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2019  

20. 10., 

NEDELJA 

 29. MED LETOM  
- MISIJONSKA 

Irena (Mira), mučenka 

700 

800 
1000 

1500 

 

-za župljane in dobrotnike  

+Ana in Anton Kržišnik in Štefan Stojko 
+Jani Trdina; ++starši Kos, obl.  
Sv. Ožbolt, Sv. Barbara in Sv. Florijan:  
molitev rožnega venca 

21. 10.,  

ponedeljek 

Uršula, devica in 

mučenka 
1900 

++sorodniki 

+Jože Kovač in starši  (Zminec)  

22. 10.,  
torek 

CELODNEVNO ČEŠ-

ČENJE SVETEGA 
REŠNJEGA TELESA 

800 

18180000  

 

-v zahvalo za Božjo ljubezen  
+Peter Guzelj; +Ivan Oman; 
++Jakcovi; +Marija Kožuh  

23. 10., sreda   Janez Kapistran, duh. 1900 -za vnukinjo 

24. 10.,  

četrtek 
Anton Marija Klaret, škof 1900 

+Maks Kržišnik, obl.  

+Marija in Julij Levpušček  

25.  10.,  

petek 
Darinka, mučenka 1900 

+Alojz Šink 

+Stanko in Slavica Koren, obl.  

26. 10.,  

sobota 
Lucijan, mučenec 

700 

1900 
-po namenu (K.L.) 

++starši in brat Tušek ter brat Leopold Ferk 

2019  

27. 10., 

NEDELJA 

30. MED LETOM - 
ŽEGNANJSKA   
Sabina, mučenka 

700 

800 
1000 

1500 

-za župl jane in dobrotnike 

+Janko Tušek in starši Čadež ter sestra  
+Iva Albreht; +Majda Kerec 
Hribec in Bodovlje: rožni venec 

28. 10.,  

ponedeljek 

Simon in Juda Tadej, 

apostola 
1800 +Angelca Jesenovec 

+Janez Prevodnik, obl. 

29. 10.,  

torek 

Mihael Rua,  

redovnik 

700 

1800 

-po namenu 

+Peter Božnar in duhovnik Ivan Božnar 

30. 10.,  

sreda 
Marcel, mučenec 1800 

+Ana in Tone Demšar 

-v priprošnjo (po namenu) 

31. 10.,  

četrtek 
Volbenk, škof 1800 

+Peter, Pavla in Bojan Dolinar 

+Marija in Martin Dolinar, obl. 

1. 11.,  
prvi petek 

VSI SVETI, 
slovesni in  

zapovedan praznik 

700 

800 
1000 
1330

 

-za župl jane in dobrotnike  

+Mart in Eršte in sorodniki  
+Anton Trojar; +Alojzija in Emil Grah, obl. 
++škofje loški  dušni  past i r j i  

2. 11.,  
prva sobota 

SPOMIN VSEH  
VERNIH RAJNIH 

800 

900 
1800 

 

+Jože Mlakar  

Mestno pokopališče: ++duše v vicah 
+Uroš Kalan, obl.  
+Alojz Krmelj, obl.  

2019  

3. 11., 

NEDELJA 

 31. MED LETOM 
- ZAHVALNA 

Irena (Mira), mučenka 

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike  

+Cene Božnar, st., obl. 
+Peter Šubic, 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  

  

Izredni misijonski mesec oktober 2019Izredni misijonski mesec oktober 2019  
  

Misijonar z življenjem pričuje, da pozna Jezusa. Življenje je tisto, 
ki govori. Priča je ključna beseda, beseda, ki ima isti koren kot 
beseda mučenec. In mučenci so prvi pričevalci vere: ne z beseda-
mi, ampak z življenjem. Živijo tako, da širijo mir in veselje, lju-
bijo vse, tudi sovražnike, iz ljubezni do Jezusa. Kako bi potem 
lahko mi, ki smo odkrili, da smo otroci nebeškega Očeta, zamolčali 
veselje nad tem, da smo ljubljeni, gotovost, da smo vedno drago-
ceni v Božjih očeh? To je oznanilo, ki ga pričakuje toliko oseb. In to 
je naša odgovornost. Kakšno pa je moje pričevanje? 
  

Veličina življenja je v tem, da ga daru-
jemo. V resnici imamo samo tisto, kar 
dajemo. Če to opuščamo se odmikamo od 
izpolnitve svojega življenjskega poslanstva. 
 

Da, v tem mesecu Gospod kliče tudi tebe. 
Kliče tebe, družinski oče in mama; tebe, mlad človek, ki sanjaš 
velike stvari; tebe, ki delaš v tovarni, v trgovini, na banki, v resta-
vraciji; tebe, ki si brez dela; tebe, ki si na bolniški postelji … Gos-
pod te vabi, da postani dar tam, kjer si, tako, kot si, s tistim, 
ki je ob tebi; da ne bi zgolj prenašal življenja, ampak ga podarjal; 
da se ne bi smilil samemu sebi, ampak bi dopustil, da bi te izdol-
ble solze tistih, ki trpijo. Pogum, Gospod od tebe veliko pričaku-
je; in da bi kdo imel pogum oditi tja, kjer najbolj manjkata upanje 
in dostojanstvo, tja, kjer preveč ljudi še vedno živi brez veselja 
evangelija. »Ali moram iti sam?« Pojdi, Gospod te ne bo pustil 
samega; s tem ko boš pričeval, boš odkril, da je Sveti Duh prišel 
pred teboj, da bi ti pripravil pot. Pogum!                                                        
                                                                       papež Frančišek       



 29. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA           20. 10. 2019 

 

  Danes ob 15. uri bomo molili rožni venec pri sv. Florijanu, na 

Sv. Barbari in na Sv. Ožboltu. 
 
 

 V torek, 22. oktobra, bo v naši župniji slovesni praznik 

CELODNEVNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA.  
 

Češčenje Jezusa bomo pričeli s sveto mašo ob 8. uri in nadaljevali 

z molitvijo preko celega dne, h kateri pridite vsi verni župljani.    

Za molitev ob posameznih urah skrbijo:  
     -ob 10. uri Frančiškova družina, 
     -ob 11. uri dekanijski duhovniki, 
     -od 12. do 16. ure otroci in drugi verniki, 
    -ob 16. uri Prenova v Duhu, 
    -od 17. ure dalje vsi župljani. 
 
 
 

Čas z Jezusom je najkoristneje živet čas na zemlji!Čas z Jezusom je najkoristneje živet čas na zemlji!  
 
 

Češčenje Najsvetejšega bomo sklenili ob 18. uri s petimi litani-

jami Srca Jezusovega in slovesno sveto mašo, ki jo bo vodil 

rojak br. Primož Kovačbr. Primož Kovač z duhovniki, ki izhajajo iz naše župnije.  
 

  

 Hvala vsem, ki molite rožni venec po soseskah in domovih - za 

vero in poštenje v našem narodu ter za mir v družinah in 

med sosedi. K molitvi vabljeni tudi v župnijsko cerkev, vsak dan 

ob 18.25. Otroci pridite: pon.: 4. in 5. r.; torek: 6. r.; sreda: 2. in 

3. r.;  četrtek: 8. r.; petek: 7. r ter sobota: 9. r. in mladi. 
 

 

 V oktobru Župnijska Karitas Škofja Loka zbira nepokvarljivo 

hrano po trgovinah, kjer so postavljeni posebej označeni vozički. 
 

 

 Ob prazniku vseh svetih ste povabljeni, da raje kot za mnogo sveč 

denar namenite za potrebne pomoči. Prostovoljci fundacije SVEČKA 

(v sodelovanju z našo župnijsko Karitas) bodo v nedeljo, 27. okt., 

ter 31. okt. (ves dan) in 1. nov. (dopoldne) na stojnicah pred 

pokopališči zbirali prispevke za bolniško posteljo za bolno deklico Natašo. 
  

 

30. NEDELJA MED LETOM     - ŽEGNANJSKA               27. 10. 2019 
 
 

 Bog povrni za darove, ki ste jih preteklo nedeljo namenili za misijone.  

 
 

 Od danes naprej bodo zaradi prehoda na zimski čas večerne 

svete maše ob 18. uri, uradne ure ob petkih pa ob 16. uri. 
 

 

 Danes se bomo ob 15. uri še zadnjič letos zbrali k molitvi rožnega ven-

ca na podružnicah. Molili bomo na Hribcu in v Bodovljah. 
 
 

 Ta teden ni verouka, otroci pridite k sveti maši na praznik VSEH SVETIH. 
 
 
 

 V četrtek bo sklep rožnovenske pobožnosti. Bogu hvala po 
Mariji za vse, ki ste se odzivali klicu k molitvi.  

 
 
 
 

   V petek, 1. novembra, bo slovesni in zapovedan praznik 
VSEH SVETIH. Svete maše bodo po nedeljskem redu. Sveta 
maša bo tudi ob 13.30, po njej pa bodo, ob 14.30, na Mestnem 
pokopališču molitve za rajne.  
 
 

V Lipici bodo molitve ob 15.30.    
    
 

Ob 17. uri bomo v cerkvi molili rožne 
vence. Vabljeni! Molite tudi doma. 
 
 

Ob 19. uri bo molitev mladih  
na Mestnem pokopališču.  
 
 
 
 
 
 

  Prihodnja nedelja bo 31. MED LETOM - ZAHVALNA. Pri vseh 
svetih mašah bo darovanje - ofer za potrebe župnijske cerkve.  
 

 MLADI med 16. in 35. letom starosti ste povabljeni, da se prijavi-

te na NOVOLETNO EVROPSKO SREČANJE MLADIH v Vroclavu 

na Poljskem. Več inf. na spletni strani KATOLIŠKE MLADINE.  
 

 

 Hvala in Bog vam povrni za že prinesene darove za bero, 
za klopi in za molitvene namene (oz. očenaše) za rajne.  

  

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
in MOLITEV ROŽNEGA VENCAin MOLITEV ROŽNEGA VENCA  
pol ure pred sveto mašo.pol ure pred sveto mašo.  
  

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  
-1. in 3. nedelja, 1. nadstr. v župnišču  

  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

PONEDELJEK pol ure po sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK pol ure po maši - SKUPNA MOLITEV:  

- 24. oktobra: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 

- 31. oktobra: ZA DUHOVNE POKLICE. 

MLADINSKI VEROUKMLADINSKI VEROUK  
  - sobota ob 20. uri v župnišču. 
  

SVETOPISEMSKA SKUPINASVETOPISEMSKA SKUPINA  

  - sreda po maši v župnišču. 
 

PRENOVA V DUHUPRENOVA V DUHU  
  - nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija. 
 

VERA IN LUČVERA IN LUČ  
  - 2. nedelja ob 15. uri pri kapucinih. 
 

MOŠKI VEČERMOŠKI VEČER  
  - 3. ponedeljek ob 20. uri v župnišču 

MEŠANI PEVSKI ZBORMEŠANI PEVSKI ZBOR  

  - sreda ob 20. uri. 
 

MLADINSKI PEVSKI ZBMLADINSKI PEVSKI ZBOROR  

  - torek ob 19.30. 
 

ŽENSKI PEVSKI ZBORŽENSKI PEVSKI ZBOR,  

  - 2. sob. v mesecu, pred sveto mašo. 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOROTROŠKI PEVSKI ZBOR  

  - nedelja ob 9. uri. 



   
 

Botrstvo - www.missio.si/botrstvo/ 
 

V Sloveniji je vsem otrokom omogočeno šolanje. Vsi imajo mož-

nost, da gredo v življenje vsaj z osnovno izobrazbo. Marsikje po 

svetu pa ni tako. Mnogo otrok si v revnih deželah želi v šolo, starši 

pa zaradi revščine otrok ne morejo vpisati, ne morejo plačati šolni-

ne, ne morejo si kupiti šolske uniforme … Štipendij in pomoči 

države pri šolanju ni. 

 

Zato smo se odločili, da bomo preko naših misijonarjev na misijo-

nih pomagali otrokom do vsaj osnovne izobrazbe. V program 

botrstva je tako vključenih preko tri tisoč botrov, ki pomagajo otro-

kom v državah Afrike, Azije in Južne Amerike. 

 

Možnosti pomoči preko projekta botrstvo delimo v tri sklope: indi-

vidualno, skupinsko ter pomoč pri nakupu hrane. Pri individual-

nem botrstvu boter podpira točno določenega otroka ter prejme tudi 

sliko in podatke le tega. Pri skupinskem botrstvu pa posameznik 

podpira skupino otrok (razred, vas, okoliš …).  

 

Tretji sklop je pomoč pri nakupu hrane (obrok riža na dan, Lakota 

Etiopija), kjer pomagamo misijonarjem da otrokom in družinam 

OMOGOČIJO VSAJ EN TOPEL OBROK NA DAN. 

 

 

 

VEČ INFORMACIJ: 

Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana 
tel.: 01/300-59-50;   

 

e-pošta: missio@rkc.si 

 

Države, kjer poteka botrstvo: 

 

Botrstvo Angola – 21 €/mesec 

 

Botrstvo Brazilija (Corumba) – 21 €/mesec 

 

Botrstvo Brazilija (skupinsko, s. Agata Kociper) – 21 €/mesec 

 

Botrstvo Etiopija – 15 €/mesec 

 

Botrstvo Kambodža – 15 €/mesec 

 

Botrstvo Madagaskar (skupinsko, Janez Mesec) – 15 €/mesec 

 

Botrstvo Malavi (p. Lojze Podgrajšek) – 21 €/mesec 

 

Botrstvo Mjanmar – 15 €/mesec 

 

Botrstvo Mozambik (Katarina Tomc) – 15 €/mesec 

 

Botrstvo Paragvaj (skupinsko) – 17 €/mesec 

 

Botrstvo Salomoni – 12 €/mesec 

 

Botrstvo Zambija – 12 €/mesec 

 

Obrok riža na dan – vsak dan – 5 €/mesec 

 

Lakota Etiopija – 5 €/mesec 

 

Šolanje bogoslovcev na Salomonovih otokih – 10 €/mesec 

http://www.missio.si/botrstvo/
mailto:missio@rkc.si
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-angola
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-brazilija-corumba
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-brazilija-kociper
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-etiopija
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-kambodza
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-madagaskar
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-malavi
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-mjanmar
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-mozambik
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-paragvaj
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-salomoni
http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-zambija
http://www.missio.si/botrstvo/obrok-riza
http://www.missio.si/botrstvo/lakota-etiopija
http://www.missio.si/botrstvo/bogoslovci-salomoni
http://www.missio.si/botrstvo/prijavnica-botrstvo

