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4. 10. 

2020  

NEDELJA 

  

27. MED LETOM—
ROŽNOVENSKA 

 

Frančišek Asiški,  

redovni ustanovitelj 

700 
800 

1000 

1500 

-za župljane in dobrotnike  
+Pavle in Marijanca Božnar  

+Janez Prevodnik 
kapelica na Lubniku: rožni venec 

5. 10.  
ponedeljek 

Marija Favstina 
Kowalska, redovnica 

1900 +Mihaela Pavlovič  

6. 10.  
torek 

Bruno, ustanovitelj 
kartuzijanov 

700
 

1900 

-po namenu 

-po namenu 

7. 10. ,  
sreda 

Rožnovenska Mati 
Božja 

1900 
+Silva Alič  
++Komljanec 

8. 10.,  
četrtek 

Pelagija, spokornica 1900 +Boris in Ana Stojanovič  

9. 10. ,   
petek  

Abraham in Sara 1900 
+Alojzij in Ivanka Fil ipič, obl.  
+Mira in Jože Možgan, obl.  

10. 10.,  

sobota 
Florencij, mučenec 

700 

1900 

 

 

-po namenu 
+Milan Bergant, 7. dan; ++Dolinar 
(Sv. Barbara); -v čast Svetemu Duhu 

ob začetku akademskega leta 

11. 10. 

2020  

NEDELJA 

 
28. MED LETOM 

 

Janez XXIII., papež 

700 

800 
1000 

1500 

-za župljane in dobrotnike  
+Janez Habjan, obl. (Sv. Florijan)  
+Janka Kalan, obl. 
Sv. Andrej, Bodovlje in Brode: rožni venec 

12. 10.  
ponedeljek 

Maksimilijan Celjski, 
mučenec 

1900 
+Andrej Rihtaršič, st., obl.  
+Marija Šink, obl.  

13. 10.  
torek 

Koloman, mučenec 
700 

1900 
-za duhovne poklice 
+Jožefa Mezek, 30. dan  

14. 10.  
sreda 

Kalist I., papež 1900 
++starši  Obadič  
+Anton Krajnik, obl.  

15. 10.  

četrtek 

Terezija Avilska 

cerkvena učiteljica 
1900 +Vinko Poljanec 

16. 10.  
petek 

Marjeta Marija 
Alacoque, redovnica 

1900 +Marija in Franc ter Jerica Štrekelj  

17. 10.  
sobota 

Ignacij Antiohijski, 
škof in mučenec 

700 

1900 
-po namenu 

++nerojeni otroci; +Jožef in Zofija Sever 

18. 10. 

2020  

NEDELJA 

 

29. MED LETOM—
MISIJONSKA 

 

LUKA, evangelist 

700 
800 

1000 

1500 

-za župljane in dobrotnike  
+Anton in Francka Potrebuješ; +Milan Bergant 

+Jože Maček, obl., ++starši Kos, obl.  
Sv. Barbara in Bodovlje: rožni venec 

 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  

  

Moja najljubša molitevMoja najljubša molitev  

  

Molitev rožnega venca je čudovita šola življenja s Kristusom pod Mariji-

nim vodstvom. Papež Janez Pavel II. pravi: »Moliti rožni venec ni nič 
drugega, kakor premišljevati Kristusovo obličje skupaj z Marijo. Rožni 

venec je moja najljubša molitev. Je čudovita molitev, čudovita v 
svoji preprostosti in globini ... Hkrati more naše srce vključiti v zapo-
redje skrivnosti rožnega venca vse dogodke, ki sestavljajo življenje 

posameznika, družine, naroda, Cerkve in človeštva; osebne izkušnje in 
doživetja bližnjega, posebej tistih ljudi, ki so nam najbližji, ki so nam pri 

srcu. Tako v preprosti molitvi rožnega venca utripa ritem človeš-
kega življenja.« Tudi papež Benedikt XVI. je pozival k molitvi rožnega 

venca. Prav posebej je povabil družine, naj v mesecu oktobru, molijo za 
mir na svetu in za misijone v katoliški Cerkvi. Papež Frančišek nas je 
spomnil na molitev rožnega venca, ki je hkrati šola molitve in šola 

vere: „Potrebno moč zajemamo v Bogu z molitvijo. Molitev je dihanje 
vere, saj v zaupnem odnosu ljubezni ne sme manjkati dialog. In ta dia-

log duše z Bogom je molitev.“  
K molitvi nas je tudi sama Marija spodbujala v svojih prikazovanjih v 
Lurdu, v Fatimi ... Sama se je imenovala Kraljica rožnega venca.  

Če redno in s premislekom molimo rožni venec, rastemo v veri, upanju in 
ljubezni. Povabljeni, da vrednost in lepoto te molitve odkrijemo tudi sami.  
 

Še beseda molivke rožnega venca. Vida: Rožni venec? Dolgočasna in 

zastarela molitev? Je dolgčas spremljati rojstvo Gospoda, njegovo živ-
ljenje, smrt in vstajenje? Mislim, da ne. Koliko priložnosti je za molitev 

rožnega venca, komu vse lahko namenim vsaj eno desetko.   
Potreb je res veliko. Tudi ljudi, katerim se lahko z molitvijo 
zahvališ. Z molitvijo rožnega venca častim Marijo in Gospoda. 

Ker mi je dana milost, da lahko molim v tišini cerkve v zgodnjem jutru, 
preden grem po drugih opravkih, največkrat zaidem tja. Moj dan je tako 

lep in svetel tudi, če zunaj ne sije sonce. 
 
 

 
 

 
Marija: Molim za družino, otroke, duhovne poklice ... Z zaupanjem v 
Boga je življenje veliko lažje. Ne bojim se prihodnosti, saj vem, da me 

pri vsem mojem delu spremlja Bog in mi pomaga. Družine so danes 
zelo potrebne molitve. Mladi se težko odločajo za družino, kajti zanjo je 

potreben tudi napor in žrtev. Današnja družba v mladem človeku vzbuja 
toliko potrošniških potreb, da prepogosto pozabi na graditev dobrega 
partnerskega odnosa. Ta pa je nujno potreben za sprejem in vzgojo 

otrok. Hvaležna sem Bogu za milost vere, da hodim k maši in da sem 
deležna Božje besede iz ust duhovnika. Koliko ljudi je prikrajšanih za 

lepe besede in misli, ki so meni v spodbudo, tolažbo in mi dajejo upan-
je. Zato molim za dobre duhovnike, ki naredijo veliko dobrega za dana-
šnjo družbo. Z vzgojo mladine, skrbjo za duhovno rast vernikov in spre-

mljanjem v lepih in težkih trenutkih življenja  

Darovali za maše (oddane):  +IVAN PINTAR: 1 Cene Božnar.  



 27.  MED LETOM  - ROŽNOVENSKA                                  4. 10. 2020 

 
 

 Danes je ROŽNOVENSKA nedelja. Ob 15. uri bo molitev 

rožnega venca pri kapelici na Lubniku.  
 

Hvala vsem, ki ste se že odzvali povabilu k molitvi rožnega venca k molitvi rožnega venca 

v cerkvi, po soseskah in po domovih - 'ZA VERO V ZA VERO V NAŠEM NARODU NAŠEM NARODU 

ter RAZUMEVANJE V DRUŽINAH IN MED SOSEDI'ter RAZUMEVANJE V DRUŽINAH IN MED SOSEDI' . 
 

Hvala tudi staršem za spodbudo in (otrokom) za udeležbo pri 

molitvi rožnega venca ob 18.25 v župnijski cerkvi (pred klopmi): 

ponedeljek: 4. in 5. r.; torek: 6. r.; sreda: 2. in 3.r.; 

četrtek: 8. r.; petek: 7. r ter sobota: 9. r. in mladi.  
 

 V soboto, 10. oktobra, bo po večerni sveti maši »ROMANJE Z »ROMANJE Z 

LUČKAMI K MARIJI V CRNGROB« LUČKAMI K MARIJI V CRNGROB« (če bodo le razmere to omo-

gočale)..  To bo hkrati tudi zahvalno romanje letošnjih birmancev 

za prejeti zakrament. Znova se bomo povezali z romarji - žup-

ljani s Suhe in Stare Loke. Udeleženci primerno poskrbite za zašči-

tne ukrepe. S seboj imejte tudi svetilke. Vrnitev iz Crngroba (po kon-

čanem romanju) bo v lastni režiji. 
 
 

 Od 4. do 11. oktobra bo v Cerkvi na Slovenskem potekal TEDEN ZA TEDEN ZA 

ŽIVLJENJEŽIVLJENJE, ki letos nosi naslov:  'Da bi si bili dobri sopotniki na 

poti v prihodnost' (dr. Alojzij Šuštar). Človek je bitje, ki je na poti. Na 

poti uresničevanja življenjskega smisla, cilja, upanj in sanj. Na tej poti 

so človeku dani drugi, kot sopotniki. Na tej poti tudi sami iščemo dru-

ge. Učimo se živeti drug z drugim. Učimo se živeti za Drugega.                

To povabilo, razumevamo tako, da bi cenili drug drugega in spoštovali 

življenje in človeško dostojanstvo vsakega; da bi se znali poslušati, pre-

poznavati resnične potrebe drugega, soočati različnost pogledov, se 

spoštovati v različnosti in iskati to, kar je skupno; da bi znali skrbeti za 

druge, še posebej za tiste med nami, ki so najbolj ranljivi, predvsem na 

začetku in na koncu zemeljske poti; da bi si znali priznati napake, se 

opravičiti, odpustiti, začeti znova. Se znova odpraviti skupaj na pot.                  

Več informacij: www.gibanjezazivljenje.si/teden-za-zivljenje-2020.   

28. NEDELJA MED LETOM                                           11. 10. 2020 
 

 Danes popoldne ob 15. uri bo molitev rožnega venca na Sv. Andreju, 

v Brodeh in v Bodovljah. 
 

 Prihodnja nedelja, 18. oktobra, bo 29. 

MED LETOM - MISIJONSKA. Ob tej prilož-

nosti bo tudi nabirka za misijone, ki se izvaja 

po vsem svetu. Zbrani darovi bodo poslani na 

sedež Papeških misijonskih družb v Rim, kjer 

jih bodo namenili za potrebe v misijonskih 

deželah. 
 

Letošnja poslanica papeža Frančiška za misijonsko nedeljo je 

osredotočena na poslanstvo, in sicer poslanstvo vseh kristja-

nov. Velika večina Božjega ljudstva so laiki, je zato letošnji 

poudarek namenjen ravno njim.  

 

 
 

  Prihodno nedeljo bo ob 15. uri molitev rožnega venca 

na Sv. Barbari in v Bodovljah. 
 

 

 Prinesete lahko že vaš dar za bero in tudi za molitvene 
namene (oz. očenaše) za vaše rajne. 
 
 

————————————————————–—–————————— 
 

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.  
 

————————————————————————————————— 
 
 

 

Še povabilo k Živemu rožnemu vencu. Če ste pripravljeni 

vsak dan zmoliti desetko rožnega venca za edinost Cerkve, za nove 
duhovne poklice in za svetost ter stanovitnost poklicanih, se pridru-

žite. Za to molitev se ljudje odločijo ob spoznanju, da manjka danes 
v svetu več kakor sedem milijonov duhovnih poklicev in da mora 
biti vsak duhovni poklic od nekoga izmoljen in tudi iztrpljen.  

Predvsem pa je ta molitev rožnega venca odgovor na Jezusovo 
naročilo: “Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda 

žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.” (Mt 9,37.38; Lk 10,2).   
 
 

Inf.: p. Krizostom: 041 347 069 in www.marija.si/dozivite-brezje/
zivi-rozni-venec  

  

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
in MOLITEV ROŽNEGA VENCAin MOLITEV ROŽNEGA VENCA  
pol ure pred sveto mašo.pol ure pred sveto mašo.  
  

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  
-1. in 3. nedelja, 1. nadstr. v župnišču  

  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI. 
 

ČETRTEK pol ure po maši - SKUPNA MOLITEV:  

- 8. oktobra: ZA MLADE, 

- 14. oktobra: ZA DOMOVINO. 


