
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. | 

 

POST POST --  ČAS ODLOČITVEČAS ODLOČITVE  
 

Odločiti se moramo za eno od obeh poti. Ali 
naj bomo na strani Luciferja, ki je imel za 
geslo: »Ne bom služil!«; ali pa na strani 
nadangela Mihaela, ki kliče: »Kdo je kakor 
Bog?«, in s tem na strani Jezusa Kristusa, ki ima 
edini besede večnega življenja (gl. Jn 6,68). 
 

LE MALO JIH JE, KI LJUBIJO JEZUSOV KRIŽ 
Jezus ima sedaj mnogo prijateljev svojega 
nebeškega kraljestva, a malo takih, ki bi nosili 
njegov križ.  Mnogo tovarišev ima Jezus pri 
mizi, pa malo v postu. Vsi se želijo z njim 
veseliti, a malo jih hoče zanj trpeti. Mnogo jih 

hodi za Jezusom do lomljenja kruha, a malo do tja, ko je treba piti kelih trpljenja. 
Mnogi častijo njegove čudeže, a malo jih gre za njim v sramoto križa. Mnogi 
ljubijo Jezusa, dokler se jim ne pripeti kaj zoprnega.  
 

Tisti pa, ki Jezusa ljubijo zaradi Jezusa in ne 
kake svoje tolažbe, ga poveličujejo v bridko-
stih in stiskah srca prav tako kot v največji 
tolažbi. In ko bi jim Jezus nikdar ne hotel 
dati tolažbe, bi ga še vedno hvalili in se mu 
zahvaljevali.  
O, koliko premore čista ljubezen do Jezusa, 
ki je brez sebičnosti in samoljubja! Ali ne 
ljubijo bolj sebe kakor Kristusa tisti, ki misli-
jo vedno le na svojo korist in svoj dobiček? 
Vendar ni nihče bogatejši, nihče mogočnejši, 
nihče svobodnejši kakor tisti, ki zna sebe in 
vse zapustiti in se postaviti na zadnje mesto 
- iz ljubezni do Jezusa.  
 

Iz knjige: Posvetitev Mariji po sv. Ludviku M. Grignon de Montfort 
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Gabri je l  Žal .  M. Božje  

70 0  

800 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Jelka Cerkvenik 
++Zalubnikarjevi 
-za srečo in blagoslov pri delu  

28. 2.,   
ponedeljek Ožbolt, škof 1800 +Ana in Tone Demšar, obl.  

+Dominik in Marija Cankar, obl.  

1. 3.,   
torek Albin, škof 

700 

1800 

 

-v čast Svetemu Duhu za domovino (P)  
+Frančiška Prezelj, 7. dan  
+Jerica Oman, obl.  

2. 3.,  
++sreda 

PEPELNICA 
začetek postnega časa 

800 

1800 
-za spreobrnjenje grešnikov in rešitev duš 
+Emil Pretnar, 7. dan; +Ivana Starašinič  

3.  3.,  
četrtek 

Konigunda, cesarica 1800 -za zdravje 
+Alojz Jesenovec (F.J.) 

4. 3.,  
+prvi petek 

Kazimir, kralj 700 

1800 
-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu  
+Marija Kožuh 

5. 3.,  
prva sobota 

Hadrijan, mučenec 
700 

170 0 

1800 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš 
+Janez Pintar; +Julij in Marija Levpušček 

6. 3. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

1. POSTNA NEDELJA 
Miroslav, opat 

700 

800 

 

1000 

1430 

-za župljane in dobrotnike; +Tončka Čarman, obl. 
+Jože Mijatovič, obl. 
+Pavle in Marjanca Božnar  
+Minka Arhar, obl. 
Hribec: križev pot 

7. 3.,   
ponedeljek 

Perpetua in Felicita, 
mučenki 

1800 
+Katarina Lavrinec, obl. 
+Marija Recek, obl. 

8. 3,   
torek 

Janez od Boga,  
redovnik 

700 

1800 
-v dober namen 
+Franc in Marija Arhar, obl. (Vincarje) 

9. 3.,   
sreda 

Frančiška Rimska, 
redovnica 

1800 +Francka Potrebuješ (Groharjevo n.)  
+Simon in Jože Kožuh, obl. (Bodovlje)  

10.  3,  
četrtek 

40 mučencev 1800 +Leopold Ferk, obl. ter starši in brat Tušek 
++starši Debevc 

11.  3.,  
+petek 

Benedikt, škof 1800 +Janez Košir, obl. 
+Marica Krivec 

12. 3.,  
sobota 

Doroteja, mučenka 700  
1800 

-po namenu 
++Jakovčevi 

13. 3. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 

2. POSTNA NEDELJA  
Kris t ina,  devica in  

mučenka  

700 

800 

 

1000 
1430 

-za župljane in dobrotnike  
+Marija Setnikar 
+Boštjan Dolenc, obl. 
++Prevodnik (Brode 3); +Silva Pirc, obl. 
Hribec: križev pot 

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 | 

POMAGAJTE  LJUDEM POMAGAJTE  LJUDEM   
V UKRAJINIV UKRAJINI   

 

Darujte žrtve in molitve. 
 

Darujte 5 EUR, tako da     
pošljete SMS z besedilom: 
Karitas5 na 1919 
 

Ali nakažite vaš dar na: 
Slovenska karitas, Kristano-
va ulica 1, 1000 Ljubljana 
TRR: SI56 0214 0001 5556 761, 
Sklic: SI00 870 
Namen: Pomoč Ukrajini 

Darovali  za maše (oddane):  +MILKA ŠTIBILJ:  1 Jože  Tavčar,  1 Franc Tavčar;     
+CIRIL ZAKOTNIK st.: sosedje od sina Cirila darovali 110e za misijone na Madagaskarju;  
+FRANČIŠKA PREZELJ:  1 sestra  Anica ,  3 Ivan z družino,  1 Polancovi.  

  
  
  

DUHOVNA OKREPITEVDUHOVNA OKREPITEV  
 

 

Sveti Duh, razsvetljuj me!  
Ljubezen božja,  
použivaj me! 
Vodi me na pravo pot!  
 

Marija, Mati moja,  
glej name! 
Z Jezusom blagoslovi me! 
Pred vsem hudim,  
pred vsako utvaro,  
pred vsako nevarnostjo,  
obvaruj me! 

 

bl. Mirjam iz Abellina 



8. NEDELJA MED LETOM8. NEDELJA MED LETOM   

 

 

 Ta teden bo zopet redni verouk. 
 

  Na PEPELNIČNO SREDO, 2. marca, bomo vstopili v milostni POSTNI ČAS.  
Sveti maši (z obredom pepeljenja) bosta ob 8. in 18. uri.  
 

Papež nas poziva: »Jezus nas je učil, da se na hudičevo nesmiselnost nasilja odgovori z 
Božjim orožjem, z molitvijo in postom. Vse vabim, da pepelnično sredo, 2. marca, 
namenijo dnevu posta za mir. Vernike na poseben način spodbujam, naj se na ta dan 
intenzivno posvetijo molitvi in postu. Kraljica miru naj obvaruje svet pred norostjo vojne.«  
 

  Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti.  
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek (letos 15. aprila). Ta dva dneva se 
le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže vernike od 
18. do 60. leta.    Zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.  
Namen posta je spreobrnjenje srca, ki se uresničuje v odpovedi grehu in navezanostim, 
za doseganje večje odprtosti do Boga (molitev, zakramenti) in bližnjega (dobrota). 
 

  V postnem času vsak petek POL URE PRED SVETO MAŠO (v marcu še ob 
17.30) radi pridite k pobožnosti križevega pota, pri katerem boste sodelovali 
tudi veroukarji (po razporedu). 

 V četrtek in petek bova duhovnika obiskala starejše in bolne.  
 

  Prvi petek in prva sobota bosta v tem tednu. Vabljeni k zakramentom.      
Na prve sobote pridite ob 17h v župnijsko cerkev k molitvi (po Marijinem 
naročilu v Fatimi) za rešitev duš, v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu Srcu ter 
za papeža in Cerkev. Zvečer ob 19h pa je slavljenje v kapucinski cerkvi sv. Ane. 
 

  Prihodnja nedelja bo 1. POSTNA NEDELJA. Ob 14.30 bo pobožnost križevega 
pota na Hribec pri katerem sodelujete člani ŽPS. Povabljeni vsi verniki. 
 

1. POSTNA NEDELJA1. POSTNA NEDELJA   

 

 

 Bog vam povrni za vaš dar za stroške oznanil, ki ste ga darovali preteklo nedeljo. 
 

  Bratje kapucini vabijo na POSTNE VEČERE 
S PREDAVANJI, ki bodo pod skupnim naslovom 
ŽIVLJENJE S KRISTUSOM potekali vsak torek 
v postu ob 19.30 v samostanski jedilnici. 
 

  V četrtek, bo ob 16.30 priprava na krščevanje, 
ki bo v nedeljo, 13. marca. 
 

 V petek, 11. marca, pri KRIŽEVEM POTU ob 
17.30 v župnijski cerkvi sodelujete veroučenci 
7. razreda. Hvala staršem, ki boste otroke  
spodbudili in se z njimi udeležili te pobožnosti. 
 

 Prihodnja nedelja, 13. marca, bo 2. POSTNA in tudi PAPEŠKA NEDELJA, 
ko se bomo Bogu zahvalili za papeža Frančiška in zanj molili, da bi mu 
Bog naklonil vseh potrebnih milosti.  

Ob 14.30 bo pobožnost križevega pota 
na Hribec, pri katerem boste povabljeni k 
sodelovanju zakonci in družine. Pridružili 
se nam bodo tudi verniki iz župnije Sveti Duh. 
Pridite, molimo. 
 

 
 
 

 Marija nam govori: 
“Dragi otroci!  Z vami sem in molimo skupaj. Otročiči, 
pomagajte mi z molitvijo, da satan ne bo prevladal. 
Njegova moč smrti, sovraštva in strahu je obiskala 
zemljo. Zato se, otročiči, vrnite k Bogu in molitvi, postu 
in odrekanju za vse tiste, ki so poteptani, siromašni in 
nimajo glasu v tem svetu brez Boga.  
Otročiči, če se ne vrnete k Bogu in Njegovim zapovedim, 
nimate prihodnosti. Zato je mene poslal k vam, da vas 
vodim. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.  
 

  Na milijone Ukrajincev v vojni zapušča svoje domove in bodo potrebovali 
pomoč. To pomeni humanitarno katastrofo, kakršne v Evropi ni bilo že desetletja. 
Tudi na Slovenski karitas želimo pomagati vsem, ki potrebujejo nujno pomoč. 
Karitas v Ukrajini bomo posredovali zbrana sredstva. Vabimo vas k solidarnosti. 
Podatke dobite na prvi strani oznanil. HVALA iz srca za vsak dar! 

 

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: 

- 3. marec: ZA DUHOVNE POKLICE, 

- 10. marec: ZA MLADE. 

 

27. 2. 2022 

petek 4. 3. 8. r. petek 25. 3. 5. r. 

petek 11. 3. 7. r. petek 1. 4. (ob 18.30) 4. r. 

petek 18. 3. 6. r. petek 7. 4. (ob 18.30) 2. in 3. r 

6. 3. 2022 



 
 

 



 
 

 


