
 

Leto XLIII, št. 6                                                             29. marec 2020 

29. 3. 
2020, 

NEDELJA 

5. POSTNA 
(TIHA)  

NEDELJA  

700 

800 
1000 

1430 

-za župljane in dobrotnike  
+Silva Bergant 
++starši Prevodnik (Brode 3) 
Hribec: križev pot 

30. 3.,  

ponedeljek 
Amadej, vojvoda 1900 

+Janez Prevodnik, 7. dan; +Simona Šifrar 

Tavželj, 30. dan; +Ivana in Janez Fajfar  

31. 3.,   

torek 
Benjamin, mučenec 

700 

1900 

-v zahvalo (P)  

+Ančka Bernik,  obl .  

1. 4.,  

sreda 

Irena in Agapa, 

mučenki 
1900 ++starši, Marica in Cene Božnar, st.  

2. 4.,   

četrtek 

Frančišek Paolski, 

redovnik 
1900 

+Ivana Starašinič,  30. dan  

+Franc Potrebuješ  

3. 4.,  

+prvi petek 

Sikst I., 

papež 

700 

1900 

-v čast  Jezusovemu Srcu  

+Alojz  Šink, obl .  

4. 4., 
prva sobota Izidor, škof 

700 

1800 

1900 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
Molitev po Marijinem naročilu 
+Ludvik Lovrenčič, obl. 

5. 4.  
2020,    

NEDELJA 

6. POSTNA  
(CVETNA)
NEDELJA  

700 
800 

1000

1430 

-za župljane in dobrotnike 
+Franc in Terezija Bradeško, obl.  
+Ivan Oman; +Marija Hribernik, obl. (Puštal) 
Hribec: križev pot 

6. 4.,  

ponedeljek 

ponedeljek  
v velikem tednu 

1900 
-za zdravje (Š) 
+Jože Omejc, obl. 

7. 4., 

torek 

torek  
v velikem tednu 

700 

1900 
++Košenina; +Jurij Simonič, 7. dan  
+Franci Kožuh, obl.; +Sonja Rojic, obl. 

8. 4.,  

sreda 

sreda  
v velikem tednu 

1900 
+Marija Arhar, 30. dan  
+Florjan in Francka Božnar 
+Matija Prevodnik, obl. in Frančiška Mrak 

9. 4.,  

četrtek 
VELIKI ČETRTEK 1800 

-v zahvalo za duhovnike in za sveto Cerkev 
++starši Rupnik 

10. 4.,  

++petek 

VELIKI PETEK 
strogi post 

1500 

1800 
 KRIŽEV POT in devetdnev. Božjega usmiljenja 
 obredi  ve l ikega petka 

11. 4., 
sobota 

VELIKA SOBOTA 

VELIKONOČNA VIGILIJA 
2000  +Janez Misson, obl. 

12. 4. 
2020, 

NEDELJA 

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA 

600 

1000 

 

1500 

-za župljane in dobrotnike 
+Veronika in Jurij Stanonik; +Anton Nart-
nik, obl.; +Vida Krek, obl.; +Jože Kerec 
Hribec: protipotresna pobožnost 

 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  

 
 

 

 
 

Darovali za maše (oddane): +BOŠTJAN DOLENC: 2 Jamnikovi domači, 3 Janez z družino, 1 Andrej 
in Slavka (Dobrave), 1 Cvetko in Mici (Delnice), 5 Španovi, 1 Pivkovi; za cerkev Sv. Florjana: 
Jamnikovi 200€, Jelka Anžič z družino 200€, Pivkovi 30€; za Karitas: Andrej Dolenc 80€;                          
+JANEZ PREVODNIK: 2 žena Marija, 2 hči Jerneja z družino, 2 hči Mateja z družino, 1 Marija 
Kovač, 1 Marica Kovač, 1 Marica Dolenec z družino, 1 Jože Ziherl z družino.  



 Navodila slovenskih škofov za velikonočne 

praznike 2020 v času epidemije COVID-19 in 
oznanila od 5. postne nedelje do velike noči 

 

Zaradi epidemije koronavirusa in bolezni COVID-19, so SVETE 

MAŠE DO NADALJNEGA ODPOVEDANE. Prav tako je ODPOVE-
DAN VEROUK, SREČANJA SKUPIN, SESTANKI, POBOŽNOSTI 

(križevi poti, molitvene ure ...), PODELJEVANJE ZAKRAMENTOV 
(SPOVED, KRST, POROKA …) idr. Škofje do preklica podeljujejo slo-

venskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski 
sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslu-

žja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede in 
spremljanjem svete maše po TV, radiu, oz. spletu ...  
 

 Škofje vabijo vernike, da v okviru priprave na velikonočne 
praznike spremljate radijski misijon, ki bo potekal od nedelje, 

29. marca, do sobote, 4. aprila 2020 na Radiu Ognjišče.  
 

 Duhovnika zaradi ukrepov ob epidemiji NE BOVA mogla obhajati 
starejših in bolnih, svojci pa jim, sporočite, da smo povezani v 

molitvi in da se jih duhovnika spominjava v obhajanju svete maše. 
ČE BI BIL KDO ZELO OSLABEL, oz. V SMRTNI NEVARNOSTI, pa 

POKLIČITE (031 463 828 - župnik) za bolniško maziljenje. 
 

 ZVONJENJE: Verniki, povabljeni, da molite ANGEL GOSPODOV, 

ko zvoni (ob 7. uri, ob 12. uri in ob mraku) v priprošnjo Mariji 
za konec epidemije. Vsak ponedeljek bo zvonilo ob 20. uri 

kot vabilo k molitvi. Verniki ta dan prižgite sveče na oknih 
v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije. Ta pone-

deljek, 30. marca, bo nadškof Stanislav Zore ob 21. uri (tudi 
v prenosu Radia Ognjišče) POSVETIL SLOVENIJO presvetemu 

JEZUSOVEMU SRCU in brezmadežnemu MARIJINEMU SRCU. 

V pripravi na to posvetitev verniki (vsak dan) molite rožni venec.   
 

 SVETA SPOVED 
Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikono-

čnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen pre-
jem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno 

kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). 
»Kesanje morajo navdihovati nagibi, ki izhajajo iz vere« (KKC 1492).  

Papež Frančišek je med sveto mašo 20. marca 2020 spregovoril o odpuš-
čanju grehov, ko vernik ne more prejeti zakramenta svete spovedi: 
»Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki noči k spovedi, da bi se 
ponovno srečali z Bogom. Vendar pa mi bodo mnogi rekli: »Oče, 
kje lahko najdem duhovnika, spovednika, ker ne smem iti od 
doma? In jaz se želim spraviti z Gospodom, želim, da me On 
objame, da me moj Očka objame … Kaj naj storim, če ne najdem 
duhovnikov?« Stori to, kar pravi Katekizem. Zelo jasno je: če ne 
najdeš duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je 
tvoj Oče, povej mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to … 
Oprosti mi.« In prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z 
molitvijo kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom spove-
dal, vendar zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo 
milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko sam pristopiš k Božjemu 
odpuščanju, kakor nas uči Katekizem. Dobro opravljena molitev 
kesanja – tako bo naša duša postala bela kot sneg.«  
Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se ime-

nuje »popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča 
male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni 

spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov (KKC 1452).  
 

 Dar posebnih odpustkov okuženim s COVID-19, družinskim 

članom, zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike  
 

Popolni odpustek se podeli vernikom s koronavirusom, ki se 
nahajajo v karanteni, če so: 1) v stanju nenavezanosti na 

kakršen koli greh; 2) so po komunikacijskih sredstvih duhov-
no navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi rožnega venca, 

križevem potu ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi 
pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter; 3) to preizkušnjo v 

duhu vere v Boga in ljubezni darujejo za brate in sestre.   
Vse to ob namenu, da bodo pristopili k zakramentu spovedi, svete-

mu obhajilu in molili po papeževem namenu, čim bo to mogoče.  
 

Zdravstveni delavci, družinski člani in tisti, ki se po zgle-

du usmiljenega Samarijana izpostavljajo tveganju okužbe 
ter pomagajo obolelim za koronavirusom v skladu z bese-

dami Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da 
dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13), bodo na enak 

način deležni daru popolnega odpustka pod istimi pogoji.  

  
 

 

 



 Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih pogojih ob tre-

nutni svetovni epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi 
tistim vernikom, ki obiščejo ali počastijo Najsvetejši 

zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo 
rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja 

- vse v prošnji, da bi po posredovanju vsemogočnega Boga 
prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za več-

no zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi.  
Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta bolniškega 

maziljenja in svete popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse in 
vsakogar v moči občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni 

odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pripravljen 
in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev. Za prejem 

tega odpustka je priporočljivo, da ima vernik pri sebi križ. 
   

 Cvetna nedelja, 5. april 2020 

Verniki ste povabljeni, da spremljate sveto mašo po TV SLO 2 

ob 10. uri, oz. preko Radia Ognjišče. Ob isti uri bomo 
duhovniki SAMI BREZ VERNIKOV maševali v župnijskih (in 

drugih) cerkvah in na koncu tudi zmolili molitev blagoslova 
nad zelenjem in verniki. Verniki doma blagoslovite butarice 

z blagoslovljeno vodo. 
Povabljeni tudi k spremljanju nagovora nadškofa Zoreta (na 

TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).  
 

 Veliki četrtek, 9. april 2020  
Verniki povabljeni, da spremljate sveto mašo velikega četrtka 

po Radiu Ognjišče, TV Exodus ali spletu. Ob 18. uri se bo tudi v 

župnijski cerkvi (in pri bratih kapucinih) darovala sveta maša 
velikega četrtka BREZ VERNIKOV. Vi pa ste povabljeni, da se pri-

družite v duhu, in da zmolite rožni venec za duhovne poklice. 
 

 Veliki petek, 10. april 2020 

Verniki ste povabljeni, da ob 15. uri molite križev pot (molili 
bodo tudi na Radiu Ognjišče). Ob 18. uri bomo v župnijski cer-

kvi (in pri  bratih kapucinih) obhajali obrede velikega petka 
BREZ VERNIKOV. Vi ste povabljeni, da se v duhu pridružite preko 

Radia Ognjišče, TV ali spleta, oz. preberete pasijon po Janezu. 

 Velika sobota, 11. april 2020 
 

Blagoslov in delitev ognja letos odpade.  
 

 

Škofje določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil 

po radiu, oz. televiziji, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 
in 17.00. Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovite jedila: 
  

 
 

Na veliko soboto se verniki običajno zadržimo v molitvi ob 

Božjem grobu. Letos ste povabljeni, da doma premišljujte o 
minljivosti in krhkosti našega življenja in o moči Božje 

ljubezni, ki prihaja v naše brezupe, nemoči, ujetosti … da nas reši. 
 

Ob 20. uri se bo v župnijski cerkvi obhajala velikonočna vigilija 

BREZ VERNIKOV. Verniki ste povabljeni, da se pridružite v 
duhu, ko spremljate velikonočno vigilijo preko Radia 

Ognjišče, TV, oz., spleta, in da spremljate obred s pozornimi 
srci in prižganimi svečami v svojih domovih. 

 

Povabljeni ste tudi k ogledu velikonočne poslanice sloven-
skih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer. 

Blagoslov velikonočnih jedil 
1. Znamenje križa 
  

2. Desetka rožnega venca 
  

3. Božja beseda: 

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3) 
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, 

tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj 

je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, 

potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da 

človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. 
  

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51) 
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh živ-

ljenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da 

kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kru-

ha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. 
  

4. Blagoslovna molitev nad velikonočnimi jedili (po možnosti z blagoslovljeno vodo) 
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Bla-

goslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. 

Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem 

Gospodu. Amen. 
 



 
 VELIKA NOČ, 12. april 2020 

Vstajenjska procesija letos odpade. 
 

Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 
zberete na velikonočnem zajtrku (ko bo tudi zvonilo po 

cerkvah v znamenje velikonočnega praznika) in zmolite: 
 

 
 

Velikonočno sveto mašo spremljate po TV SLO 2 ob 10. uri, 

oz. preko Radia Ognjišče. Ob isti uri bomo duhovniki maševali 
v župnijskih in drugih cerkvah BREZ UDELEŽBE VERNIKOV.  
 

Povabljeni tudi k ogledu nagovora nadškofa Zoreta (na TV SLO 1),  

ob 11.35 in papeževega blagoslova Urbi et Orbi ob 12. uri. 
-————— 

POJASNILO, POVABILA in ZAHVALE 
 

Duhovniki župnij (in samostana) v mestu Škofja Loka ne bomo 

prenašali blagoslovov, obredov in svetih maš po spletu, saj 
želimo vas vernike povabiti, da se, v teh prelomnih časih, 

povežemo v eno občestvo Cerkve in (povezani s škofi in papežem) 
v duhu in resnici molimo Boga in vanj polagamo vse naše upanje. 
 

Na veliki petek povabljeni, da pričnete z molitvijo devet-
dnevnice k Božjemu usmiljenju, ki jo je (po naročilu Jezusa 

sestri sv. Favstini Kowalski) uvedel sv. papež Janez Pavel II. 
 

Na veliko noč popoldne povabljeni, da zmolite litanije vseh 

svetnikov in rožni venec Božjega usmiljenja - v prošnjo 
za Božje varstvo pred potresi, kugo, lakoto in vojsko. 
 

Na veliko noč bomo šli duhovniki (po sveti maši) z Najsvetejšim 
po naših župnijah in blagoslovili naše kraje in vse prebivalce. 
 

 URADNE URE so do nadaljnjega preko telefona (031 463 

828 - župnik) ali preko e-pošte: zupnija.skofja.loka@rkc.si. 

Blagoslov velikonočnega zajtrka 
Znamenje križa.  
  

Oče naš. 
  

Molitev: Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni praz-

niki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji 

besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  

Svete maše duhovniki darujemo tudi v času ukrepov ob 

epidemiji, in sicer brez udeležbe vernikov, po namenih za 
katere darujete in so objavljeni v oznanilih za tisti dan.  
 

Zelo smo hvaležni vsem, ki, tudi v teh razmerah, darujete 

mašne intencije (naročite svete maše). Sedaj je to možno 
tako, da po e-pošti ali telefonu sporočite datum na katerega želite, 

da se daruje sveta maša in za kateri namen. Dar za sveto mašo 
nakažete na TRR župnije (oz. kapucinskega samostana).  

V nakazilu napišete namen za katerega želite, da se mašuje. 
 

Kar se tiče nedeljskih nabirk, oz. 'pušic' za potrebe župnije (in 

samostana) je sedaj možno prispevati preko nakazil na TRR  (TRR 
župnije je na zadnji strani oznanil spodaj, kot tudi TRR Karitas). V 

zadevo napišite npr. 'dar za potrebe župnije'. To obvestilo se tiče 
vernikov, ki ste v takšni situaciji, da zmorete darovati, in ki se 

čutite odgovorne za župnijo (ter samostan). Če pa je kdo v teh 
časih v materialni (ali kaki drugi) stiski pa, prosimo, sporočite 

Karitas, oz. duhovnikom in bomo pomagati kolikor bo mogoče.  
 

  Ob smrti svojcev pokličite v župnišče/župnika in se bomo dogo-
vorili za pogreb. Pogrebi so lahko do nadaljnjega samo v 

ožjem družinskem krogu - samo pokop, brez svete maše. 
Lahko pa darujete za svete maše (npr. ob 7. in 30. dnevu).  

-————— 

HVALA vsem, ki v teh časih vztrajate v molitvi in zvesto-
bi Bogu in Cerkvi. Hvala vsem, ki živite ljubezen do Boga 

in bližnjih. Hvala staršem, ki skupaj z otroci molite in jih 
z besedo in zgledom vzgajate v veri. Hvala vsem, ki 

darujete svoje trpljenje in preizkušnje za rešitev duš. 
 

HVALA BOGU za dar vere, upanje in odrešenje in tudi vse 
načine, ko smo lahko drug drugemu v oporo in spodbudo. 
 

Duhovniki molimo vsak dan za vse vas in vas vključuje-
mo v mašno daritev, ko vas izročamo Bogu in na vas kli-

čemo Božjega blagoslova in Marijinega varstva. 
 

Vsem želimo žive vere v Jezusa - ŽIVEGA BOGA, da, ko 

hodimo z njim po poti križa, dospemo tudi v polnost ljube-
zni, pravičnosti, miru in veselja … do večne ALELUJE. 


