočno skrivnost konkretno utelesili v 
osebno, družinsko in družbeno življenje - po postu, molitvi in miloščini. 
 

Postiti se pomeni naučiti se spremeniti svoj odnos do drugih in do ustvarje-
nih bitij: od skušnjave, da bi nasitili svojo požrešnost, preiti k sposobnosti 
trpeti zaradi ljubezni, kar lahko zapolni praznino v našem srcu.  
Moliti, da bi se znali odpovedati čaščenju samozadostnosti in lastnega 
jaza ter se znali predstaviti kot iskalci Gospoda in njegovega usmiljenja.  
Dajati miloščino, da bi izstopili iz nespameti kopičiti stvari v utvari, da si bomo 
zagotovili prihodnost. V spreobrnjenju bomo ponovno odkrili veselje Božjega 
načrta za stvarstvo in vsakega od nas, ki je v tem, da ljubimoki je v tem, da ljubimo  Boga, svoje 
brate in sestre in ves svet ter v tej ljubezni najdemo svojo resnično srečo. 
 

Dragi bratje in sestre, štiridesetdnevni »postni čas«, ki ga je Božji Sin 
preživel v puščavi, ima za svoj cilj, da puščavo stvarstva ponovno spre-
meni v tisti vrt občestva z Bogom, kakršen je bil pred izvirnim grehom 
(prim Mr 1,12–13; Iz 51,3). Naj bo naš postni čas hoja po isti poti, da bi 
povrnili Kristusovo upanje vsemu stvarstvu, »da se bo /…/ iz suženjstva 
razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok« (Rim 8,21). Naj ta 
milostni čas ne izzveni v prazno. Prosimo Boga, da nam pomaga 
pri resničnem spreobrnjenju. Opustimo egoizem, pogled usmer-
jen vase, in se obrnimo h Kristusovi veliki noči. Postanimo bližnji 
bratom in sestram v težavah, delimo z njimi svoje duhovne in materialne 
dobrine. Tako bomo sprejeli v svoje življenje Kristusovo zmago nad gre-
hom in smrtjo ter v stvarstvo pritegnili njegovo moč, ki preobraža. 

Darovali za maše (oddane): ; +ANICA KOŠIR: 1 družina Mejak, 1 družina Ješe; 

+JANEZ BOŽNAR: 1 Miloš Arhar.  

B O G O S L U Ž N I  R E D  



 2. POSTNA NEDELJA                                                         17. 3. 2019 
 
 

 Danes popoldne bo ob 14.30 pobožnost KRIŽEVEGA 
POTA NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovali SODELAVCI 

KARITAS in ostali verniki. 

 

 V torek, 19. marca, bo slovesni praznik svetega Jožefa. 
S tem praznikom vstopamo v obhajanje TEDNA DRUŽINE 

(do 25. marca).  Povabljeni k molitvi v cerkvi in doma. 
 

 Jožef je bil zvest in pravičen mož, pokoren Božji volji glede njego-
vega življenja, ob čemer je sprejel tudi vse spremljajoče težave.  

Je zavetnik umirajočih, saj je umrl v družbi Jezusa in Marije. 
Je tudi zavetnik očetov, obrtnikov, delavcev in krščanskih dru-

žin. Leta 1870 je papež Pij IX. sv. Jožefa uradno razglasil za 
zavetnika vesoljne Cerkve, s čimer je izpostavil njegovo vlogo 

podpornika, zaščitnika in vodnika svete družine, ki se je razši-

rila na celotno Cerkev. 
 

 Prosvetno društvo Sotočje vabi na prireditev ob 

MATERINSKEM DNEVU, ki bo letos NA PRAZNIK 

SVETEGA JOŽEFA - v torek, 19. marca ob 19. uri v 

Sokolskem domu. Prisrčno vabljeni! 
 
 

 V postnem času ste vsak petek vabljeni POL URE PRED SVE-

TO MAŠO (ob 17.30) k pobožnosti križevega pota, pri kate-

rem boste sodelovali tudi veroukarji (po razporedu).  

 

 

 
 

 Prihodnja nedelja, 24. marca, bo 3. POSTNA NEDELJA. 

Popoldne ob 14.30 bo pobožnost križevega pota na Hribec. 

3. POSTNA NEDELJA                                                        24. 3. 2019 
   

 Danes popoldne bo 14.30 bo  pobožnost KRIŽEVEGA POTA 

NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovale DRUŽINE.  

Pridite molimo! 

 V ponedeljek, 25. marca, 
bomo obhajali slovesni praz-

nik GOSPODOVEGA OZNA-
NJENJA DEVICI MARIJI. 

Praznični sveti maši bosta ob 
8. in 18. uri.  

S tem praznikom bomo tudi 
sklenili TEDEN DRUŽINE, ko se 

bomo zahvalili staršem za pos-
redovano življenje, vso skrb in 

vzgojo ter svoje prošnje in 
zahvale prinesli tudi Bogu v 

molitvi in daritvi svete maše. 

 
 

 V petek, 29. marca, pri KRIŽEVEM POTU - ob 17.30 v žup-
nijski cerkvi, sodelujete otroci 7. razreda. Hvala staršem, ki 

boste otroke spodbudili in se tudi sami udeležili te pobožnosti. 

 

 V petek, 29. marca bo ob 19. uri v župnišču predstavitev 

vtisov z ROMANJA V SVETO DEŽELO. Vabljeni. 

  

 Danes teden, 31. marca, bo 4. POSTNA NEDELJA. Ob 14.30 

bo KRIŽEV POT NA HRIBEC, pri katerem boste sodelovali 
SKAVTI. Ob 15.15 bo na Hribcu tudi sveta maša. 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI. 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV 
-21. marca: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 
-28. marca: PO OSEBIH NAMENIH. 

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. 

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. 

petek 22. 3. 6. r. petek 5. 4. 8. r. 

petek 29. 3. 7. r. petek 12. 4. 9. r. in mladi 

PRENOVA V DUHU 

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

 

SVETOPISEMSKI VEČER 

- sreda po sveti maši v župnišču. 
 

VERA IN LUČ 

- 2. nedelja v mesecu ob 15. uri 

pri bratih kapucinih. 
 

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


