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10. 5. 
2020, 

NEDELJA 

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

Job, sp. mož 

700 

800 
1000 

1800 

-za župljane in dobrotnike 
+Janez Habjan (Sv. Florijan) 
++starši Rupar in Majda Maček 
šmarnice 

11. 5.,  
ponedeljek 

Estela, mučenka 1900 
+Janez Krmelj, obl. (Pod Plevno) 
-v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon 

12. 5., 
torek 

Leopold, redovnik 
700 

1900 
-za zdravje (C.R.)  
+Peter Božnar 

13. 5.,  
sreda 

Fatimska Mati Božja 1900
 
++starš i  in  družina Šmid  
-za srečen porod  

14. 5.,  
četrtek 

Bonifacij 
mučenec 

1900
 

++starši  Dolinar  
-v zahvalo za požrtvovalnost zdravs-
tvenih delavcev 

15. 5.,  
petek 

Zofija, mučenka 1900 -v čast sv. Roku za zdravje  

16. 5.,  
sobota 

Janez Nepomuk, 
duhovnik 

700 
1900 

- po namenu 
+starši, brat in sestre Šolar 

17. 5. 
2020, 

NEDELJA 

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

Jošt, puščavnik 

700 
800 

1000

1800 

-za župljane in dobrotnike 
+Anton Ješe, obl.  
+Jože Dolenc in Dominik Maček, obl. 
šmarnice 

18. 5.,  

ponedeljek 
Erik, kralj 

PROŠNJI DAN 

1700 
1900 

Sv. Andrej:  za odvrni tev hude ure  

++starš i  Tavčar in brat  Nejko  

19. 5., 
torek 

Urban I., papež 
PROŠNJI DAN 

700 

1700 

1900 

-po namenu 
Sv. Ožbolt:  za  odvrni tev hude ure  
-v zahvalo za vse, ki  se trudi jo za 
Sloveni jo  

20. 5.,  

sreda 
Bernardin, duhovnik 

PROŠNJI DAN 

1700 
1900 

Hribec:  za odvrni tev hude ure  

-po namenu (M.P.)  

21. 5.,  
četrtek 

GOSPODOV  
VNEBOHOD 

slovesni praznik 

800 

 
1900 

- za odvrnjenje hude ure ter Božje 
varstvo in blagoslov pri delu  

+Janez Prevodnik 

22. 5.,  
petek 

Julija, mučenka 1900 
 +Katar ina Volč ič,  obl .  
+Tone Bogataj  in starš i  

23. 5., 
sobota Renata, spokornica 

700 

1900 
-po namenu 
+Marija Kožuh 

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 

 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  

 

Slovenski škofje so izdali navodila za vzpostavitev 
javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah – ki vel-
jajo od ponedeljka, 4. maja 2020. 
 

 

Udeležba pri SVETI MAŠI 
JE DOVOLJENA samo pod 
posebnimi varovalnimi 
ukrepi. Omejitve veljajo tudi 
za poroke, krščevanje … 
 
 

K sveti SPOVEDISPOVEDI pristopite z 
zaščitno masko, vsak dan 
pol ure pred sveto mašo, 
oz. po dogovoru ter med 
mašami in ves dan pri kapu-
cinih (pozvonite ob vhodu).  
 
 
 

Odpovedan je verouk, srečanja 
skupin, sestanki ...  
 

 
 

 

 

 

Škofje do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost 
nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo 
svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan.  
 
 

Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi 
zdravstveno ogroženi, naj sveto mašo spremljajo po 
medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu 
svoje molitve in trpljenje. 
 

 

                                                               

                                                          

Darovali za maše (oddane): +BOŠTJAN DOLENC: 1 družina Krajnik (Pod Plevno); 
+FRANC OREŠNIK: 1 David in Brigita Jezeršek, 2 Janko in Mici Jezeršek  

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19
http://zupnija-skofja-loka.rkc.si/wp-content/uploads/2020/05/grafično-navodila-cerkev-zbir.jpg
http://zupnija-skofja-loka.rkc.si/wp-content/uploads/2020/05/grafično-navodila-cerkev-zbir.jpg
http://zupnija-skofja-loka.rkc.si/wp-content/uploads/2020/05/grafično-navodila-cerkev-zbir.jpg


 Župnik, bratje kapucini in sodelavci smo se dogovorili za usklaje-

no omogočanje udeležbe pri svetih mašah v župniji Škofja Loka. 
 

Nedeljske svete maše v župniji Škofja Loka bodo v nedeljo, 10. in 
17. maja, potekale po ustaljenem redu + dodatno tri svete 

maše v cerkvi Brezmadežne, če bo potrebno pa tudi še naprej  
(glede na razvoj dogodkov). Torej: 
 

  župnijska cerkev sv. Jakoba: sob.19ʰ ned.7ʰ  8ʰ  10ʰ 
 cerkev Brezmadežne (nekdanja nunska):         8ʰ   10ʰ  11ʰ 

 kapucinska cerkev sv. Ane   :                             8ʰ          11ʰ  18ʰ 
 

Dobro je tudi vedeti, da je (za časa trenutnih ukrepov) udeležba 

pri sveti maši med tednom enakovredna nedeljski. 
 

Ko pridete k sveti maši, pridite vsaj 15 minut prej in upoš-
tevajte znana pravila - nošenje zaščitne maske, razkužitev 

rok ob vhodu, medsebojna razdalja 1,5 metra (to ne velja 

za družine - člane istega gospodinjstva). Ob nedeljah, pa bo 
mogoče tudi ob župnijski cerkvi sodelovati pri maši (bo ozvočeno). 
 

Ker so svete maše med tednom enakovredne nedeljskim, bo 

'PUŠICA' vse dni na vhodu v cerkev. Vaš dar lahko oddate 
ob prihodu v cerkev – preden si razkužite roke. Bog povrni! 
 

 SPOVEDOVANJE je v župnijski cerkvi POL URE PRED 
sveto mašo in po dogovoru; v kapucinski cerkvi pa MED 

MAŠAMI in SKOZI VES DAN (pozvonite ob vhodu).  
 

 Naslednje KRŠČEVANJE bo v nedeljo, 17. maja. Prijavite se župniku.  
 

Glede porok se obrnite na župnika. O prvem svetem obhajilu 
boste starši še obveščeni. Birma je prestavljena na jesenski, oz. 

kasnejši čas. Šmarnic na podružnicah letos ne bo. Oratorij 
načrtujemo, da bo (če bo le možno). Vse navedeno je glede 

na sedanje izglede in napovedi – MOŽNE SO SPREMEMBE. 
 

 URADNE URE so preko telefona (031 463 828 - župnik) 

ali preko e-pošte: zupnija.skofja.loka@rkc.si. 
——————————————————————————————————- 

Papež Frančišek vse vernike spodbuja, da se v mesecu maju 
povežemo v MOLITVI ROŽNEGA VENCA po domovih. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA                             10. maj 2020 
 
 

 Danes in prihodnjo nedeljo bo po 8. in po 10. maši v župniš-

ču zopet možna vrnitev in izposoja knjig. 
 

 Bog povrni tolikim med vami, za izkazano skrb in vsakovrs-

tno podporo v sedanjih razmerah: ko darujete za svete maše, 
prinesete za kuhinjo in druge darove, 

molite za Cerkev in človeštvo, darujete 
trpljenje, vztrajate v upanju ter živite 

v veri do Boga in potrpežljivosti in 
dobroti do bližnjih.  
 

 V mesecu maju obhajamo šmarnice. 
Povabljeni k sveti maši, ob 19. uri v župnij-

sko cerkev (oz. ob 18. uri na FB stran župnije). 
Lahko pa se zberete k molitvi tudi doma.   
 

  
 

6. VELIKONOČNA NEDELJA                             17. maj 2020 
 

  Ta teden bomo obhajali PROŠNJE DNEVE pred praznikom 

Gospodovega vnebohoda. Radi se udeležimo svetih maš za 
odvrnjenje hude ure in blagoslov pri delu. Boga prosimo za 

primerno vreme in varstvo pred nevarno-
stmi za telo in dušo. 
 
 

 V četrtek, 21. maja, bomo obhajali 

slovesni slovesni praznik GOSPODOVEGA praznik GOSPODOVEGA 

VNEBOHODVNEBOHODAA. Praznični sveti maši bosta 
v župnijski cerkvi ob 8. in ob 19. uri.  

 

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

DEVETDNEVNICI PRED PRAZNIKOM BINKOŠTI. Povablje-

ni, da se povežemo v skupni molitvi! 
 

 

  

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 

-14. maja: ZA MLADE, 

-21. maja: ZA DOMOVINO. 

 

https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2020-04/papez-francisek-molimo-rozni-venec-marija-nam-bo-pomagala-preb.html
https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2020-04/papez-francisek-molimo-rozni-venec-marija-nam-bo-pomagala-preb.html

