
 

Leto XLIII, št. 7                                                                12. april 2020 

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 

13. 4.,  
ponedeljek 

VELIKONOČNI  
PONEDELJEK 

800 

900 

1000 

+Olga Veble 
Mestno pokopališče +Štefan Prša, obl . 
+Ladislav Trobec, 30. dan; +Cveto Fortin 

14. 4., 
torek 

velikonočna osmina 
700 

1900 
+Boštjan Dolenc, 30.  dan  
+Marinka Perš in, obl .  

15. 4., sreda velikonočna osmina 1900
 
++starš i  in  Peter Eržen (Puštal)  
-za Mari j ino  varstvo  

16. 4.,  
četrtek 

velikonočna osmina 1900
 
++Erženovi  
+Ožbi Petrič  

17. 4.,  
petek 

velikonočna osmina 1900 
+Marica in Vince Ivanušič  
+Franc in Matejka Horvat, obl.  

18. 4.,  
sobota 

velikonočna osmina 
700 

1900 
-za razumevanje v družini  
+Jakob Krajnik, obl. (Poljanska c.)  

19. 4. 
2020, 

NEDELJA 

2. VELIKONOČNA 
(BELA) NEDELJA 

BOŽJEGA USMILJENJA 

700 
800 

1000

1900 

-za župljane in dobrotnike; +Jože Habjan 
+Minka Bernik, obl.  
++starši Skopec in Jankovec  
CERKEV BREZMADEŽNE: POT LUČI in molitev 

20. 4.,  

ponedeljek 
Teotim, škof 1900 +Janez Prevodnik, 30. dan 

21. 4., 
torek 

Anzelm, škof 
700 

1900 
++Jesenko 
-po namenu 

22. 4.,  
sreda 

Aleksandra, 
mučenka 

1900 ++Alič in Železnik 

23. 4.,  
četrtek 

Jurij, mučenec 1900 +Jurij in Ančka Rupar 

24. 4.,  
petek 

Honorij, škof 1900 
 +Juri j  Simonič,  30. dan  
+Alojz  in Mojca Kopr ivnikar  

25. 4., 
sobota MARKO, evangelist 

700 

900 

1900 

-po namenu 
Bodovlje: -za odvrnjenje hude ure  
+Marko Rihtaršič 

26. 4. 
2020, 

NEDELJA 

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike 
+Stanko Šturm, obl. 
++starši Dolenc (Vinharje) 

 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  

 
 

ZAPOJ VESELO O KRISTJAN, 
VESELJA TVOJEGA JE DAN! 
ZVELIČAR NAŠ JE VSTAL OD SMRTI 
IN RAJ ODPRL NAM JE ZAPRTI. 
ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA. 
 

ZAPOJ VESELO O KRISTJAN, 
VESELJA TVOJEGA JE DAN! 
PREMAGANA JE SMRT NEMILA, 
OBLAST PEKLENSKA MOČ ZGUBILA. 
ALELUJA … 
 

ZAPOJ VESELO O KRISTJAN, 
VESELJA TVOJEGA JE DAN! 
ODREŠENI SMO VSI POGUBE, 
OTROCI VEČNE SMO OBLJUBE.  
ALELUJA … 
 

ZAPOJ VESELO O KRISTJAN, 
VESELJA TVOJEGA JE DAN! 
ZASTAVO GLEJMO ZMAGOVITO, 
S KRVJO ZVELIČARJA OBLITO.  
ALELUJA .... 
 

ZAPOJ VESELO O KRISTJAN, 
VESELJA TVOJEGA JE DAN! 
KOT KRISTUSOVI SREČNI BRATJE 
ODREŠENI SMO BOŽJI SVATJE.  
ALELUJA … 
 

ZAPOJ VESELO O KRISTJAN, 
VESELJA TVOJEGA JE DAN! 
V NEBESIH ENKRAT VSI VESELI 
NA VEKE SREČNI BOMO PELI:  
ALELUJA ...  
 

 
 
 
KLIC VESELJA NAJ OSREČI  
PO VSEM SVETU VSE LJUDI. 
ALELUJA, POJMO VSI,  
KRISTUS VSTAL JE IN ŽIVI. 
 
 
RADOST SVETA NAJ PREVZAME  
VSE NESREČNE GREŠNIKE. 
ALELUJA, POJMO VSI,  
PEKEL NIMA VEČ MOČI. 
 
 
VSTAL JE KRISTUS ZMAGOVITI,  
VSTALI BOMO TUDI MI. 
ALELUJA, POJMO VSI  
TUDI BOŽJI MATERI. 

Darovali za maše (oddane): +JANEZ PREVODNIK: 1 Logarjevi z družinama, 1 

Pahovcovi; +BOŠTJAN DOLENC: 4 Rohotnikovi in 170 eur za potrebe župnije.  



 »Mir vam bodi!« 
 

»Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci 

zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil 
mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke 

in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.« (Jn 20,19-20). 
 

Tista velika 

noč je bila za 
apostole zelo 

težka.  
 

P a s h a l n o 
večerjo so 

obhajali že 
dan prej, kot 
ostali judje.   
 

Sledil pa je 
šok za šokom.  
 

Aretacija Jezusa v Getsemaniju (z izdajstvom enega od apostolov), nato 

sodni proces in obtožnica judovskih voditeljev, na koncu pa tudi držav-
nih rimskih oblasti, ki je imela za posledico strahotno bičanje in izživlja-

nje nad Jezusom, končalo pa se je s sramotno smrtjo na križu.  
Apostoli pa v strahu za svoje življenje zaklenjeni … čakali, kdaj bo že 
konec tega morečega dogajanja in bodo lahko zbežali v svoje staro živ-

ljenje, pozabili na vse, kar se je v njih prebudilo ob Jezusu, in kar so upali. 
 

Pa se je končalo, oz. nadaljevalo drugače. Jezus je stopil med njih, v 
sredo njihovih strahov, otopelosti, razočaranj in jim rekel besede: 

»Mir vam bodi!« 
 

Velika noč od tedaj ni več v prvi vrsti spomin na izhod Izraelcev iz egip-
tovske sužnosti, ampak spomin na naš izhod iz sužnosti greha in vse 

brezizhodnosti našega življenja, je prehod, ki nam ga je odprl Vstali 
Jezus in sledenje njemu, ki je Ljubezen, Resnica in Življenje. 
 

Naj bo letošnja velika noč, četudi vas najde za zaprtimi vrati, za vse vas 

izkušnja presenetljivosti Božjega delovanja in čas prepoznavanja bližine 
Živega Jezusa sredi med nami, sprejetja Njegovega miru in vir veselja. 
 

HVALA vam za vsa poslana in izrečena voščila, za posla-
ne darove, izkazane pozornosti ter povezanost v molitvi. 
 

Blagoslovljene praznike vam želimo vaši duhovniki! 

VELIKA NOČ                                                   12. april 2020 
 
 

 V tem tednu povabljeni, da molite devetdnevnico k 

Božjemu usmiljenju, ki jo bomo zaključili prihodnjo nedeljo. 
 

NA VELIKO NOČ bo med 12. in 15. uro  

'posebna velikonočna procesija'. Po pod-
ružnicah bo blagoslov z Najsvetejšim - 

naših krajev in vseh prebivalcev.  Pot: 
Mestno pokopališče, Lontrg, Hribec, Sv. 

Andrej, Sv. Barbara, Sv. Ožbolt, Bodovlje, 
Brode, Valerski vrh, sv. Florijan in sv. 

Lovrenc. Ob 15. uri bo sklep v župnijski 
cerkvi z molitvijo k Božjemu usmiljenju. 

Povabljeni, da se pridružite v molitvi doma: 
zmolite litanije vseh svetnikov in rožni 

venec (oz. rožni venec Božjega usmiljen-

ja) - v prošnji za Božje varstvo pred 
potresi, kugo, lakoto in vojsko ter v zahvalo za vse milosti. 
 

  Bog povrni vsem, ki prispevate za duhovnike in potrebe 
župnije, bodisi preko nakazil na TRR  (TRR župnije je na zadnji 

strani oznanil spodaj, kot tudi TRR Karitas) ali drugače.  
 

  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).  
 

 URADNE URE so do nadaljnjega preko telefona (031 463 

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

 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 za 

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 ali 
izročite, ko bo to mogoče. Bog vam povrni! 



 Nebeški Oče je 11. aprila 2020, poklical k sebi upokojenega ljubljanskega nadškofa metropolita 
msgr. Alojza Urana. Rodil se je 22. januarja 1945 v Spodnjih Gameljnah v župniji Šmartno pod 
Šmarno Goro kot zadnji od treh otrok v kmečki družini. Maturiral je leta 1964 na bežigrajski gimna-
ziji. Po študiju na Teološki fakulteti v Ljubljani ga je nadškof Jožef Pogačnik na praznik apostolov 
sv. Petra in Pavla 29. junija 1970 posvetil v duhovnika. Novo mašo je imel 12. julija 1970 v domači 
župniji Šmartno pod Šmarno Goro. 

Svojo prvo duhovniško službo je kot stolni vikar (kaplan) nastopil v stolni župniji Ljubljana - Sv. 
Nikolaj, kjer je ostal do leta 1973. Od leta 1973 do 1977 je bil na študiju v Rimu. Na Katehetskem 
inštitutu Pedagoške fakultete Papeške salezijanske univerze je opravil katehetsko pedagoško specia-
lizacijo in leta 1977 študij zaključil z magisterijem o katehezi odraslih. Po vrnitvi v Ljubljano je 
istega leta postal rektor malega semenišča pri sv. Petru v Ljubljani. Leta 1980 je bil imenovan za 
župnika župnije Ljubljana – Šentvid. 

Papež Janez Pavel II. ga je 16. decembra 1992 imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa, 31. 
decembra 1992 pa je bil imenovan za kanonika in dekana stolnega kapitlja ter za arhidiakona prvega 
arhidiakonata. Na praznik Gospodovega razglašenja 6. januarja 1993 je bil v Rimu posvečen v škofa. 
Ob posvečenju si je izbral geslo: »Da, Oče.« 

Bil je član Škofijskega in Medškofijskega katehetskega sveta, voditelj Komisije za duhovne pokli-
ce ter predavatelj na Teološko-pastoralni šoli, ki deluje v okviru Teološke fakultete. Bil je tudi vodi-
telj Škofijskega odbora za duhovne poklice in odgovoren za duhovne poklice pri Slovenski škofovski 
konferenci (SŠK). Leta 1996 je pripravljal in koordiniral prvi papežev obisk v Sloveniji. Od leta 
2000 do 2006 je bil delegat SŠK za pastoralo Slovencev po svetu. 

Papež Janez Pavel II. je 25. oktobra 2004 imenoval msgr. Urana za ljubljanskega nadškofa metropo-
lita, umeščen pa je bil 5. decembra 2004 v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani. Bil je 34. rezidenci-
alni škof ljubljanske nadškofije in peti metropolit v zgodovini ljubljanske (nad)škofije. 

Kot ljubljanski nadškof je bil veliki kancler Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Na praznik sv. 
Nikolaja, 6. decembra 2004, je bil izvoljen za podpredsednika SŠK, 21. januarja 2005 pa imenovan 
za člana 7. razreda za svetovne religije pri Evropski akademiji znanosti in umetnosti. Slovenski ško-
fje so nadškofa Urana 11. oktobra 2005 imenovali za odgovornega škofa v Slovenski oznanjevalni 
komisiji, na 34. redni seji SŠK 16. marca 2007 pa so ga škofje izvolili za predsednika SŠK. 

Papež Benedikt XVI. je 28. novembra 2009 sprejel odpoved službi ljubljanskega nadškofa Urana v 
skladu s kan. 401, § 2 Zakonika cerkvenega prava (ZCP). 

Po uradni upokojitvi se je nadškof Uran z velikim veseljem in gorečnostjo posvetil duhovnemu 
spremljanju različnih skupin na številnih romanjih. Poletne mesece je običajno preživljal na božje-
potnih Svetih Višarjah, kjer je s posebno domačnostjo sprejemal Marijine častilce, maševal in spo-
vedoval. V ljubljanski nadškofiji je bil rad v pomoč pri birmovanju in drugih župnijskih slovesnos-
tih. Med ljudmi bo ostal v trajnem spominu zlasti po svojem izrednem pevskem talentu in svoji 
topli, dobrodušni človeški naravi. Rad se je srečeval z ljudmi in kmalu je s svojim vedrim razpolo-
ženjem spodbudil, da se je oglasila ljudska pesem.  

Zadnja leta je njegovo zdravje vedno bolj pešalo in omejevalo njegove dejavnosti. Duh je bil voljan, 
a telo vedno bolj slabotno. Svojo zemeljsko pot je zaključil v jutru velike sobote, 11. aprila 2020, in 
odšel k svojemu nebeškemu Očetu ter mu še enkrat izrazil svojo popolno pripravljenost: »Da, Oče.« 
in odšel v svoj nebeški dom. 

Zaradi izrednih razmer koronavirusa bo pogreb v družinskem krogu v ljubljanski stolnici. Ko bo 
nevarnost virusa minila, bo zanj opravljena slovesna maša zadušnica v ljubljanski stolnici. Rajnega 
gospoda nadškofa priporočamo v molitev. 

  
 

V jutru velike sobote, 11. aprila 
2020, je svojemu nebeškemu Očetu  
še enkrat izrazil svojo popolno prip-

ravljenost: “Da, Oče”  
in odšel v svoj nebeški dom 

  

upokojeni ljubljanski nad-
škof metropolit  

msgr. Alojz Uran.  
  

Rojen je bil 22. januarja 1945 v Spodnjih Gameljnah  
v župniji Šmartno pod Šmarno goro,  

mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1970 v Ljubljani,  
v škofa ga je posvetil sv. papež Janez Pavel II. 6. januarja 1993 v Rimu.  

Za ljubljanskega nadškofa metropolita  
ga je imenoval sv. Janez Pavel II. 25. oktobra 2004,  

papež Benedikt XVI. pa je sprejel njegovo odpoved službi ljubljanskega 
nadškofa metropolita 28. novembra 2009.  

  

  

Zaradi izrednih razmer koronavirusa bo pogreb v 
družinskem krogu v ljubljanski stolnici.  

Ko bo nevarnost virusa minila, bo zanj opravljena 
slovesna maša zadušnica v ljubljanski stolnici. O 

tem bomo pravočasno obvestili.  
  

Rajnega gospoda nadškofa priporočamo v molitev. 
  

"Gospod, daj mu večni pokoj. In večna luč naj mu 

sveti.  
Naj počiva v miru. Amen." 

  

Nadškof Stanislav Zore in sobratje duhovniki 


