
 

Leto XLII, št. 7                                                                 14. april 2019 

2019  
14. 4., 

NEDELJA 

6. POSTNA  
(CVETNA)
NEDELJA  

700 
800 

1000

1430 

-za župljane in dobrotnike; +Jože Habjan 
+Jože Bogataj, obl.; +Vida Krek, obl.  
++starši Prevodnik (Brode); +Jože Kerec, obl. 
Hribec: križev pot 

15. 4., 
ponedeljek 

ponedeljek  
v velikem tednu 

700 

1900 

 

-v zahvalo (M.F.) 
+Sonja Rojic, 7. dan.; ++starši Oblak 
(Žabnica); +Fi l ip Demšar  

16. 4., 
torek 

torek  
v velikem tednu 

700 

1900 
-za zdravje  
+Franc Arhar, 30. dan; +Janez Komljanec 

17. 4., 
sreda 

sreda  
v velikem tednu 

700 

1900 
-po namenu (R) 
+Minka Bernik, obl .;  +Rudi  Bonča 

18. 4.,  
četrtek 

VELIKI ČETRTEK 1900 
-v zahvalo za duhovnike in za sveto Cerkev 
+Janez Bogataj, obl.; ++starši Končan, obl. 

19. 4.,  
++petek 

VELIKI PETEK 
strogi post 

1500 

1900 
 KRIŽEV POT in devetdnev. Božjega usmiljenja 
 obredi  ve l ikega petka  

20. 4.,   
sobota 

VELIKA SOBOTA 

VELIKONOČNA VIGILIJA 

600 

2000 

 

 blagoslov vode in ognja 
+Peter Dolinar in Gregor Žontar 
-za zdravje in srečo v družini 

2019  
21. 4., 

NEDELJA 

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA 

600 

800 
1000 

1500 

VSTAJENJE:-za župljane in dobrotnike 
+Miro Habjan, obl. 
++starši Omejc (Sv. Ožbolt) 
Hribec: protipotresna pobožnost 

22. 4.,  
ponedeljek 

VELIKONOČNI  
PONEDELJEK 

800 

900 

1000 
1600 

+Veronika in Jurij Stanonik  
Mestno pokopališče +Štefan Prša, obl . 
+Antonija in Pavle Kristan 
Brode: maša za čebelarje 

23. 4., 
torek 

velikonočna osmina 
700 

1900 
+Tanja Paravinja,  obl .  
+Milena Hribernik, 30. dan; +Jurij Rupar, obl. 

24. 4., sreda velikonočna osmina 1900
 ++starši in bratje Dolenc in Demšar; -v zahvalo 

25. 4.,  
četrtek 

velikonočna osmina 
MARKO, evangelist 

1600
 

1900
 

Bodovlje: -za odvrnjenje hude ure  
+Marko Rihtaršič; +Ivo Skoko, obl.  

26. 4.,  
petek 

velikonočna osmina 1900 
+Marko Leskovar, 30. dan 
-v zahvalo za srečno operacijo (J)  

27. 4.,  
sobota 

velikonočna osmina 
700 

1900 
-za srečno vožnjo  
+Peter Šubic; +Alojz Bradeško, obl.  

2019  
28. 4., 

NEDELJA 

2. VELIKONOČNA 
(BELA) NEDELJA 

BOŽJEGA USMILJENJA 

700 
800 

1000

1900 

-za župljane in dobrotnike 
+Janko Bergant, obl. 
+Anton Jankovec 
CERKEV BREZMADEŽNE: POT LUČI in molitev 

 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. 17.‒18. 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.  

 

 

 

B O G O S L U Ž N I  R E D  

Darovali za maše (oddane): +JANEZ BOŽNAR: 1 Miloš Arhar; +ANA BERNIK: 4 družina 
Albreht (Puštal); +VINKO JELENC: 2 sin Simon z družino, 3 sestri in brat, 1 Francka Šubic, 
1 Komatar, 1 Repovž, 1 Ušina, 1 Krmelj, 1 Kržišnik; +FRANČIŠKA DOLENC: vaščani Gabro-
vega in Breznce ter prijatelji darovali 170 eur za cerkev sv. Lovrenca.  

 

»Vstal sem in sem še naprej z vami!« 
 

Kristus je vstal, da nam podari 
življenje in gre z nami v življenje. 
Če smo na veliki petek zrli Kristu-

sa, pribitega na križ kot poražen-
ca, na velikonočno jutro On sam 

prihaja k nam kot zmagovalec. 
Njegova zmaga prinaša veselje in 
upanje. Zmaga, ki pomeni zače-

tek novega življenja in osmišlja našo življenjsko pot. 
 

Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred 
več kot dva tisoč let, ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali 

Gospod nam zagotavlja: »Vstal sem in sem še naprej z vami!« 
 

Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot 
živi Bog - ne oddaljeno božanstvo, temveč naš prijatelj, spremljevalec, 

sopotnik in brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v 
trpljenju in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusom. Nje-
govo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in večnega življenja. 
 

V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča, ko Jezusa polo-

žijo v grob ampak z Jezusovim vstajenjem na velikonočno jutro. Žene 
in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonočne priče. 
Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede 

meni, tebi in vsem nam: »Vstal sem in sem še naprej z vami!« 
 

Praznovati veliko noč pomeni vstopiti v velik tok pričevalcev in sočlove-

ku prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko se zavem, 
da Vstali, tako kot ženam in učencem, prihaja naproti tudi meni. 
Dragi verujoči in ljudje dobre volje, dragi bolniki, ostareli in trpeči, voš-

čimo vam blagoslovljene in doživete velikonočne praznike! 
  

 

Voščilu naših škofov se pridružujemo tudi župnik, duhovni pomočnik in bratje kapucini.  



 OZNANILA ZA VELIKI TEDEN in VELIKONOČNO OSMINO 
    
 

 Vstopili smo v VELIKI TEDEN Gospodovega trpljenja. Otroci 1., 2. 

in 3. r. imate redni verouk, od 4. razreda dalje pa nimate verouka, 
pač pa pridite k obredom velikega četrtka, petka in k veliko-

nočni vigiliji (vsaj dva dneva).  
 

 Možnost za spoved je pol ure pred mašo in vedno pri bratih kapucinih.  
 

 V ponedeljek bo po maši polurno TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA. 
 

 VELIKI ČETRTEKVELIKI ČETRTEK: Sveta maša bo ob 19. uri. Praznujemo 

postavitev evharistije, mašništva in nove zapovedi lju-
bezni. Pušica bo namenjena za ljudi v 

stiski, ki jim pomaga KARITAS. 
Jezus se je po zadnji večerji umaknil v 

vrt Getsemani, od koder so ga odvedli 
v ječo. V spomin na te dogodke prene-

semo Najsvetejše v tabernakelj na 
stranskem oltarju in ostanemo v molit-

vi 'z Jezusom na Oljski gori' do 21.30. 
 

 
 

 VELIKI PETEKVELIKI PETEK: Ta dan je strogi post. Vsaka zabava je ta dan 

neokusna. Ob 15. uri, ob času Jezusove 
smrti, bomo molili v cerkvi križev pot ter 

pričeli z devetdnevnico k Božjemu usmil-
jenju. Ta dan ne bo uradnih ur. Obredi v 

čast Jezusovemu trpljenju se začnejo 
ob 19. uri. Ta dan nas Cerkev vabi, da 

pri posebnem bogoslužju globlje premiš-

ljujemo ceno našega odrešenja. Ne častimo križa, temveč Njega, 
ki je na križu daroval samega sebe - za nas! Po koncu obredov 

bomo ob Božjem grobu zmolili še žalostni del rožnega venca. 
 

 VELIKA SOBOTAVELIKA SOBOTA: Zjutraj bo ob 6. uri BLAGOSLOV OGNJA in 
VODE. Ta dan obiščimo cerkev in molimo ob Božjem grobu. 

Vaši darovi bodo za preizkušano Cerkev v Sveti deželi.   
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL bo v župnijski cerkvi ob 

11., 14., 15. in 16. uri (možnost bo tudi za sveto spoved). 
Na podružnicah pa: v Brodeh ob 14. uri, v Bodovljah ob 15. 

uri, na Hribcu ob 16. uri in na Lontrgu ob 17. uri. 

 VELIKONOČNA VIGILIJA VELIKONOČNA VIGILIJA se začne ob 20. uri. Vigilija 

(bedenje) je pričakovanje vstajenja 
v moči vere. S seboj prinesite sveče 

(ali pa jih vzemite v cerkvi zadaj), ki 
jih bomo prižgali med slavjem luči in 

ob obnovitvi krstnih obljub. Bogoslu-
žje na veliko soboto zvečer je najbo-

gatejše in najlepše v vsem letu ter 
predstavlja skrivnost krsta in vstop v novo življenje v Kristu-

su. Radi pridite k slovesnemu bogoslužju. 
 

 

 Danes teden bomo obhajali VELIKO NOČVELIKO NOČ  GOSPODOVEGA GOSPODOVEGA 

VSTAJENJAVSTAJENJA  - največji krščanski 
praznik. Ob 6. uri bo vstajenjska 
procesija (sodeluje tudi godba) in 
nato sveta maša. Praznični sveti 
maši bosta še ob 8. in ob 10. uri.   

Ob 15. uri bo na Hribcu protipot-
resna pobožnost s prošnjo Bogu 
in Mariji za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. 
 
 

 
 

 Dan po veliki noči je VELIKONOČNI PONEDELJEK. Sveti maši v 
župnijski cerkvi bosta ob 8. in ob 10. uri. Ob 9. uri bo sveta maša 

tudi v cerkvi Gospodovega vstajenja na Mestnem pokopališču.  

 

 Otroci v tednu po veliki noči nimajo verouka. 
 

 V četrtek bo po maši pred Najsvetejšim molitev za otroke in družine. 

  

 V petek, 26. aprila, bo ob 19.45 priprava na krst.  

 

 Ves teden je eno samo praznovanje VELIKE NOČI (osmina). 
Radi pridite k sveti maši, ko utrjujemo vero v Vstalega. Pred 

mašo bomo molili devetdnevnico v čast Božjemu usmiljenju.  
 

 Danes teden bo 2. velikonočna (BELA) nedelja oz. nedelja 

BOŽJEGA USMILJENJA. Med 10. mašo bo krščevanje.  
 
 

Zvečer ob 19. uri bo v CERKVI BREZMADEŽNE pobožnost 
POT LUČI in SKLEP DEVETDNEVNICE BOŽJEGA USMILJENJA.  

 


