
BOGOSLUŽNI RED 

Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.  

GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA 

Oznanila izdaja ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka. Odgovarja Matej 
Nastran, župnik. | TEL.: 04/512 06 72 | GSM: 031/463 828 | e-pošta: zupnija.skofja.loka@rkc.si  | 
| Spletna stran: http://zupnija-skofja-loka.rkc.si | TRR: SI56 1919 0500 2368 967 (pri DBS) | 
| Uradne ure: ponedeljek 8.00 - 9.00 in petek 16.00 - 17.00. | 

 

Marija je srce adventaMarija je srce adventa  
  

Kar koli se bo še dogajalo 
v prihajajočih adventnih 
tednih, se bomo Božiča 
tudi letos veselili zaradi 
Jezusovega rojstva, ki ga 
ni mogla preprečiti niti 
krutost tedanjega vladarja 
Heroda. V Jezusu je Bog 
izničil temine človeških 
zablod in nam prižgal luč upanja. V Jezusu nam 
je podarjen mir, ki ga ta svet ne more dati. 
 

V družini se praktično nič lepega in dobrega 
ne more zgoditi brez matere. In tako je tudi 
v Cerkvi. Devica Marija je mati, ki postavlja 
stvari na pravo mesto. Ona je varuhinja 
človeške zgodovine in je naša pomočnica 
v vseh zadevah; je rešiteljica iz nemogočih 
situacij. Z Materjo Marijo smo varni.  
Jezus, njen sin in naš odrešenik, je svoji 
materi prepustil vidno zmagovanje nad 
satanom, njegovim zlom in nad tistimi, ki 
se mu pokoravajo in mu služijo.  
Častilci Marije to vsakodnevno močno izkušamo, 
ko se z molitvijo, predvsem z rožnim vencem 
zatekamo k njej. Njej se zahvaljujemo za 
premnoge milosti in pomoči. Njej izročamo 
tudi našo skupno pot vere in jo prosimo, 
naj vedno hodi z nami. 
Devica Marija je srce adventa in je mati 
Božiča. Pod njenim srcem si je Bog poiskal 
svoje prebivališče in iz njenega deviškega 
telesa se je rodil kot naš rešitelj. 
 
 

 

Peter Štumpf, murskosoboški škof 

 
 
 
 

Adventni čas, ki se ga zmeraj radujemo zaradi prečudovitih zornic, boži-
čne devetdnevnice, pa tudi venčkov s štirimi svečami, nas že drugo leto 
zaradi epidemije koronavirusa postavlja pred skrb vzbujajoče vprašan-
je: Ali bomo letos končno lahko obhajali božič tako, kot smo ga vsa 
prejšnja leta, ali pa ga ne bomo? Še vedno občutimo stisko. Kot da bi se 
nebeške sile že majale. Nemiri in upori pri nas in po svetu nas begajo in 
strašijo. Nihče ne ve natančno povedati, kaj se dogaja. Jezus nam v 
evangeliju daje jasno vedeti, da je čuječnost nujna – ne zgolj zaradi pre-
živetja v teh časih, temveč predvsem zaradi tistega trenutka, ko bomo 
stopili pred njegovo obličje za dokončno sodbo (prim. Lk 21, 25-28.34-
36). 
 

 

Biti čuječ in pozoren pomeni zaznati, kaj se dogaja v okolici, reagirati pravoča-
sno in primerno. Dobro pa je vedeti, da nas nič ne more zares potešiti, razen 
odnosa ljubezni.  
 

Advent torej vabi vsakega od nas, da se ustavi in preveri, kako je z mojo 
»čuječnostjo«:  
- Najprej nad seboj. Umiriti se in prisluhniti svoji notranjosti; priznati si čustva 
in občutke (pozitivne in negativne) in jih imenovati s pravim imenom. Priznati si 
tudi svoje meje in  namesto obtoževanja drugih,  začeti spreminjati sebe.   
 

- Nato nad drugimi: biti pozoren do drugih (družinskih članov, prijateljev, 
sorodnikov, sodelavcev, mladih, ljudi v stiskah …): pogovarjati se z njimi, zaznati 
njih strahove, stiske, veselja  …  
 

- Tudi nad naravo, okoljem: opaziti dogajanja v njej, spremembe, sporočilo, ki 
nam ga daje …  
 

- In ne nazadnje, biti čuječ do Boga, ki je nežno navzoč po znamenjih, govori na 
razne načine … ter hrepeni po nas, da bi nas srečal v globini naših src in resnič-
nosti našega življenja ter nas obdaril z Ljubeznijo - s seboj in svojo bližino. 
 

Če (p)oživimo pozornost med seboj in do Boga, s tem obogatimo in lepšamo 
življenje, kar bodo tudi najlepše jaslice za letošnji božič.  

 

Po: Marijan Turnšek, Duhovna misel  – TV Slovenija, 2016  
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28. 11. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

NOVO CERKVENO LETO 

1. ADVENTNA 

NEDELJA KARITAS 

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

70 0  

800 

1000 

29. 11.,   
ponedeljek 

Saturnin, mučenec  
+Ana Kožuh, 30. dan 
+Vinko Debeljak, obl. in Arharjevi 

1800 

30. 11.,   
torek 

ANDREJ, apostol 
+Jože in Veronika Javh  
Sv. Andrej: +Andrej Kožuh, obl.; +Gregor Žontar 
++oba Andreja Rihtaršič; +Andrej Rupar 

70 0  

1600 

1800 

1. 12., sreda Eligij, škof +Jelka Cerkvenik, obl.; +Andreja Lampič 1800 

2.  12., 
četrtek 

Natalija, mučenka 
+Slaviša Stanisavljević, 7. dan     
+Marija Sočak, 30. dan; +Niko Rupar 

1800 

3. 12.,  
prvi petek 

Frančišek Ksaver,  
redovnik 

-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu 
+Branko in Anka Rosina, obl.  
+Ema Krmelj, 30. dan; +Matjaž Zupan  

70 0  

1800 

 

4. 12.,  
prva  sobota 

Barbara, mučenka 

-v čast Brezmadežnemu Marijinemu Srcu 
Sv. Barbara: v čast sv. Barbari 
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš 
+Ana Novak, 30. dan in Ludvik; -po namenu (K) 

70 0  
90 0  

170 0  
1800 

5. 12. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

2. ADVENTNA 
NEDELJA  

-za župljane in dobrotnike 
++starši Ferle in sorodniki 
+Marija Ziherl, obl.; +Rudi Bonča  

70 0  

800 

1000 

6. 12.,   
ponedeljek 

Nikolaj (Miklavž), škof 
+Ružica Poljanšek, 7. dan  
+Alojz Šink, ml. in st. ter Frančiška, obl.  
-za razumevanje med sosedi  

1800 

7. 12,   
torek 

Ambrož, škof 
+družina Dolenc (Vincarje)  
+Slavka Pogačnik, 30. dan  
+Marija in Julij Levpušček  

70 0  

1800 

 

8. 12.,   
sreda 

BREZMADEŽNO       
SPOČETJE DEVICE  

MARIJE 

-za beatifikacijo škofa Antona Vovka  
+Katja Potočnik, obl.  
+Marija in Anton Mlakar ter Štefan Štamcar 

80 0  

1800 

 

9.  12,  
četrtek 

Valerija, mučenka 
-v zahvalo za zdravje 
++starši Končan (Malenski vrh)  

1800 

10. 12., petek Loretska Mati Božja  ++starši Ivanušič; +Minka Bavdaž  1800 

11. 12., 
sobota 

Damaz I., papež  

-za uspešno zdravljenje  
Cerkev Brezmadežne: ++žrtve vojnega in 
povojnega nasilja na Škofjeloškem 
+Breda Blaznik, 30. dan; +Janez Pintar 

70 0  

90 0  
 

1800 

12. 12. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

3. ADVENTNA 

NEDELJA 

(gaudete) 

-za župljane in dobrotnike  
+Ivica in Matevž Demšar  
+Jožef Krmelj, obl.; +Janez Bernik, obl.  
+Vlado in mama Marica Pečnik  

70 0  

800 

1000 
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ADVENTNA MOLITEVADVENTNA MOLITEV    
  

Gospod, o da bi lahko rekel 
tako iskreno kot prerok:  

'Moj Bog, še pred zoro bom 
vstal in te željno iskal.    

Hrepenim po tebi, mojo 
dušo žeja po tebi. ' 

 

Toda vse predobro vem, 
da za svojo dušo ne skrbim 

dovolj, zato je kakor 
neobdelano polje, kjer 
se razrašča divji plevel 

slabih navad,  
globoko zakoreninjenih v 

moje srce, in postala je 
plen številnih neprimernih 
navezanosti ter izgubila 

mnoge milosti.  
 

Ko bi bili pastirji spali, jim 
angeli ne bi bili oznanili 

tvojega rojstva.  
 

O, moj Odrešenik, želim si, 
da bi bil buden kakor oni, da 
bi slišal oznanilo odrešenja, 
ki je namenjeno tudi meni.  

 

Gospod, prebudi mojo 
spečo dušo, da bom čuječe 

in pozorno prebiral in 
premišljeval uresničevanje 
tvoje Božje besede. Amen. 



1. ADVENTNA NEDELJA 1. ADVENTNA NEDELJA --  NEDELJA KARITASNEDELJA KARITAS   

 

 

 Danes je začetek novega cerkvenega leta in tudi NEDELJA KARITAS.  
Bog povrni vsem, ki preko župnijske Karitas pomagate pomoči potrebnim. 
Tudi letos ni mogoče pripraviti dobrodelnega srečelova, se pa v imenu vseh 
družin v stiski, ki bodo deležne  pomoči, zahvaljujemo za vaša nakazila 
na TRR župnijske Karitas: SI 56 1919 0500 7360 005. 
Vsem požrtvovalnim sodelavcem naše Karitas Bog povrni za vztrajno in 
požrtvovalno delo z ljudmi v stiski! Hvala tudi vsem, ki za Karitas in 
uboge namenjate sredstva, molitve, darove in drugo podporo. 
 
 Od ponedeljka, 29. novembra, bomo zvečer pri sveti maši s 
pesmijo obhajali devetdnevnico pred praznikom Brezmadežne. 
Vsi Marijini častilci radi pridite, da bomo šli pod Marijinim varstvom skozi advent. 
 

 Veroukarji in starši vabljeni, da pričnete Z MOLITVIJO OB ADVENTNEM 
VENČKU, z branjem adventnega koledarja in zbiranjem sredstev za revne 
otroke. Zbrano boste na Božič prinesli k jaslicam v cerkev kot vaš dar Jezusu. 
 
 Duhovnika bova v četrtek in petek obhajala starejše in bolne. 
 

 Prvi petek in sobota sta v tem tednu. Povabljeni k SKUPNEMU OBHAJANJU - 
sveti spovedi in sveti maši, ter da darujete svoje trpljenje za rešitev 
duš, za Cerkev in v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu Srcu. 
 
 V nedeljo, 5. decembra, ob 18.30 prosvetno društvo Sotočje, vabi na 
srečanje s svetim Miklavžem po ZOOM-u. Prijavite se do sobote, 
4. decembra, na https://forms.gle/ozM28T1MirLX4xRJ6.  
 

  Kdor ima kak predlog in pobudo za Župnijski pastoralni svet, ga lahko pisno 
odda v nabiralnik župnišča ali pa pošlje na e-poštni naslov župnije. 
 
  Vsi starejši od 12. let, ko pridete v cerkev imejte s seboj osebni dokument 
in dokazilo o  PCT, nosite masko in ohranjajte medsebojno razdaljo. Kazni 
za kršitve so silno visoke. Kdor ne more priti k sveti maši, naj spremlja sveto 
mašo preko medijev, oz. moli rožni venec in bere dnevno Božjo besedo. 

2. ADVENTNA NEDELJA2. ADVENTNA NEDELJA   

 
 

 

 Iskrena hvala in Bog povrni za vaše velikodušne darove, ki ste jih 
preteklo nedeljo namenili za  delovanje župnijske in škofijske Karitas.  

 

  V sredo, 8. decembra, bomo praznovali 
slovesni praznik Brezmadežnega spočetja slovesni praznik Brezmadežnega spočetja 
Device MarijeDevice Marije. Marija - milosti polna, je tudi    
posrednica milosti nam ter zgled vere.  
Slavimo mogočno delovanje Božje milosti v njej 
in se ji priporočajmo, da bomo tudi mi odprti 
sprejemanje in uresničevanje Božje volje. 
 

  Pobožnost 'Marijo nosijo' bo letos potekala na način, da verniki k 
sveti maši na 3. adventno nedeljo, 12. decembra, s seboj prinesite vaš 
domači kipec Marije, ki ga bomo pri sveti maši blagoslovili in se bo 
potem vaša družina ob njem in adventnem venčku zbirala vsak večer k 
molitvi rožnega venca v pripravi na praznik Jezusovega rojstva.  
Marijin kip lahko potuje po sobah, oz. prostorih vašega doma in 
vsak dan 'prenoči' pri enem družinskem članu. Naj nas ta pobožnost 
spodbudi in nam pomaga, da bomo dobro pripravili tudi svoja srca 
- v zakramentu svete spovedi na sprejem Jezusa. 
 
  Prihodna nedelja, 12. decembra, bo    
3. adventna nedelja. Po 10. sveti maši v 
župnišču srečanje otrok,  ki želite  
sodelovati pri koledovanju.  
 
  Iskrena hvala in Bog vam povrni za vaše 
velikodušne darove za bero ter ob molitvenih 
namenih za rajne in vse pozornosti.  
 
  Počasi se že pripravljamo tudi na BOŽIČNO DEVETDNEVNICO, ki jo 

bomo pričeli v četrtek, 16. decembra. Pri večernih mašah bo najprej 

procesija s kipom Marije in Jožefa, ki ju boste otroci spremljali s 

svečkami - pridite vsaj 5 minut pred sveto mašo pred glavni vhod 

cerkve. Otroci boste s svojo prisotnostjo prinašali luč med nas in vodili 

ovčke do betlehemskega hlevčka. 
 
  V cerkvi pri glavnem vhodu lahko dobite Marijanski koledar, 
Družinsko pratiko, namizni koledar, kadilo, oglje …   

5. 12. 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: 
- 2. december: ZA DUHOVNE POKLICE, 
- 9. december: ZA MLADE. 

28. 11. 2021 

 

 

https://forms.gle/ozM28T1MirLX4xRJ6
https://hozana.si/

