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24. 5. 
2020, 

NEDELJA 

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

 

MARIJA POMOČNICA 
KRISTJANOV 

700 

800 
1000 

1800 

-za župljane in dobrotnike 
+Ivanka in Janko Kandiž 
+Ludvik Omejc, obl. 
šmarnice 

25. 5.,  
ponedeljek 

Gregor VII., papež 1900 
+Viktorija Juričan, 7 dan 
-v priprošnjo za družino in dar vere  
+Janez Končan 

26. 5., 
torek 

Filip Neri, duhovnik 
700 

1900 
+France Šuštar,  obl .  
++družina Komljanec 

27. 5.,  
sreda 

bl. Alojzij Grozde 1900
 
+Juri j  Simonič  
++Pol ičarjevi  

28. 5.,  
četrtek 

Julijan, mučenec 1900
 
+Albina Grundner, obl.  
+Leopoldina Cankar 

29. 5.,  
petek 

Maksim Emonski, 

škof 
1900 +Franc Orešnik, 30. dan  

30. 5.,  
sobota 

Kancijan in oglejski 
mučenci 

700 
1900 

-po namenu 
-za darove in delovanje Svetega Duha  

31. 5. 
2020, 

NEDELJA 

 

BINKOŠTI 
 

OBISKANJE DEVICE 
MARIJE 

700 
800 

1000 

1730 

-za župljane in dobrotnike 
+Branka Demšar, obl.; +Janez Iglič, obl. 
-v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon 
cerkev Brezmadežne: sklep šmarnic 

1. 6.,  

ponedeljek 

Marija, Mati Cerkve 

binkoštni ponedeljek 
800 
1900 

++starš i  Kožuh (Sv. F lor i jan)  

+Mari ja  in Vinko Peternel j  

2. 6., 
torek 

Erazem, škof 
700 

1900 
-v dober namen 
+Alojzija Svoljšak  

3. 6.,  
sreda 

Janez XXIII., papež 1900 
+Janez Prevodnik (Podpul frca)  
+Frančiška Bergant, obl. (Sv. Ožbolt)  

4. 6.,  
četrtek 

Krista, mučenka 1900 
+Janez Mravlja, obl. 
+Tone Koblar 

5. 6.,  
prvi petek 

Igor, menih 
700 

1900 
 -v čast Jezusovemu Srcu 
+Boštjan Dolenc 

6. 6., 
prva sobota Norbert, škof 

700 

1800 
1900 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
Molitev k Mariji za rešitev duš in v zadoščenje 
+Jože Stanonik, obl. 

7. 6. 
2020, 

NEDELJA 

 
 

NEDELJA  
SVETE TROJICE 

 

Robert, opat 

700 

800 
1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike 
+Ivica Demšar, obl 
++Pleško; -v zahvalo za 50. let življenja 

Brode: za sosesko (žegnanje) 

 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  

 

 

O pridi, Stvarnik, Sveti Duh, 
obišči nas, ki tvoji smo, 
napolni s svojo milostjo 
srce po tebi ustvarjeno. 
 

Ime je tvoje Tolažnik 
in dar Boga Najvišjega, 
ljubezen, ogenj, živi vir, 
posvečevalec vseh stvari. 
 

Sedmero ti darov deliš, 
desnice prst Očetove, 
obljubil tebe Oče je, 
zgovorna moč apostolov. 
 

Razsvetli z lučjo nam razum, 
ljubezen v naša srca vlij, 
v telesni bedi nas krepčaj, 
v slabosti vsaki moč nam daj. 
 

Odženi proč sovražnika 
in daj nam stanoviten mir, 
pred nami hodi, vodi nas 
in zla nas varuj vsakega. 
 

Po tebi naj spoznavamo 
Očeta in Sina Božjega, 
in v tebe trdno verujemo, 
ki izhajaš večno iz obeh. Amen. 

 

                                                               

                                                          

Darovali za maše (oddane): +FRANC OREŠNIK: 1 Pavle Lavrinec, 1 Klemen Lav-
rinec; +MAKSIMILIJAN PLATIŠA: 1 Andrej Prosen.  



 7. VELIKONOČNA NEDELJA                             24. maj 2020 
 

 Danes je god Marije Pomočnice kristjanov. Naj bo Marija (kot že tolikim 

rodovom Slovencev) vsem varno zatočišče v preizkušnjah, bolezni, skuš-
njavah ter vodnica na poti zvestobe v veri in zaupanju v Božjo previdnost. 
 

 Nedeljske svete maše v župniji Škofja Loka so po ustaljenem 

redu, (samo to nedeljo, 24. maja, pa še tudi v cerkvi Brezmadežne). 
 

 Naj Marija izprosi potrebnih milosti vsem, ki se v maju po 

domovih zbirate ob šmarnicah in molitvi rožnega venca. 
 

 PO VNEBOHODU se (po vzoru 
apostolov in Marije) zbiramo k 

DEVETDNEVNICI PRED PRAZ-
NIKOM BINKOŠTI. Vabljeni, da 

se letos še bolj goreče povežemo v 
skupni molitvi za razsvetljenje in 

potrebne milosti v teh časih:  
 

 po domovih molite rožni venec 
(kot nas vabi papež Frančišek) ali  

 

 v župnijski cerkvi po večerni sveti 

maši eno uro častite Najsvetejše. 
 

 Od petka, 29. maja, po večerni sveti maši, do sobote, 30. maja, do 
jutranje svete maše ob 7. uri, bo v župnijski cerkvi CELONOČNO 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA. Povabljeni, da pridete k tej molitvi, 
koliko in kadar kdo more. V petek od 20. do 21. ure povabljeni k 

slavljenju birmanci, 9. r. (ki dobite tudi spričevala) in VSI MLADI. 
 

 Veroučenci 2. r. bodo dobili spričevala na binkošti, 31. maja, 
po sveti maši ob 10. uri v župnijski cerkvi, veroukarji 1. r. pa isto 
nedeljo po šmarnicah ob 17.30 v cerkvi Brezmadežne (nekdaj nunska). 
 

 Prihodnjo nedeljo bo BINKOŠTNI PRAZNIK. Vsi prosimo 
za milostni dar Svetega Duha, Tolažnika - Moč z višave.  
 

 SPOVEDOVANJE je v župnijski cerkvi pol ure pred sve-
to mašo in po dogovoru; v kapucinski cerkvi pa med 

mašami in ves dan (pozvonite ob vhodu). Ker ni bilo možno-

sti za spoved pred veliko nočjo, je prav, da sedaj, ko je zopet 
možno, pristopimo k zakramentu očiščevanja in ozdravljanja - 

da lahko vredno in pripravljeni prejemamo sveto obhajilo. 

BINKOŠTI                                                        31. maj 2020 
 

 Jutri bo binkoštni ponedeljek in praznik MARIJE MATERE 

CERKVE. Vstopili bomo tudi v mesec junij, ki je posvečen  
ČEŠČENJU JEZUSOVEGA SRCA. Pri sve-

tih mašah bomo obhajali pobožnost 
VRTNICE. Radi pridite in častite Srce, ki 

tako zelo ljubi svet, v zameno pa prejema 
toliko nehvaležnosti.  

 

 V tem tednu (od 1. do 5. junija) bodo veroučenci pristopili 

k sveti spovedi in dobili spričevala, in sicer: 
 v ponedeljek - 5. r. (ob 16. uri prva skupina, ob 17. uri druga skupina), 

 v torek - 6. r. (ob 16. uri jutranja sk., ob 17. uri druga sk.), 
 v sredo - 4. r. (ob 16. uri jutranja sk., ob 17. uri drugi dve skupini), 

 v četrtek - 8. r. (ob 16. uri jutranja sk., ob 17. uri druga sk.), 
 v petek - 7. r. (ob 16. uri jutranja sk., ob 17. uri druga sk.). 
 

Prvoobhajanci bodo prejeli spričevala po prvi sveti spovedi. 
 
 

 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika zopet obhajala bolnike. 

 
 

 V tem tednu sta prvi petek in prva sobota. Posvečeni Jezuso-
vemu in Marijinemu Srcu in vsi verniki radi pristopite k sveti spove-
di in prejmite zadostilno obhajilo za rešitev duš, za spreobrnjenje 
grešnikov, v tolažbo Bogu za vse žalitve ter za papeža in Cerkev.  
 

 Naslednje krščevanje bo v nedeljo, 7. junija. Prijavite se župniku. 
 

 Na voljo so PRIJAVNICE za letošnji 20. POLETNI ORATORIJ, 
ki ga načrtujemo od 10. do 15. avgusta.  
 

 Lahko se prijavite tudi na SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV, 

ki ga načrtujemo v nedeljo, 28. junija. 
 

 Prosimo, da vrnete izposojene knjige iz župnijske knjižnice - 

v cerkev v škatlo zadaj pri glavnem vhodu ali v župnišče. Hvala!  
Redna izposoja je sicer zopet možna 1. in 3. nedeljo v mesecu.  

  

MOŽNOST ZA SVETO SPOVEDMOŽNOST ZA SVETO SPOVED  
  

  

      in in   
  

  

MOLITEV ROŽNEGA VENCA MOLITEV ROŽNEGA VENCA --  
  

pol ure pred sveto mašo.pol ure pred sveto mašo. 

  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA   

 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI. 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV 

-28. maja: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 

-4. junija: ZA DUHOVNE POKLICE. 


