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2020  
12. 1., 

NEDELJA 

NEDELJA  

JEZUSOVEGA KRSTA 

Tatjana, mučenka 

700 
800 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Tomaž in Roza Pirc, obl. 

+Vinko Pivk  
+Jože Cankar, obl.  

13. 1.,  

ponedeljek 
Veronika, devica 1800 

+Rozalija Polak, 30. dan 

-angelom v zahvalo in priprošnjo 

14. 1.,   

torek 
Oton, redovnik 

700 

1800 

+Marjeta Guzelj, obl. in starši 

+Jožica Dremelj 

15. 1., 

sreda 
Pavel, puščavnik 1800 -++sorodniki Klobučar 

+Pavl ina in Pavla Tavčar  

16. 1.,   

četrtek 
Marcel, papež 1800 

++družina Dolenc (Vincarje) 

+Minka Druškovič, obl. 

17. 1.,  

petek 
Anton, puščavnik 1800 +Anton Dobrajc 

+Antonija Kožuh 

18. 1., 

sobota 

Marjeta Ogrska,  

redovnica 

700 

1800 

 

-za zdravje (N) 
+Marija Setnikar, obl.  

+Anton Potrebuješ  

2020  

19. 1., 

NEDELJA 

2. NEDELJA MED 
LETOM 

 

Suzana, mučenka 

700 

800 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike 
+Frančiška in Anton Potrebuješ  

+Franc Pintar, obl. (Breznica) 

+Valentin in Katarina Larisi 

20. 1.,  

ponedeljek 
Boštjan, mučenec 1800 

+Magda in Pavel Peklaj 

+Ana in Boris Stojanovič, obl. 

21. 1.,  

torek 
Neža, mučenka 

700  

1800 

-za vnukinjo 

+Alojz Koprivnikar, 30. obl. 

22. 1.,  

sreda 

Vincencij,  

diakon in mučenec 

 

1800 +Marjan Bokal, obl. 

-v zahvalo in priprošnjo  

23. 1.,  

četrtek 
Henrik, duhovnik 1800 

++Ziherl in Brelih 

+Marjan Jožef Jesenovec (Puštal) 

24. 1.,  

petek 

Frančišek Saleški, 

škof in cerkveni učitelj 
1800

 
+Ciril Oblak, obl. 

++Vodnik (Brode) 

25. 1., 

sobota 

SPREOBRNJENJE 

APOSTOLA PAVLA 

700 
1800 

-po namenu 
+Frančiška Strojan, obl.  

2020  

26. 1., 
NEDELJA 

3. NEDELJA MED 

LETOM -  
SVETOPISEMSKA 

 

Timotej in Tit, škofa 

700 

800 
1000 

 

-za župljane in dobrotnike  

+Pavle Križnar, ml., obl. 
+Silva Alič, obl.  
+Peter in Jože Tominc  

 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. 16.00 - 17.00. 

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  

 
 
 
 
  

KRŠČENI - VKLJUČENI V LJUBEZEN BOGA 
 

 

 

Molim h Kristusu,  

naj me pridruži svojemu krstu,  

naj me vzame v svoj sinovski  

in zaupni odnos z Bogom Očetom.  

 
Izročam mu vse predele  

svojega življenja,  

kjer sem še sam  

in ne pustim, da bi Bog lahko  

vstopal vanje ali odločal o njih.  

 
Želi me osvoboditi mojih iluzij in slepote,  

prevar in zmot.  

 

On mi izroča svojo krepost:  

čistost, potrpežljivost v trpljenju,  

odpuščanje, sočutje in ljubezen.  

 

Izroča mi moč za  

svobodno izročitev življenja drugim. 
 

 

Po: www.jn159wordpress.com 
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 KOLEDNIKI so z vašo pomočjo letos zbrali 2.490 EUR (lani 

2.077 EUR) za pomoč revnim ljudem, med katerimi delujejo 

slovenski misijonarji. Bog naj vsem dobrotnikom podeli milosti 
tam, kjer jih najbolj potrebujete!   
 

 V ADVENTNI AKCIJI 'OTROCI za OTROKE' ste zbrali: 

49 veroučencev od 285 (lani 67): 645 eur (lani 910 eur).   

 

Hvala staršem za spodbudo, ko z besedo in zgledom vzgajate otro-
ke, da ne mislijo samo nase (kaj bi še imeli …), pač pa so pozorni 
tudi na tiste, ki potrebujejo pomoč. Brez dobrote človeštvo trpi - 
nekje od uboštva, drugje od obilja. 
 

 VAS SKRBI, KER NEKDO V VAŠI BLIŽINI PREVEČ PIJE? 

Ob torkih se ob 19.30 REDNO TEDENSKO v župnišču dobiva 
skupina AL-ANON, v kateri ste kadarkoli dobrodošli SVOJCI 

in DRUŽINSKI ČLANI alkoholikov.  
 

    V soboto, 18. januarja, bomo vstopili v TEDEN MOLITVE 
ZA EDINOST KRISTJANOV.  Letos nas bo povezoval sve-

topisemski stavek: »Domačini so nas sprejeli nadvse 
ljubeznivo« (Apd 28,2). Vabljeni k odkrivanju dragocenos-

ti gostoljubja in naklonjenosti ter molitvi za edinost med 
kristjani. Tako se pridružujemo Jezusovi molitvi v dvorani zad-

nje večerje, da bi bili vsi eno … da bo svet veroval. 
 

 V nedeljo, 19. januarja, bo pri sveti maši ob 8. uri umestitev novih 
ključarjev, potrditev mandata obstoječim in zahvala dosedanjim.  

Po maši bo v župnišču srečanje mežnarjev in ključarjev 
(novih in dosedanjih). Ključarji prinesite s seboj PISNO 

poročilo za preteklo leto. 
 

 

 Januar je MESEC VERSKEGA TISKA. Vabljeni k naročilu Dru-
žine, Ognjišča, Božjega okolja, Besede med nami …  
 

 Lahko postanete tudi milijonar dobrote, če prinesete celoletni dar 
(6 EUR) za pomoči potrebne. Kar podarimo - za večnost pridobimo. 

2. NEDELJA MED LETOM                                                  20. 1. 2019 
   

 V četrtek, 23. januarja, ob 19.15 ste lepo povabljeni v 

župnišče na predavanje mag. Boštjana Harija z naslovom: 
'ZAKAJ TRPLJENJE, ČE JE BOG DOBER?'.  
 

 V soboto, 25. januarja, na praznik spreobrnjenja apostola Pav-
la, bo sklep tedna molitve za EDINOST KRISTJANOV.  
Bog povrni vsem, ki se z molitvijo in konkretnimi prizadevanji 
pridružujete Jezusovi srčni želji: »Da bi bili vsi eno.« 
  

 V soboto, 25. januarja, bo ob 15. uri v župnijski cerkvi sv. 
Jakoba v Škofji Loki dekanijsko srečanje izrednih deliv-
cev obhajila. Med nami bo gost prelat g. Anton Slabe. 
  

 Prihodnja nedelja, 26. januarja,  bo SVETOPISEMSKA NEDELJA.  
 

 

DOGODKI IN SLOVESNOSTI V ŽUPNIJI V LETU 2020DOGODKI IN SLOVESNOSTI V ŽUPNIJI V LETU 2020 
 

 PRVA SVETA SPOVED bo v soboto, 28. marca, 
   

 ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v ponedeljek, 27. aprila, 
 

  PRVO SVETO OBHAJILO bo v nedeljo, 17. maja, 
 

 SREČANJE STAREJŠIH bo v nedeljo, 24. maja,  
 

 SVETA BIRMA bo v soboto, 30. maja, 
 

 SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV bo v nedeljo, 31. maja,  

 ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE bo v nedeljo, 19. julija, 
 

  PEŠ ROMANJE NA BREZJE bo v soboto, 8. avgusta, 
 

 POLETNI ORATORIJ, letos že 20. po vrsti, bo potekal od 
ponedeljka, 10. avgusta, do sobote, 15. avgusta, 
 
 

 ROMANJE Z LUČKAMI V CRNGROB bo v soboto, 3. oktobra, 
 

 

 CELODNEVNO ČEŠČENJE bo v četrtek, 22. oktobra 2020. 

  

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
in in MOLITEV ROŽNEGA VENCAMOLITEV 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 sveti maši - MOLITEV:  

- 16. januarja: ZA DOMOVINO, 

- 23. januarja: ZA OTROKE IN DRUŽINE. 

MLADINSKI VEROUKMLADINSKI VEROUK  
  - sobota ob 19. 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,  

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

OTROŠKI PEVSKI ZBOROTROŠKI PEVSKI ZBOR  

  - nedelja ob 9. uri. 

  

 

  

 

  

 



    SKRB ZA VZDRŽEVANJE CERKVA ter KLJUČARSKA SLUŽBA                   SKRB ZA VZDRŽEVANJE CERKVA ter KLJUČARSKA SLUŽBA                   SKRB ZA VZDRŽEVANJE CERKVA ter KLJUČARSKA SLUŽBA                      
 

 

Tako kot vsak skrbi za vzdrževanje hiše ali stanovanja, je potrebno 

skrbeti tudi za vzdrževanje cerkva in drugih stavb, ki se v župniji 
uporabljajo za bogoslužje ter oznanjevanje in dobrodelnost. 
 

V naši župniji so predniki zgradili veliko cerkva in verskih stavb, 

tudi v časih, ko so bile razmere za življenje precej težje kot so 
danes. Le čemu? Kakšen je bil razlog? Verjetno je bil najmočnejši 

zaradi VERE in ŽELJE PO BOŽJI BLIŽINI - da bi Boga skupaj 
molili, častili, prejemali tolažbo, moč in modrost za življenje. 
 

Kot vredni potomci tistih, ki so gradili svetišča in prostore za versko 

življenje, naj bi se vsak župljan čutil poklicanega, da skrbi za obno-

vo in vzdrževanje cerkva. Razlog? Vera in želja biti z Bogom. 
 

V naši župniji je te zavesti, hvala Bogu, kar precej. Zato gre veli-
ka zahvala vsem, ki so v preteklosti skrbeli za gradnjo ter 

vzdrževanje in obnavljanje cerkva in drugih verskih stavb: 
ključarjem in vsem, ki so z župniki sodelovali pri obnovah in vzdrže-

vanju cerkva, darovali sredstva ter po svojih zmožnostih pomagali. 
 

Marsikomu se danes (zaradi negativnega pogleda na Cerkev) 

poraja očitek, češ, zakaj potrebuje Cerkev toliko materialnih sred-
stev in stavb, ko naj bi bolj (zgolj) skrbela za duhovnost. Veliko-

krat je to povezano z odnosom, ki ga imamo do Boga in Cerkve. 
 

Kot med nami velja, da nam je škoda denarja, časa in napora za 
ljudi, ki so nam zoprni ali z njimi nimamo osebnega odnosa … velja 

tudi v odnosu do Boga: sveta maša, molitev, vzdrževanje cerkva, 
sodelovanje …  Če ni vere in ljubezni do Boga, je vse težko in odveč.  

A, če imam človeka rad, MI NI TEŽKO biti z njim, se zanj pot-
ruditi in tudi kaj konkretnega storiti (četudi me to nekaj stane). 
  

To velja tudi za Boga: če imam vero, hvaležnost in ljubezen 

do Boga, mi ne bo težko moliti in priti k maši, se potruditi in 

sodelovati v župniji ter tudi kaj prispevati. Kajti dobimo več 
kot damo - Bog nas po Cerkvi povezuje, nam daje moč in 

nas umiri s svojo bližino, nas usmerja in varuje. 
 

Nekdo je dejal: Če želiš konkretno spoznati, kaj ti v življenju naj-
več pomeni - KOGA/KAJ IMAŠ NAJBOLJ RAD, poglej za kaj 

nameniš največ časa, denarja in truda.  

V naši župniji je poleg župnijske cerkve še enajst podružničnih 

cerkva, župnišče, staro župnišče in dve mežnariji. Župniku pri skrbi 

za vzdrževanje pomagajo ključarji. Njihov redni mandat traja pet let in se 

lahko obnovi, oz. podaljša (vendar ne po dopolnjenem 70. letu starosti). 
 

Zato bomo v nedeljo, 19. januarja 2020, pri sveti maši ob 8. uri 

izrekli iskreno zahvalo dolgoletnim ključarjem: Mirku Erženu in 

Jožetu Kreku (oba župnijska cerkev), Rudiju Finžgarju in Janezu 

Volčiču (Lontrg), Valentinu Jesenovcu (Hribec), Jožetu Krmelju 

(Sv. Andrej), Jožetu Mrzlikarju (Bodovlje), Antonu Prevodniku 

in Janezu Božnarju (Brode) in Franciju Volčiču (Sv. Lovrenc). 
 

Ključarji v naši župniji bodo vnaprej (krepko tiskani so novo imenovani): 

 župnijska cerkev: Anton Maček in Niko Tavčar, 

 Lontrg: Aleš Hafner in Anton Koprivnikar, 

 Hribec: Pavle Lavrinec in Roman Bernik, 

 Sv. Barbara: Tomaž Potrebuješ in Franc Alič, 

 Sv. Ožbolt: Rajko Omejc, Metod Marolt in Rajko Koblar, 

 Sv. Andrej: Marjan Bernik in Tomaž Krmelj, 

 Bodovlje: Franc Bradeško, Drago Božnar in Aleš Murn, 

 Brode: Polde Prevodnik in Tine Božnar, 

 Valterski vrh: Pavel Demšar in Ivan Demšar, 

 Sv. Florijan: Janez Kožuh in Franc Potočnik in 

 Sv. Lovrenc: Janez Debeljak in Andrej Jamnik. 

 Pokopališka cerkev: brez ključarja (župnik in gospodarski svet). 
 

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

Še spodbuda, da (PO)ŽIVITE VERO in LJUBEZEN DO BOGA:  

 RADI in VZTRAJNO MOLITE - zjutraj in zvečer, pred jedjo in po jedi … 

 KADAR JE SVETA MAŠA, RADI PRIDITE. Na podružnicah so 

maše ob žegnanjih, za odvrnitev hude ure, ob godu zavetnika. 

Tudi če je maša med tednom, naj pride vsaj eden od družine. 

Pri maši ne zamujajte in dejavno sodelujte. 

 ROŽNI VENEC v oktobru in druge pobožnosti (šmarnice, 

Marijo nosijo …) naj vas povezujejo med seboj in z Bogom. 

 Še naprej lepo skrbite za vzdrževanje in lepoto cerkva. 
 

Bog, ki vidi v srce, naj vas spremlja, varuje in blagoslavlja! 


