
 

Leto XLIII, št. 17                                                      6. september 2020 

6. 9. 

2020  

NEDELJA 

  
23. MED LETOM 

 

Zaharija, prerok 

700 

800 
1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike  

+Matevž in Ivica Demšar 
+Lojze Kalan, obl. (Suška c.)  
Bodovlje: za sosesko (žegnanje)  

7. 9.  

ponedeljek 
Regina, mučenka 1900 

++starši in brat Finžgar 

+Rajko Pretnar 

8. 9.  

torek 

ROJSTVO DEVICE 

MARIJE - mali šmaren 

800
 

1900 

+Stane Uršič, obl. 

+Marija Kramarič 

9. 9. ,  

sreda 

Peter Klaver,  

redovnik 
1900 

+Jaka Bergant, obl. 

+Ivan Arhar, obl. in starši; +Ivan Oman 

10. 9., čet. Nikolaj Tolentinski 1900 +Anton Rupar 

11. 9. ,   

petek  
Helga, spokornica 1900 

+Anica Debeljak, obl. 

+Franc Volčič, obl. 

12. 9.,  

sobota 
Marijino ime 

700 

1900 

-po namenu (K.L.) 

+Stane Guzelj, obl.  

13. 9. 

2020  

NEDELJA 

 
24. MED LETOM - 

KATEHETSKA 
 

Janez Zlatousti, škof 

700 

800 
1000 

 

 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  

+Peter Bernik, obl.; +Marija Krek, obl. 
+Jože in Matija Tominc ter Valentin Krmelj 
-v čast Svetemu Duhu za blagoslovljeno 
veroučno in šolsko leto 
Hribec: za sosesko (žegnanje) 

+Jožef in Marija Bernik ter sorodniki 

14. 9.  

ponedeljek 

POVIŠANJE SVETEGA 

KRIŽA, praznik 
1900 

+Mira Kožuh, obl. 

+Angela in Franc Tibaut 

15. 9.  
torek 

Žalostna Mati Božja 

700 

1700 

1900 

-po namenu 

Lontrg: -v čast Žalostni Materi Božji  
+Janez in Mari ja  Čemažar , obl .  

16. 9.  

sreda 

Kornelij in Ciprijan, muč. 

Ljudmila, mučenka 
1900 

+Mihaela Pavlovič  

-v zahvalo in priprošnjo  

17. 9.  

četrtek 

Robert Bellarmin, 

škof 
1900 

+Edi Sever, 30. dan 

+Janko in Vera Porenta 

18. 9.  

petek 

Jožef Kupertinski, 

duhovnik 
1900 +duhovnik Ivan Božnar  

+Slavica Koplan, obl.  

19. 9.  

sobota 
Januarij, škof 

700 

1900 
++starši Dolenc 

+Ivanka Starašinič 

20. 9. 

2020  

NEDELJA 

  

25. MED LETOM—
SVETNIŠKIH 
KANDIDATOV 

 

korejski mučenci 

700 
800 

1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Marija Kramarič; +Jakob Šink, obl.  
+Lovrenc Dolinar in starši  

Sv. Florjan: 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. 
.- 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  

  

Pet poti spreobrnjenjaPet poti spreobrnjenja  
  

Hočete, da pokažem poti spreobrnjenja? Mnogo jih je, raznovrstnih in 
različnih, vse pa vodijo v nebo. Prva pot spreobrnjenja je: obsodba 
svojih grehov - lahko z besedami preroka: »Priznam svojo krivico Gos-
podu« in ti si odpustil krivdo mojega srca. Obsodi torej sam, kar si 
zagrešil, in to bo Gospodu dovolj, da te opraviči. Kdor namreč obsodi 
svoje grehe, se bo upiral, da bi spet zašel vanje. Vzbudi svojo vest za 
tožnika v sebi, pa ne boš imel tožnika pred Gospodovim sodnim stolom. 
 

To je torej najodličnejša pot spreobrnjenja, druga pa za njo nič ne zaos-
taja. To je tista, da se ne maščujemo sovražnikom za krivice, da obvla-
dujemo jezo, da odpuščamo grehe svojim sohlapcem. Tako bo tudi 
nam odpuščeno, kar smo zagrešili proti Gospodu. Glej, to je drugi način, 
da dosežemo spravo. Če namreč odpustite ljudem njih pregreške, pravi 
Gospod, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. 
 

Hočeš spoznati tudi tretjo pot spreobrnjenja? To je goreča in zbrana 
molitev, ki izvira iz globine srca. Če hočeš vedeti za četrto pot, bom 
imenoval miloščino: veliko in neizrekljivo moč ima. 
 

Tudi skromnost in ponižnost nista nič slabši sredstvi za izkoreninjenje 
grehov, kot tisto, kar smo omenili zgoraj. Za to nam je priča cestninar, 
ki ni mogel naštevati svojih dobrih del, pa je namesto vsega ponudil 
ponižnost in je odložil veliko breme grehov. 
 

No, pa smo našteli pet poti spreobrnjenja: prva je obsodba lastnih gre-
hov, druga, da odpuščamo krivdo svojemu bližnjemu, tretja obstoji v 
molitvi, četrta v miloščini in peta v ponižnosti. 
 

Nikar torej ne postopaj v brezdelju, ampak vsak dan stopaj po vseh teh 
poteh; saj niso težavne in se ne moreš izgovarjati na svojo revščino. 
Kajti celo če živiš v skrajnem pomanjkanju, se lahko izogibaš jeze, lah-
ko uresničuješ ponižnost, moliš brez prestanka in obsojaš svoje grehe.  
Spoznali smo torej, kako naj si zdravimo rane. Uporabljajmo ta zdravila! 
Ko si pridobimo resnično zdravje, se bomo z zaupanjem hranili pri sveti 
mizi in bomo z veliko slavo hiteli naproti kralju slave, Kristusu.                                              
                                                              Iz govorov sv. Janeza Zlatoustega, škofa  

Darovali za maše (oddane): +EDI SEVER: 1 Andreja Gogov, 1 Franc Urh, 1 družini Berce 

in Lotrič, 1 Jože in Ani Hvasti  



 23. NEDELJA MED LETOM                                          6. 9. 2020 

 
 

 Uradne ure bodo odslej ob ponedeljkih od 8. do 9. ure in 
ob petkih od 17. do 18. ure. 
  

 Veroučenci (od 4. razreda dalje) bodo od srede dalje pristo-
pili k sveti spovedi. Starši jim pomagajte pri pripravi.  
 

 Danes pričenjamo TEDEN MOLITVE ZA 
DUHOVNE POKLICE, ki letos nosi naslov: 
»Duhovni poklic – zaklad v glinasti 
posodi« (2 Kor 4,7).  
Bog povrni vsem, ki se boste odzvali pozi-
vu k molitvi - doma in v cerkvi. 
 
 

 V sredo, 9 septembra, bo po sveti maši pričela s srečanji 
SVETOPISEMSKA SKUPINA. Lepo vabljeni! 
 

 V soboto, 12. septembra, bo na Brezjah MOLITVENI DAN 
ZA DUHOVNE POKLICE. Od 9. ure bo potekala molitev, ob 
10.30 pa sveta maša. Ob 7.30 se bomo izpred župnijske cerkve 
na Brezje odpravili tudi S KOLESI. Vabljeni ministranti, mladi in 
vsi verniki. Radi se pridružite tej veliki potrebi v Cerkvi in narodu. 
 

  MLADINSKI VEROUK bomo imeli prvič v soboto, 12. septem-
bra, ob 20. uri v župnišču. Vabljeni! 
 
 

 Prihodnja nedelja bo 24. NEDELJA MED LETOM - KATEHETSKA. 
Ob 10. uri bo žegnanje na Hribcu.  
 

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

 Kdor med počitnicami in dopusti ni redno hodil k nedeljski 
sveti maši (je prijateljstvo z Bogom nekoliko zanemaril), je pot-
rebno, da obnovi prijateljstvo z Bogom v zakramentu svete 
spovedi, preden znova pristopi k svetemu obhajilu. 
 
 

 Otroci ste povabljeni k sodelovanju v otroškem pevskem zborčku, 
ministriranju, branju prošenj … Hvala staršem za spodbudo. Tudi 
mladi in odrasli lepo vabljeni k sodelovanju v župniji. 

24. NEDELJA MED LETOM    - KATEHETSKA                13. 9. 2020 
 

 Danes je katehetska nedelja, ko se zavemo pomembnosti pos-
redovanja vere. Jezus sam nam naroča, naj oznanjamo in priču-
jemo, da se je nebeško kraljestvo približalo, ter da naj vse ljudi 
učimo izpolnjevati vse, kar nam je On naročil.  
Vsi krščeni s svojim odnosom do Boga (bolj ali manj) pričujemo o Božji 
modrosti in moči delovanja Božje milosti, ljubezni - po kateri hrepeni vsa-
ko človeško srce. V zavedanju odločilnosti vere za prihodnost posamez-
nega človeka in vsega človeštva naredimo vse, kar je v naši moči, da 
bodo tudi novi rodovi spoznali in vzljubili Jezusa ter mu sledili v Življenje. 
 

 Danes teden bomo obhajali nedeljo svetniških kandidatov Ljub-
ljanske metropolije: škofa Friderika Baraga, nadškofa Antona 
Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, duhovnika Andreja 
Majcna in profesorja Antona Strleta. Radi se jim priporočajmo. 
Njihov zgled pa naj tudi nas krepi na poti vere. 
 
 

~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   
  Otroški pevski zbor ima pevske vaje ob nedeljah ob 9. uri v 
župnišču. Pridite, veseli vas bodo! 
 

 Vaje mladinskega pevskega zbora so ob torkih ob 19. uri v 
župnišču. Povabljeni!  
 

 Cerkveni mešani pevski zbor ima pevske vaje vsako sredo ob 
20. uri v župnišču. Dobrodošli. 
—————————————————————— 
Letošnja dobrodelna akcija Vincencijev koledar 2020/21 bo zaradi 
novih razmer potekala nekoliko drugače. Člani Društva prostovolj-
cev Vincencijeve zveze dobrote bodo koledarje dostavili na župnije, 
kjer so ponujali koledarje že v preteklih letih. Verniki bodo lahko 
prevzeli koledar, svoj dar pa prispevali preko priloženih položnic. 
Priporočen prispevek znaša 10 evrov.  
 

Z letošnjo akcijo tako zbirajo sredstva za dokončanje hiše in 

delo z mladimi. V društvu upajo, da bo Bog pokazal, kaj je v 

tem trenutku največja potreba.  Želijo si, da vas bodo prihodnje 

leto razveselili z novico, da je hiša, za katero so dobrotniki pris-

pevali svoj dar, pod streho ter da služi pravemu namenu. 
 

Več o koledarju in namenu na spletni strani www.drustvo-vzd.si in 

na zadnji strani koledarja. Iskrena hvala za vsak vaš dar! 
 

————————————————————–— 
Po navodilu naših škofov ob nedeljskih in prazničnih svetih 
mašah verniki ob vstopu v cerkev v posebno škatlo oddate list 
s svojo telefonsko številko – brez imena in naslova.  

  

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 

-10. septembra: ZA MLADE, 

-17. septembra: ZA DOMOVINO. 

http://www.drustvo-vzd.si/

