
 

Leto XLII, št. 17                                                       8. september 2019 

2019  

8. 9., 

NEDELJA 

 23. MED LETOM - 
KATEHETSKA  

 

ROJSTVO  
DEVICE MARIJE 

700 

800 
1000 

 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Ivanka in Ciril Krajnik 

+Slavka Alič, obl.; -za blagoslov v 
šolskem in katehetskem letu 
Hribec: za sosesko (žegnanje) 

+Jožef in Marija Bernik in sorodniki 

9. 9.,  

ponedeljek 

Peter Klaver,  

redovnik 
1900 

+Ivan Arhar, obl. 

+Pavle Božnar, obl. 

10. 9.,  

torek 

Nikolaj Tolentinski, 

spokornik 

700 

1900 

+Jakob Bergant, obl.  

+Franc Žontar, 30. dan  

11. 9., 

sreda   
Helga, spokornica 1900 

+Anton Kejžar, 7. dan; +Franc Volčič, obl.; 

-v zahvalo za opravljeno delo 

12. 9.,  

četrtek 
Marijino ime 1900 

+Ivana Kožuh, 7. dan  

+Stane Uršič, obl.  

13.  9.,  

petek 
Janez Zlatousti, škof 1900 

+Peter Bernik, obl.  

+Jože Bergant, obl. 

14. 9.,  
sobota 

POVIŠANJE SVETEGA 
KRIŽA, praznik 

700 

900 

1900 

-po namenu 
Lontrg: -v čast Žalostni Materi Božji  
+Mira Kožuh, obl. 

2019  

15. 9., 

NEDELJA 

24. MED LETOM -  
SVETNIŠKIH 
KANDIDATOV 
Žalostna Mati Božja 

700 

800 

 
1000 

1000 

-za župl jane in dobrotnike 

+Jakob Šink, obl.;  
+Janez in Marija Čemažar, obl.  
+Marija in Dušan Rejc 

Sv. Florjan: za sosesko (žegnanje)  

16. 9., pon. Kornelij in Ciprijan, muč. 1900 -po namenu 

17. 9.,  

torek 

Robert Bellarmin, 

škof 

700 

1900 

-za zdravje (R) 

+Ivan Oman, 30. dan; +Lovrenc Dolinar, obl. 

18. 9.,  

sreda 

Jožef Kupertinski, 

duhovnik 
1900 

+Slavko Štimac 

+duhovnik Ivan Božnar 

19. 9.,  

četrtek 
Januarij, škof 1900 

++starši in brat Finžgar 

+Franc in Terezija Ziherl 

20. 9.,  

petek 

Andrej Kim in korej-

ski mučenci 
1900 +Janko, Tone in Nejko Tavčar 

21. 9.,  

sobota 

Matej, apostol in 

evangelist 

700 

1900 
-po namenu 

-za zdravje (M) 

2019  

22. 9., 

NEDELJA 

 25. MED LETOM - 
SLOMŠKOVA  

700 
800 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Matevž Demšar; +Marija Krek, obl.  
+Andrej Kožuh, obl. 

 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. 8.00 - 9.00 in pet. 17.00 - 18.00. 

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  

 ZGLEDI ZGLEDI   
 

V Cerkvi na Slovenskem je trenutno 
odprtih 13 postopkov za razglasitev bla-
ženih oz. svetnikov za skupaj 67 kandida-
tov. Vsak svetnik za kristjana lahko 
predstavlja zgled, kako je mogoče 
osmisliti in živeti življenje po veri.   
 

Ideal svetništva v Katoliški Cerkvi je Jezus 
Kristus. Cerkev je skozi zgodovino in tudi 
danes za svetnike razglašala tiste, ki so na 
različne načine sledili njegovemu zgledu.  
 

Svetnike delimo na spoznavalce in 
mučence. Mučenec je tisti, ki je pretrpel mučeniško smrt iz sov-
raštva do vere (in odium fidei), ki je smrt prostovoljno sprejel, ni 
pa je iskal. Vsi ostali so spoznavalci.  

 

Za blaženega je razglašen katoliški vernik, ki je v svojem živ-
ljenju pokazal nadpovprečne krščanske kreposti ali prestal 
mučeništvo iz sovraštva do vere oz. lastnosti v tesni poveza-
nosti z vero in je zaradi tega postavljen za zgled krščanskega 
življenja vernikom na ravni krajevne Cerkve oziroma posame-
zne škofije ali redovne skupnosti. Tako je blaženi postal škof 
Anton Martin Slomšek, pa Lojze Grozde in tudi dve izmed 
Drinskih mučenk sta Slovenki.  

 

Za svetnika je razglašen blaženi, za katerega je bil v postopku za 
kanonizacijo dokazan (nov) čudež. Razglašenega svetnika se javno 
lahko časti na ravni vesoljne Cerkve. Radi se jim priporočajmo!  
        
 

                              https://katoliska-cerkev.si/svetniski-kandidati-cerkve-na-slovenskem 

Darovali za maše (oddane): +IVAN OMAN: 10 svojci in prijatelji in 575 eur za 

Karitas; +IVANA KOŽUH: 1 družina Kos, 1 družina Sokol ter Kožuh Miro 40 
eur in Janez Božnar 15 eur namesto cvetja dar za cerkev v Brodeh.  



 23. NEDELJA MED LETOM - KATEHETSKA                 8. 9. 2019 

 

 Uradne ure bodo odslej ob ponedeljkih od 8. do 9. ure in 
ob petkih od 17. do 18. ure. 
  

 Veroučenci (od 4. razreda dalje) bodo v tem tednu pristopili 
k sveti spovedi. Starši jim pomagajte pri pripravi na prejem 
zakramenta. Ob izhodu so vam na voljo zgibanke za pripravo. 
 

 MLADI ste povabljeni na prvo srečanje (pred STIČNO), ki bo 
v petek, 13. septembra, ob 20. uri v župnišču. 
 

 V soboto, 14. septembra, bo na Brezjah MOLITVENI DAN 
ZA DUHOVNE POKLICE pod geslom: »Tvegaj življenje za 
Gospoda!«. Od 9. ure bo potekala molitev, ob 10.30 pa sveta 
maša. Ob 7.30 se bomo izpred župnijske cerkve na Brezje 
odpravili tudi S KOLESI. Vabljeni ministranti, birmanci, anima-
torji, mladi in vsi verniki. Za avtobusni prevoz se prijavite do 
srede, 11. sept.. Če bi kdo šel peš naj pokliče na: 031 356 645. 
Radi se pridružite tej veliki potrebi v Cerkvi in narodu. 
 

  Prihodnja nedelja bo 24. NEDELJA MED LETOM - NEDELJA 
SVETNIŠKIH KANDIDATOV. Ob 10. uri bo žegnanje pri Sv. 
Florjanu v Sopotnici.  
Po 8. in po 10. maši bo v župnišču zopet možnost IZPOSOJE 
KNJIG - za otroke (SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE) in odrasle.  

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

 Kdor med počitnicami in dopusti ni redno hodil k nedeljski 
sveti maši (je prijateljstvo z Bogom nekoliko zanemaril), je pot-
rebno, da obnovi prijateljstvo z Bogom v zakramentu svete 
spovedi, preden znova pristopi k svetemu obhajilu. 
 
 

 Otroci ste lepo povabljeni k sodelovanju v otroškem pevskem 
zborčku, ministriranju, branju prošenj … Hvala staršem za spodbudo 
in oporo. Tudi mladi in odrasli lepo vabljeni k pevskim zborom in dru-
gemu sodelovanju v župniji … Bog vam povrni s svojimi milostmi 
tam kjer jih najbolj potrebujete. 

24. NEDELJA MED LETOM   - SVETNIŠKIH KANDIDATOV     15. 9. 2019 
 
 
 

 Danes obhajamo nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske met-
ropolije: škofa Friderika Baraga, nadškofa Antona Vovka, škofa 
Janeza Frančiška Gnidovca, duhovnika Andreja Majcna in pro-
fesorja Antona Strleta. Radi se jim priporočajmo na svoji poti vere. 
 

 

Slovesnost ob nedelji svetniških kandidatov bo danes popoldne v cer-
kvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. V ospredju praznovanja bo 
lik škofa Janeza Frančiška Gnidovca, katerega 80-letnico smrti obha-
jamo letos. Ob 16. uri bo molitev pred Najsvetejšim. Ob 17. uri pa 
somaševanje, ki ga bo vodil ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore. 

 

 V soboto, 21. septembra, bo V STIČNI SREČANJE 
MLADIH, ki letos nosi naslov: »Tukaj sem, zgodi 
se!« (Lk 1, 38). Čas za prijave je do torka - 17. sep-
tembra (prispevek je 12 eur). Odhod avtobusa bo v 

soboto ob 7.45 uri s parkirišča pred Tehnikom. 
 

 Danes teden bo SLOMŠKOVA NEDELJA in 20. obletnica bea-

tifikacije, ko se bomo blaženemu rojaku pripo-

ročili za pravo vzgojo sebe in novih rodov.  

Blaženi rojak nas uči: »Starši in vzgojitelji; dajte 

si dopovedati z znamenji časa in spoznajte, da 

človek, ki je vero izgubil, ne pozna več nobene 

postave in nobenih mej. Otrokom vse dovoliti 

pomeni storiti jih nezadovoljne za vse žive dni. 

Kdor želi srečno starost dočakati, se ne sme v 

mladih letih razvaditi.  

Le za trojno suknjo skrbite otrokom: za poštenost, 

delavnost in pobožnost; vse drugo jim bo navrženo.«  

~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   
  Otroški pevski zborček ima pevske vaje ob nedeljah ob 9. uri 
v župnišču. Pridite, veseli vas bodo! 
 

 Dekliški pevski zbor bo imel pevske vaje ob nedeljah ob 9. uri 
v župnišču. Prvič se zberete v nedeljo, 14. septembra. Radi pridite.  
 

 Vaje mladinskega pevskega zbora so ob torkih ob 19.30 v 
župnišču. Povabljeni!  
 

 Cerkveni mešani pevski zbor ima pevske vaje vsako sredo ob 
20. uri v župnišču. Dobrodošli vsi, ki vam je Bog dal dar posluha. 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  

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

po 10. maši v župnišču -1. nadstr. 
 

SVETOPISEMSKA SKUPINASVETOPISEMSKA SKUPINA  

- sreda po maši v župnišču. 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK pol ure PO maši - SKUPNA MOLITEV:  

-12. septembra: ZA MLADE, 

-19. septembra: ZA DOMOVINO. 


