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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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JEZUS KRISTUS KRALJJEZUS KRISTUS KRALJ  
  

  

Kraljev je 
v e d n o 
manj, saj jih 
imajo samo 
še v nekate-
rih državah. 
Svet jih je  v 
g l a v n e m 
pospravil v 
muzeje, grobnice in arhive. Ljudstvo pa si je 
izbralo demokracijo in vlada samo sebi.   
 

Zdi se pa, da se dandanes nekakšni »kralji«  
vračajo v drugačni preobleki. Uživajo celo 
večjo čast, še več podložnikov se jim klanja 
in še lepše kraljevske palače si privoščijo. 
Med temi preoblečenimi kralji najdemo 
slavne glasbenike, športnike ... Sto tisoči 
jih obožujejo, jim plačujejo in jih slavijo.  
 

V človeku je silna potreba po češčenju. Nekoga 
mora imeti na prestolu in ga častiti. Če to ni 
Bog, je pač kaj drugega. 
 

Jezus je o sebi  jasno rekel : »Kralj  sem.«  Ko je 
to izrekel, ni sedel na sijajnem  prestolu v zlatih 
oblačilih, ampak je stal kot obsojenec pred 
Poncijem Pilatom.  Kakšen kralj je torej? Odgo-
vor izvemo, ko nadaljuje: »Moje kraljestvo ni 
od tega sveta.« Vsi drugi kralji v zgodovini so 
od tega sveta in za ta svet. Ljudje jim morajo 
služiti, streči in dajati. On  pa pravi: »Nisem pri-
šel, da bi mi stregli, ampak da bi jaz stregel in 
dal svoje življenje za vse.« To torej pomeni, da 
ni od tega sveta. Služiti, streči, darovati se – te 
reči zares niso od tega sveta. Presegajo ga. 

 
 

Po: Ozare – TV Slovenija, 1994  
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33.  NEDEL JA 
MED L ETO M -  

svetovni dan ubogih  
 

Nikolaj Tavelić, mučenec 

-za župljane in dobrotnike  
++Janščevi (Sv. Ožbolt)  
++starši Tušek in brat Janko  
-v čast Žalostni Materi Božji in za 
dobrotnike cerkve na Lontrgu 

70 0  

800 

1000 

 

 

15. 11.,   
ponedeljek 

Albert Veliki, škof in 
cerkveni učitelj 

+Ema Krmelj, 7. dan 
++Kovač (Zminec 4); +Nada Dobrajc  

1800 

16. 11.,   
torek 

Marjeta Škotska,  
kraljica 

+duhovnik Matjaž Zupan  
+Jože Peternelj, obl. ter Ivanka in Frančiška 

70 0  

1800 

17. 11.,  
sreda 

Elizabeta Ogrska, 
redovnica 

+Ana Novak, 7. dan; ++starši Rupar  
-za varno vožnjo  

1800 

18.  11,., 
četrtek 

POSVETITEV BAZILIKE   
SV. PETRA IN PAVLA 

++Slavka Pogačnik, 7. dan    
+duhovnik Ivan Božnar in brat Peter  
+Katarina Prša, obl.  

1800 

19. 11.,  
petek 

Matilda, redovnica 
+Silva Bergant, obl. 
++starši Tušek in brat, obl. ter Leopold Ferk 

1800 

20. 11.,  
sobota 

Edmund, kralj 
+Marica Krivec 
+Janez Pintar 

70 0  
1800 

21. 11. 
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NEDELJA 

JEZUS KRISTUS 

KRALJ VESOLJSTVA 
 

Darovanje Device Marije 

-za župljane in dobrotnike 
+Andrej Habjan, obl. 
+Tomaž Pirc, obl. in starši Košir  

70 0  

800 

1000 

22. 11.,   
ponedeljek 

Cecilija, devica in 
mučenka 

++pevci, zborovodje in organisti  
-za srečen porod  

1800 

23. 11,   
torek 

Klemen I., papež 
+Nada Dobrajc 
+ Jože in Ana Tavčar  

70 0  

1800 

24. 11.,  
sreda 

Andrej Dung-Lac in 
drugi korejski mučenci 

++družina Andreja Gabra (Puštal)  
+duhovnik Matjaž Zupan 

1800 

25.  11,  
četrtek 

Katarina Aleksandrijska, 
mučenka 

+Friderika Krančan 
+Katarina Biček 

1800 

26. 11.,  
petek 

Valerijan Oglejski, škof 
+Jože Demšar, 30. dan 
+Ivan Jakšič, obl. 

1800 

27. 11., 
sobota 

Virgil in Modest, škofa 

-po namenu (K.L.) 
+Andrej Fojkar ml. in st.  

70 0  

1800 
28. 11. 
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NOVO CERKVENO LETO 

1. ADVENTNA 

NEDELJA KARITAS 

-za župljane in dobrotnike  
+Nada in Anton Dobrajc  
+Matevž Setnikar, obl.  

70 0  

800 

1000 

ŽUPNIJSKA KARITAS, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka 
| Uradne ure: Mestni trg 38, sreda 16.00 - 17.00 | TEL. (odzivnik): 04/51 23 300 |  
| e-pošta: karitas.skofjaloka@gmail.com | TRR: SI56 1919 0500 7360 005 | 

 

Jezus je odgovóril:  

»Moje kraljestvo  

ni od tega sveta … « 

Pilat mu je rekel:  

»Torej si ti vendarle kralj?«  

Jezus je odgovóril:  

»Ti praviš, da sem kralj.  

Jaz sem zato rojen in  

sem prišel na svet zato,  

da pričujem za resnico.  

Kdor je iz resnice,  

posluša moj glas.«  

(Jn 18,36–37)  
 

-   -   -   -   -   - 
 

  

MOLITEV ZA VSE V MOLITEV ZA VSE V 

STISKISTISKI    

Bog ljubezni, tvoje sočutje 

nikoli ne mine. 

Prinašamo ti trpljenje in 

stiske ljudi in narodov, 

bolečine bolnih in ranjenih, 

ječanje zapornikov in ujet-

nikov, solze tistih, ki žalu-

jejo, potrebe brez-

domcev, nemoč šibkih, 

obup izčrpanih, usihajoče 

moči ostarelih. 

Okrepi in potolaži jih, o 

usmiljeni Gospod.  

Darovali za maše (oddane): +ANA KOŽUH: 1 Slavka Debenc, 1 Danica Demšar, 5 Jože Bokal, 1 
Genči z družino, 2 Marijana, Mara in prijateljice s Puštala, 1 Simona, Mojca in Klara; +JOŽE 
DEMŠAR: 5 prijatelj Jože, 1 Anton Prevodnik, 2 družina Ferlan (Log), 1 Urška Oblak, 1 Rezka 
Ferlan in 50 eur za cerkev v Brodeh, darovali Okršlanovi; +EMA KRMELJ: 20 eur za cerkev v 
Brodeh daroval Tone Prevodnik 



33. NEDELJA MED LETOM 33. NEDELJA MED LETOM --  NEDELJA UBOGIHNEDELJA UBOGIH   

 

 

 Danes je 5. svetovni dan ubogih. Papež Frančišek ga je utemeljil z beseda-
mi, da »bo to najprimernejša priprava na slovesni praznik Jezusa Kristusa 
Kralja vesoljstva, ki se je poistovetil z malimi in ubogimi in ki nas bo sodil po 
delih usmiljenja (prim. Mt 25,31-46). To bo dan, ki bo pomagal skupnostim 
in vsakemu krščenemu, da premislijo, kako 
je uboštvo v samem srcu evangelija, in o 
dejstvu, da ne bo moglo biti ne pravičnosti 
ne socialnega miru, dokler bo Lazar ležal 
pred vrati naše hiše (prim. Lk 16,19-21).  
V svoji letošnji poslanici je papež Frančišek opozoril, da se je lani pridružila še 
rana pandemije, "ki je še povečala število revežev. Nekatere države trpijo hude 
posledice, tako da se najbolj ranljivi ljudje znajdejo brez najbolj potrebnih dobrin. 
Družbena solidarnost in velikodušnost, ki so ju, hvala Bogu, mnogi sposobni, 
skupaj z daljnovidnimi načrti človeškega napredka, dajeta in bosta dajali zelo 
pomemben prispevek k ublažitvi stiske". 
 
 Začenjamo TEDEN ZAPOROV, ko molimo za zapornike, njihove družine, 
žrtve kaznivih dejanj, zaposlene, prostovoljce in vse, ki v sebi doživljajo zapor. 
Letošnji teden ima naslov »Pomislite na vrane  ...« (Lk 12,24). Upanje nam 
pomaga prepotovati potovanje iz temin bolečine, 
trpljenja, strahu ali bridkosti do kraja, kamor lahko 
posije svetloba. Bog skrbi za nas. Ne glede na to, kako 
zmedeno ali težko življenje postane, ni Bog nikoli 
oddaljen in hrepeni, da bi ga spustili k sebi.  
 
 

 Bog povrni za darove, ki ste jih na zahvalno nedeljo namenili za cerkev 
in potrebe župnije, pa tudi za vaše darove za bero ter ob molitvenih 
namenih (oz. očenaše) za rajne. Na oglasni deski si lahko ogledate  
kateri dan v novembru ob 17.30 molimo po namenih za vaše rajne. 
 

 Iz Rima je prišlo sporočilo, da je cel mesec november možnost pridobiti 
dar ODPUSTKA za rajne, ko molimo za pokojne, oz. obiščemo pokopališče, 
če smo bili pri spovedi (smo v posvečujoči milosti) in obhajilu, molimo vero 
ter očenaš po papeževem namenu. Pomagajmo našim rajnim. 

JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVAJEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA   

 
 

 
 

 Danes je zadnja nedelja v cerkvenem letu - slovesni praznik JEZUSA 
KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA. 
 

 Teden, v katerega vstopamo, je TEDEN KARITAS, ki letos 
nosi geslo: »SRCE, ki sprejema«. “Naj nam bo ta teden vsem 
v spodbudo, da bodo naša srca postajala vedno bolj sposob-
na sprejemati druge v odprtosti Svetemu Duhu! Če moje 
srce bližnjega sprejema, me hkrati tudi spodbuja, da se 
odpravim k njemu in iščem pot do njegovega srca. In 
potem, ko sem ga slišal in v srcu doumel njegove težave, pač 
nisem več daleč od spoznanja na kak način mu bom mogel biti v oporo in 
pomoč. Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga 
sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo počutil sprejetega, razumljenega 
in spoštovanega…” Nadškof msgr. Alojzij Cvikl 
 

 V sredo, 24. novembra, bo ob 20. uri tradicionalni dobrodelni koncert 
KLIC DOBROTE. Vabljeni k ogledu oz. poslušanju na TV SLO – 1. program, 
na Radiu Slovenija ali Radiu Ognjišče. 
 

 Izdelava adventnih venčkov bo potekala v soboto, 27. novembra, 
od 9. do 12. ure v atriju Starega župnišča - Mestni trg 38. Za osnove in 
zelenje bodo poskrbeli člani društva Sotočje. Pogoj za udeležbo je (za 
starejše od 12 let) izpolnjevanje pogoja PCT. Prijave niso potrebne. 
 

  Danes teden bomo obhajali 1. ADVENTNO NEDELJO, ki je začetek 
novega cerkvenega leta in tudi NEDELJA KARITAS. 
Letos ne bo mogoče pripraviti dobrodelnega srečelova 
se pa v imenu vseh družin v stiski, ki bodo deležne 
vaše pomoči, zahvaljujemo za nakazila na TRR župnijske 
Karitas: SI 56 1919 0500 7360 005. Bog vam povrni. 
 

 Verniki, ki imate celiakijo, imate v župnijski cerkvi možnost pristopati k 
obhajilu z brezglutenskimi hostijami. Več informacij dobite pri župniku. 
 

 Slovenska karitas zbira sredstva za pomoč prizadetim ob poplavah v 
Bosni in Hercegovini. Sredstva zbiramo preko SMS sporočila KARITAS 
in KARITAS5 na 1919 z vrednostjo daru v višini 1 oz. 5 EUR ali z naka-
zilom na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: 
SI56 02140-0015556761, Namen: POPLAVE BIH, Sklic: SI 00 870. 
 

V času mnogih spodbud k zapravljanju in zabavi, smo povabljeni, da okrepimo 
svojo molitev in ljubezen do Boga, ki jo najlepše izkazujemo, ko pomagamo ubogim. 
 

Mladi, ki vas zanima evropsko novoletno srečanje mladih v Torinu, si 
oglejte informacije na spletni strani Katoliške mladine. 

21. 11. 2021 

 

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
je pol ure pred sveto mašo. 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je 
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča. 
 

SVETOPISEMSKA SKUPINA 

- sreda po maši v župnišču. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 
 
 
 
 
 

 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 
- 18. november: ZA DOMOVINO, 
- 25. november: ZA OTROKE IN DRUŽINE. 

14. 11. 2021 

https://center-ecce.si/teden-zaporov-2021-pomislite-na-vrane/
https://www.karitas.si/akcije/klic-dobrote/
https://katoliskamladina.si/home/projekti/esm/torino-2021/

