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2019  
26. 5., 

NEDELJA 

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

700 
800 

1000

1800 

- za župljane in dobrotnike 
+Janez Iglič; +Leopoldina Cankar, obl.  
+Antonija Florjančič, obl. in Anton Nartnik 
Brode: šmarnice in zahvalno romanje  

27. 5., 
ponedeljek 

Bl. Alojzij Grozde 
PROŠNJI DAN 

1700 
1900 

Sv. Andrej:  za odvrni tev hude ure  
+Alojz  Šink  

28. 5., 
torek 

Julijan, mučenec 
PROŠNJI DAN 

700 

1700 

1900 

- za vnukinjo 
Sv. Ožbolt:  za  odvrni tev hude ure  

+Aleksander  Onufr i ja , obl .  

29. 5.,  
sreda 

Maksim Emonski, škof 
PROŠNJI DAN 

1700 

1900 
Hribec:  za odvrni tev hude ure  
+Jakob Debel jak 

30. 5.,  
četrtek 

GOSPODOV  
VNEBOHOD 

slovesni praznik 

800 
1700 

1900 

- za Božje varstvo in blagoslov 
Brode: -  za odvrni tev hude ure  

+Janez Misson 

31. 5.,  
petek 

Obiskanje Device Marije 
ZAKLJUČEK ŠMARNIC 

1900 
+Franc Kržišnik 
- v zahvalo in priprošnjo Mariji 

1. 6.,   
sobota 

Justin, mučenec 
ZAČETEK VRTNIC 

700 

1900 

 

+France Šuštar, obl. 
+Peter Zakotnik, 30. dan 
+Martin in Marija Košir (Poljanska c.)  

2019  
2. 6., 

NEDELJA 

7. VELIKONOČNA 

NEDELJA  

700 

800 
 

1000 
1000 

- za župljane in dobrotnike 
+Janez Habjan 
++Jesenovčevi in Megušarjevi  
++Pleško; +Tončka Božnar 
Brode: za sosesko (žegnanje) 

3. 6.,   
ponedeljek 

Janez XXIII., papež 1900 +Lovro Kožuh, obl. 

4. 6., 
torek 

Krista, mučenka 
700 

1900 
+Ivica in Matevž Demšar 
+Janez Mravlja, obl. 

5. 6.,   
sreda 

Igor, menih 1900
 +Frančiška Dolenc 

6. 6., čet. Norbert, škof 1900
 - za zdravje (M) 

7. 6.,  
prvi petek 

Robert, opat 
700 

1900 
- v čast Jezusovemu Srcu 
+Peter Guzelj, 30. dan  

8. 6.,  
prva sobota 

Medard, škof 
700 

1800 
1900 

 - v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
Molitev k Mariji za rešitev duš in v zadoščenje 
+Franci in Mira Kožuh; +Tončka Friškovec 

2019  
9. 6., 

NEDELJA 
BINKOŠTI 

700 
800 

1000 

-za župljane in dobrotnike 
+Ivana Demšar 
+Anita Čerin 

 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): +PETER GUZELJ: 1 Boštjan Bernik, 1 Janez Sečnik, 1 Polde 

Setnikar.  

 

 

 
 

Pridi, pridi, Sveti Duh, 

iz nebes na nas razlij 
svoje lúči svetli sij! 

 

Pridi, oče revežem, 
ki deliš darove vsem, 

pridi, srcem svetla luč! 

Ti olajšaš nam bridkost, 

ti si dušam sladki gost, 

ti jih sládko poživiš. 

V hudem trudu si nam mir, 

v vročem dnevu hladen vir 

in tolažba v žalosti. 

O, ti luč preblažena, 

daj, razsvetli srca vsa 

zvestih svojih vernikov. 

Saj brez tvoje milosti 

človek poln je bednosti, 

krivdi ne izógne se. 

Duši madeže izmij, 
kar je súho, spet zalij 

in ozdrávi rane vse! 

Upogni, kar upira se, 

vse ogrej, kar mrzlo je, 

vôdi vse, ki so zašli. 

In sedméro vlij darov 

v duše svojih vernikov, 

saj ti v vsem zaupajo. 

Za krepost plačilo daj, 
srečno smrt in sveti raj, 

v njem veselje vekomaj. 

 

 

PESEM SLEDNICA ZA BINKOŠTNI PRAZNIK 
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 Danes je v naši župniji srečanje starejših in bolnih. Hvala vsem 

sodelavcem Karitas, ki ste to srečanje pripravili in omogočili . 

Bog povrni tudi vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in praznovanju 

slovesnosti svete birme in prvega svetega obhajila! Naj vam 

vsem Bog povrne z milostmi tam, kjer jih najbolj potrebujete. 

 

 Danes popoldne bo ob 15. uri v kapucinski cerkvi sv. Ane 

DEKANIJSKO SREČANJE MEŠANIH PEVSKIH ZBOROV. Vabljeni! 

 

 Danes, na zadnjo majsko nedeljo, bodo ob 18. uri v Brodeh 
slovesne šmarnice. Zvesti šmarničarji pridite, da se zahvali-

mo Mariji za vse milosti. Hkrati bo to tudi zahvalno romanje 
letošnjih prvoobhajancev za prejeti zakrament. Radi pridite. 

Povabljeni, da s seboj prinesete kaj sladkega.  

 

 V tem tednu boste otroci pri veroučnih urah pristopili k sveti spo-
vedi (razen 1., 2., 3. in 8. razreda, ki imate redni verouk). Podeli-

tev spričeval bo v nedeljo, 2. junija, po 8. in 10. sveti maši. 
 

 Ta teden bomo obhajali PROŠNJE DNEVE pred 

praznikom Gospodovega vnebohoda. Radi se ude-

ležimo svetih maš za odvrnjenje hude ure in 
blagoslov pri delu. Boga prosimo za primerno 

vreme in varstvo pred nevarnostmi za telo in dušo. 
 

 V četrtek bomo obhajali slovesni praznik 
GOSPODOVEGA VNEBOHODA. Praznični sveti 

maši bosta v župnijski cerkvi ob 8. in ob 19. uri. 

 

 PO VNEBOHODU se (po vzoru apostolov in Marije) zbiramo 
k DEVETDNEVNICI PRED PRAZNIKOM BINKOŠTI. Vabljeni! 

V petek bomo pri sveti maši SKUPAJ SKLENILI LETOŠNJE ŠMARNICE. 
 

 Do konca meseca maja župnijska KARITAS po trgovinah 

ZBIRA HRANO za družine in posameznike v stiski. Bog povrni! 

7. VELIKONOČNA NEDELJA                                                  2. 6. 2019 
 

 Danes še lahko oddate prijavnice zakonci, ki letos praznujete 

okroglo obletnico poroke in se želite udeležiti skupnega praz-
novanja. To bo v naši župniji v nedeljo, 16. junija. 

 

 Včeraj smo vstopili v mesec junij, ki 

je posvečen  ČEŠČENJU JEZUSOVEGA 
SRCA. Pri svetih mašah obhajamo 

pobožnost VRTNICE. Radi pridite in 
častite Srce, ki tako zelo ljubi svet, v 

zameno pa prejema toliko nehvaležnosti. 

 

 

 Ta mesec bo izjemoma SREČANJE ZA 
ŽALUJOČE na prvi ponedeljek v mesecu 
— jutri, 3. junija, ob 17.30 v župnišču.  

 

 V četrtek in petek dopoldne bova 
duhovnika obhajala bolnike. 

 
 
 

 V tem tednu sta prvi petek in prva 
sobota. Posvečeni Jezusovemu in Mariji-

nemu Srcu in tudi drugi verniki radi pristopite k sveti spovedi 
in prejmite zadostilno obhajilo za rešitev in spreobrnjenje gre-
šnikov, v tolažbo Bogu za vse žalitve ter za papeža in Cerkev.  
 

 Do 24. junija še  sprejemamo PRIJAVNICE ZA LETOŠNJI 
POLETNI ORATORIJ, ki bo potekal od 12. do 16. avgusta 2019. 
 

  Prihodnjo nedeljo, 9. junija, bomo obhajali BINKOŠTNI 
PRAZNIK. Med sveto mašo ob 10. uri bo krš-
čevanje. Vsi prosimo za milostni dar Svetega 
Duha —  
Tolažnika —   
in Moč z  
višave. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI. 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV 
-30. maja: PO OSEBNIH NAMENIH, 
-6. junija: ZA DUHOVNE POKLICE. 

MLADINSKI VEROUK: 

- sobota ob 20. 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. 

PRENOVA V DUHU 

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

 

VERA IN LUČ 

- 2. nedelja v mesecu ob 15. uri 

pri bratih kapucinih. 


