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Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.  
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MARIJA MARIJA MARIJA ---   KLJUČ DO ZAKLADAKLJUČ DO ZAKLADAKLJUČ DO ZAKLADA   
 

 

Po Mariji je Kristus 
postal most med Božji-
mi in človeškimi rečmi.  
 

Če bi Marijo, takšno, 
kakršna je, črtali iz 
naših misli, potem 
Bog ne bi mogel pos-
tati človek, ali pa bi 
bil njen otrok samo 
človek in ne tudi Bog.  
 

Brez Marija ne bi imeli našega Gospoda!  
 

Če imamo skrinjico za dragocenosti, se 
zavedamo, da moramo paziti na njen ključ. 
Nikakor ne mislimo, da je naš zaklad 
ključ. Zavedamo se, da brez ključa ne 
moremo priti do zaklada.  
 

Naša Gospa je kakor ključ: brez nje ne 
moremo do Gospoda, saj je po njej prišel 
k nam. Ne moremo je primerjati z njim, 
saj je tudi ona stvar, on pa Stvarnik. Toda 
če jo izgubimo ne moremo do njega.  
 

Brez nje ne bi razumeli, kako se je  razpel 
most med zemljo in nebesi ter zaradi 
tega uživa toliko naše pozornosti 
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25. 4. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

 
4. VELIKONOČNA 

NEDELJA 
 

MARKO, evangelist 

-za župljane in dobrotnike 
++starši, brati in sestre Košir (Jazbine) 
+Vida Krek, obl. 
+Stanko Šturm; +Jurij in Veronika Stanonik 
++stari starši in vsi nerojeni otroci 

70 0  

80 0  

90 0  

1000 

110 0  

26. 4.,   
ponedeljek 

Marija Mati dobrega 
sveta 

-po namenu 
+Marko Rihtaršič; +Slavka Šinkovec  

70 0  

1900 
27. 4.,   
torek 

Hozana, devica 
-po namenu 
+Stane Dolenc; +Alojz Bradeško, obl.  

70 0  

1900 

28. 4.,  
sreda 

Ludvik Monfortski, 
redovnik 

-po namenu 
+Janko Bergant, obl.; +Vid, Vinko in Tončka Bernik 

70 0  

1900 

29.  4.,  
četrtek 

Katarina Sienska, 
cerkvena učiteljica 

-po namenu 
+Katarina Lavrinec; +Katarina Omejc 

70 0  

1900 

30. 4.,  
petek 

Pij V., papež 
-po namenu 
+Pavel Oblak, 30. dan; +Rudi Bonča  

70 0  

1900 

1. 5.,  
sobota 

JOŽEF DELAVEC 
in začetek šmarnic 

+Jože Krmelj (Poljanska c.) 
Valterski vrh: -za blagoslov pri delu 
-za zdravje družine Malovrh ter +Franc in Milanka Malek 

80 0  

100 0  

1900 

2. 5. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

 
5. VELIKONOČNA 

NEDELJA 
 

Atanazij, c. uč. 

-za župljane in dobrotnike 
+Jože Guzelj, obl.; +Anton Ješe, ml. 
-po namenu 
++starši Dolenc (Vinharje) 
-po namenu 

70 0  

800 

900 

1000 

1100  
3. 5.,   
ponedeljek 

Filip in Jakob, apostola 
-za zdravje 
-v zahvalo in za blagoslov novorojenčka 

70 0  

1900 

4. 5.,   
torek 

Florijan, mučenec 

-po namenu 
Sv. Florijan: -za blagoslov pri delu 
-po namenu 

70 0  

1700 
1900 

5. 5.,  
sreda 

Angel, redovnik 

-po namenu 
Sv. Lovrenc: -za blagoslov pri delu 
-za zdravje; +Peter Guzelj ,  obl .  

70 0  

1700 
1900 

6.  5.,  
četrtek 

Dominik Savio 
mladenič 

-po namenu 
Brode: -za blagoslov pri delu 
+Magda Bernik, 30. dan; +Anton Zaplotnik, obl. 

70 0  

1700 
1900 

7. 5.,  
prvi petek 

Gizela, opatinja 
-v čast Jezusovemu Srcu  
+Frančiška, Alojz Šink, ml. in st., obl.  

70 0  

1900 

8. 5.,  
prva sobota 

Bonifacij IV., papež 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
Sv. Barbara: -za blagoslov pri delu 
+Ivanka Fajfar, 30. dan; +Ivan Miklavčič, obl. 

70 0  

900  

1900 
9. 5. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

Evzebij, škof 

-za župljane in dobrotnike 
++starši Setnikar in Jože Omejc 
+Ana Potrebuješ, 30. dan 

70 0  

800 

1000 

V veljavi so navodila za versko življenje ob epidemiji. Več v oznanilih. 

ŽUPNIJSKA KARITAS, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka 
| Uradne ure: Mestni trg 38, sreda 16.00 - 17.00 | TEL. (odzivnik): 04/51 23 300 |  
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Najčistejša cvetka raja,  
najmilejša roža maja,  

v šmarnicah dehti, v srcu vsa žari  
prav za nas te majske dni. 

 

Potožimo srčno vdani  
pred Marijo, rožo, zbrani,  

križe in skrbi, vse kar nas teži,  
svoji ljubi Materi. 

 

Vsi pred njo se zveselimo  
in nikdar na pozabimo,  

da Marija le vedno prosi še 
za nesrečne grešnike. 

 

O Marija, ti nas vodi,  
z lučjo božjo z nami bodi,  

ko pa pride čas, da umolkne glas,  
Mati pridi ti po nas.  

 

——— 

Mali cvet prinašam ti, Marija. 
Droben, bel, naj tebi v čast dehti! 

Zate že cveti, zate že diši 
šopek drobnih rož, Marija! 

 

Tebi se priporočim, Marija, 
sprejmi me, ko pred teboj stojim! 
K tebi hrepenim in se veselim 

srečanja s teboj, Marija! 
 

Narod tvoj za te gori, Marija, 
k tebi moli ves slovenski rod! 
Te častimo mi,ljubimo te vsi, 

varuj nas povsod, Marija!  



Udeležba pri sveti maši je zaenkrat možna ob določilu 30 m2 na 
osebo oz. člane istega gospodinjstva. Hvala, ker to upoštevate. Ob vstopu 
v cerkev si razkužite roke in ves čas nosíte zaščitno masko.  Pridite samo 
če ste zdravi in na lastno odgovornost. Zopet je dovoljeno ljudsko petje. 
 
 

 

Za NEDELJSKE in PRAZNIČNE SVETE MAŠE je še vedno potrebna potrebna potrebna 
vnaprejšnjavnaprejšnjavnaprejšnja   PRIJAVA PRIJAVA PRIJAVA na spletnem obrazcu (na spletni strani župnije) ali 
pa se vpišite v tabelo na notranji strani glavnih vrat cerkve.  Hvala! 

 
 

Sveta spoved je vsak dan pred, oz. med sveto mašo in vedno pri kapucinih. 

 

 TIHA OSEBNA MOLITEV PRED IZPOSTAVLJENIM NAJSVETEJŠIM je 
praviloma v ponedeljkih in četrtkih pol ure po večerni sveti maši. 
 

 OBISKI BOLNIKOV so ob upoštevanju varovalnih ukrepov – možnost 
za spoved, obhajilo, bolniško maziljenje. Svojci pravočasno sporočite 
(pred odhodom v bolnico, oz. preden človek povsem oslabi). 
 

 KRŠČEVANJE je mogoče - en otrok (družina), po predhodni pripravi. 
Starši pokličite ali pišite po e-pošti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. VELIKONOČNA  - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 
 

  Minuli teden smo bili povezani v molitvi za duhovne poklice. Naj dobri 
Bog bogato povrne vsem, ki z molitvijo, darovanim trpljenjem, dobro besedo, 
sodelovanjem in zvestobo Cerkvi podpirate duhovnike ter tako tudi sebi 
pridobivate duhovnih zakladov in dajete zgled novim rodovom. 

 

  V soboto, 1. maja, bo praznik Sv. Jožefa 
Delavca, ki je bil mizar, ki si je z delom slu-
žil kruh, vzdrževal družino ter skrbel za 
vzgojo in rast Jezusa Kristusa.  
Lik sv. Jožefa je zgled tako za delavce kot 
delodajalce. Slednji so zavezani k zagotav-
ljanju poštene plače, ki omogoča dostojno 
življenje. Vsi ljudje si morajo prizadevati za 
urejeno razmerje med delom in kapitalom 
ter delovati v zavesti, da delo ni le ena 
izmed človekovih dejavnosti, ampak da 
človeku omogoča dostojanstven način življenja 
in zagotavlja materialne pogoje za preživetje. 
 

 
 
 
 
 

 
 

   V soboto bomo vstopili v mesec maj, ki je posvečen Mariji.  
 

ŠMARNICE BODO POTEKALE:  
 

 ob 19. uri: - v ŽUPNIJSKI CERKVI V Škofji Loki med tednom med večerno 
sveto mašo (v nedeljah pa pri sveti maši ob 10. uri), 
- pri Karlinovi kapelici v Zmincu (št. 12);  
 

  ob 18. uri:  - v Viršku na koncu Kopališki ulice, 
- pri cerkvi na Hribcu, 
- pri cerkvi na Sv. Andreju, 
- pri cerkvi na Sv. Ožboltu 
- pri cerkvi v Bodovljah, 
- pri Marijini kapelici v vasi Log (št. 5) in 
- pri križu v vasi Brode;                                             
                            

 ob  17. uri: -  v Breznici (št. 11). 

 

Dvakrat v mesecu boste šmarničarji sodelovali pri 

sveti maši in šmarnicah v župnijski cerkvi. Tako 

bomo prinašali molitve iz cele župnije po Mariji Jezusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VELIKONOČNA  NEDELJA  

 

 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.  
 

  Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Radi pridite k zakramentom v 
Marijinem mesecu maju, k molitvi za rešitev duš in v zadoščenje Jezusovemu in 
Marijinemu srcu. Hvala vsem, ki se odzovete Jezusovemu in Marijinemu naročilu. 
 

 Spomladi (pred Jezusovim Vnebohodom) se darujejo po podružnicah 
svete maše za blagoslov pri delu in v prošnjo za odvrnjenje neurij 
in drugih nesreč, ki ogrožajo našo domovino, lastnino, domove,  
življenja in duše. Pridite molimo! 

25. 4. 2021 

Kako pomembna je nedelja? Nedelja je središče krščanskega časa, saj v 
nedeljo praznujemo Kristusovo vstajenje in vsaka nedelja je velika noč v 
malem. (KKC 1163–1167, 1193) Če ne upoštevamo nedelje ali jo odpravimo, 
so v tednu le še delavniki. Človek, ki je bil ustvarjen za veselje, postane zgolj 
delavec in potrošnik. Na zemlji se moramo naučiti z Bogom praznovati, sicer v 
nebesih ne bomo imeli kaj početi. 

2. 5. 2021 

https://docs.google.com/document/d/1r2RyWIcQcmG_JLWAzFiycwfbrUc27mI3naWPjFgSE7I/edit

