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Sveti Duh,Sveti Duh,  
pokaži nam pravo potpokaži nam pravo pot 
 

Pridi, Sveti Duh, razsvetli nas:  
da se bomo znova naučili razlikovati dobro 
od slabega,  ločiti resnico od laži,  
dojeti, kaj je pomembno  in kaj postransko.  
 

Sveti Duh, 
pokaži nam,  
kaj hoče od 
nas Bog,  pridi, 
razsvetli nam pot,  
in spodbudi nas, 
da bomo  po 
njej potem 
tudi hodili:  
pogumno, potrpežljivo in vztrajno. 
 

Pot je dolga in pogosto padamo,  
v odločilnih trenutkih naj ne bomo  sami,  
temveč pridemo pred tebe skupaj.  
 

Naj nas usmerjajo molitve vseh,  ki so to pot 
že prehodili.  Saj si vendar Duh občestva.  
 

Pridi, ogrej in posveti nas!  Vžgi v naših srcih 
željo po resnici,  po poti k polnemu življenju.  
Tvoj ogenj v nas naj stori, da tudi mi postanemo 
luč,  ki sveti, greje, vliva upanje.  
 

Naši okorni jeziki naj najdejo besede, ki   govorijo 
o tvoji ljubezni in o tvoji dobroti.  
Preustvari nas v ljudi ljubezni.  
 

Tako bomo spreminjali tudi  obličje zemlje  in 
vse bo ustvarjeno na novo.  Pridi, Sveti Duh, 
razsvetli nas,  kajti tema sveta nas ogroža!  

22. maj 2022 Leto XLV, št. 10 

22. 5. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 

6. VELIKONOČNA  
NEDELJA 

 

Marjeta, redovnica 
 

700 

800 

1000 
1800 

-za župljane in dobrotnike  
+Ivanka in Janko Kandiž  
+Ludvik Omejc, obl.; +Marica in Lovro Pečnik 
Hribec: š ma rnic e  

23. 5.,   
ponedeljek 

Renata, spokornica 
prošnji dan 

1700 
1900 

Sv. Andrej: -za blagoslov pri delu 
+Katarina Volčič, obl.; ++duše v vicah 

24. 5.,   
torek 

MARIJA POMOČNICA 
KRISTJANOV 
prošnji dan 

70 0  

1700 
1900 

+Ivanka Demšar, 30. dan 
Sv. Ožbolt: -za blagoslov pri delu 
+Marija Homan, 7. dan; +Anton Debenec, 30. dan 

25. 5.,   
sreda 

Gregor VII., papež 
prošnji dan 

1700 
1900 

Hribec: -za blagoslov pri delu 
+Jože Langerholc; -v dober namen (M) 

26.  5.,  
četrtek 

GOSPODOV  
VNEBOHOD 

slovesni praznik 

80 0  

1900 

-za Božje varstvo in blagoslov pri delu  

+starši Kos 

27. 5.,  
petek 

Alojzij Grozde, mučenec 
binkoštna devetdnevnica 

1900 
+Poldka Cankar, obl. in Jože Bašelj  
+Tone Bambič  

28. 5.,  
sobota 

Anton Julijan, mučenec 
binkoštna devetdnevnica 

70 0  

1900 
+France Šuštar, obl.  
+Aleksander Onufrija,  obl .  

29. 5. 
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Maksim Emonski, škof 

700 

800 

1000 

 

1800 

-za župljane in dobrotnike  
+Janez Iglič; ++Jesenovčevi in Megušarjevi 
-za prvoobhajance in njihove družine 
++Kernčkovi 
Sv. Andrej: skupni zaključek šmarnic 

30. 5.,  pon. Kancij in oglejski muč. 1900 ++Ponikvarjevi; +Jaka Dolinar  
31. 5,   
torek 

OBISKANJE DEVICE 
MARIJE, sklep šmarnic 

700 

1900 
++starši, brat in Terezija Fink  
+Franc in Lucija Kržišnik, obl.  

1. 6.,   
sreda 

Justin, muč. - začetek vrtnic 
binkoštna devetdnevnica 

1900 +Joži Košir, obl.  
++starši Potočnik in Mrak  

2.  6.,   
četrtek 

Marcelin in Peter, muč. 
binkoštna devetdnevnica 

1900 -v čast sv. Florijanu (P)  
+Petra Krek Hvalec in Andrej Hvalec  

3.  6.,  
prvi petek 

Karel in ugandski muč. 
binkoštna devetdnevnica 

700 

1900 

-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu  
-za mir doma in v svetu 

4. 6.,  
prva sobota 

Frančišek Caracciolo, red. 
binkoštna devetdnevnica 

700 

1800 
1900 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
molitev po naročilu Marije v Fatimi 
+Marko Oblak, obl. 

5. 6. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 

BINKOŠTI 
 

700 

800 

 

1000 
1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Ivica in Matevž Demšar; +Frančiška 
in Franc Čadež ter sestra Marta 
+Antonija Florjančič obl. in Anton Nartnik 
Brode: žegna nje  

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 | 

Prihod Svetega DuhaPrihod Svetega Duha 
 

Petdeseti dan po Veliki noči se nad 
apostole, zbrane ob Mariji, razlije 
moč Svetega Duha.  
 

V Veri izpovedujemo: »Verujem v 
Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki 
izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom 
in Sinom molimo in slavimo.« 
 

Kako pa se jaz obračam na Svetega 
Duha? Sama se na Svetega 
Duha največkrat obračam z 
besedami binkoštne slednice, 
ki mi na preprost način razodeva 
mnogovrstno delovanje Svetega 
Duha. Zato ga smem prositi: 
 

Sveti Duh, razlij sij svoje luči v 
moje misli in moje srce. 
 

Ti si kot oče, dvigaj me iz moje 
revščine s svojimi darovi. 
 

Hvala ti, ker me bodriš v moji 
bridkosti in me tolažiš v vsaki žalosti. 
 

Ti si mi kot čista studenčnica, 
ki osvežuje v naporu dneva in 
v utrujenosti podarja mir. 
 

Ko me bremeni moja beda in 
grešnost, ti, Sveti Duh, očiščuješ 
in zdraviš mojo ranjenost. 
 

Sveti Duh, tvoja krepka navzočnost 
mehča mojo upornost Božji volji. 
 

Zato znova prosim: Pridi, Sveti 
Duh, in s svojimi darovi ogrej 
vse, kar je v meni trdo in mrzlo, 
da bo s tvojo ljubeznijo oživljeno 
moglo roditi sadove ljubezni 
do Boga in bližnjega. 
 

s. Angela Zanjkovič 

Darovali  za maše (oddane):  +MARIJA HOMAN: 3 Francelj ,  Marica,  Francka in Tinca,      
5 nečak Matjaž in  nečakinji  Andreja in  Zvonk a. 

https://www.youtube.com/watch?v=93wHOthaf7k
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  Hvala sodelavcem Karitas za pripravo in vsem, ki ste se odzvali vabilu na 
srečanje starejših, bolnih in invalidnih. V molitvi smo bili povezani tudi z 
tistimi, ki se srečanja niste mogli udeležiti. Naj vas Bog krepi in naj vam bo blizu. 

  

 V ponedeljek, torek in sredo bomo obhajali PROŠNJE DNEVE. Udeležimo 
se svete maše in prosimo Boga za odvrnjenje hude ure, nesreč, poplav, 
potresov, vojne, bolezni ter vsega kar ogroža naša življenja in duše.  

 

 V ponedeljek, s prvoobhajanci in starši pričenjamo neposredno 
pripravo na prvo sveto obhajilo - do petka vsak dan ob 18.15. 
 

 V torek, 24. maja, bo slovesni praznik MARIJE POMAGAJ, 
zavetnice Slovencev. Izkušnje mnogih rodov nam govorijo, 
da je Marija mogočna priprošnjica in pomočnica v preizkušnjah. 
Radi se ji priporočajmo. 

 

 

 V četrtek ,  26.  maja,  bo slovesni praznikslovesni praznik   
GOSPODOVEGA VNEBOHODAGOSPODOVEGA VNEBOHODA .   
Ko vstopamo v čas dovršitve sveta nam Jezus daje pos-
lanstvo oznanjevanja in pričevanja. Praznični sveti maši 
bosta v župnijski cerkvi ob 8. in ob 19. uri. 
 
 

   PO VNEBOHODU se po vzoru apostolov in Marije, 
ki so vztrajali v molitvi v dvorani zadnje večerje, 
tudi mi zbiramo k DEVETDNEVNICI PRED BINKOŠTNIM 
PRAZNIKOM - pri sveti maši in ob molitvi rožnega venca, 
ko po vsaki desetki dodamo še prošnjo: 'Pridi, Sveti Duh. 
Pridi po mogočni priprošnji brezmadežnega srca Marije, 
tvoje preljube neveste.'  
 

 

 Prihodnjo nedeljo, 29. maja, bo pri sveti maši ob 10. uri slovesnost PRVEGA 
SVETEGA OBHAJILA, pri kateri bo 30 prvoobhajancev prvič prejelo Jezusa v 
svoje srce. Prednje klopi bodo rezervirane. Poskrbimo za zbranost v cerkvi.  
Skupaj se veselimo in zahvaljujmo za neskončno dragoceni dar Boga v sveti 
evharistiji ter prvoobhajancem tudi mi (z rednim in vrednim prejemanjem - 
ne v grešnem stanju, v hvaležni notranji drži) dajajmo zgled spoštovanja in 
ljubezni do Jezusa v posvečeni hostiji.  

 

7. VELIKONOČNA NEDELJA7. VELIKONOČNA NEDELJA 
 
 

 Danes bo ob 18. uri na Sv. Andreju skupni zaključek letošnjih šmarnic. 
Vsi šmarničarji in vsi častilci Marije, radi pridite. 
 

  V tem tednu bodo veroučenci od 4. razreda dalje v času verouka 
pristopili k sveti spovedi.  
 

 V torek, 31. maja, je zadnji dan šmarnic in praznik OBISKANJA DEVICE 
MARIJE. Pridite k sveti maši, da se Mariji zahvalimo za vse milosti in jo 
prosimo, naj tudi nam odpre srce za poveličevanje čudovitih Božjih del. 
 

 V sredo vstopamo v mesec junij, ki je posvečen češčenju Jezusovega srca. 
Pobožnost VRTNIC bomo vključili ob delavnikih zvečer v sveto mašo. Vabljeni. 
 

 V četrtek in petek bova duhovnika obiskala starejše in bolne.  
 

 Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Pridite k zakramentom. 
 

 V soboto, 4. junija, se bomo z rednimi obiskovalci šmarnic odpravili 
na nagradni izlet. Bogu hvala za vse otroke in starše, ki med vsemi 
obveznostmi  najdete čas za bližino z Marijo, Bogom in bližnjimi.  
 

 Pričeli smo z zbiranjem prijav za letošnji ORATORIJ, ki bo potekal od 
15. do 19. avgusta. Prijavnice so na voljo v cerkvi in na spletni strani župnije. 
 

 Prijavite s lahko tudi na SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV, ki bo v 
nedeljo, 26. junija. Prijavnice dobite v cerkvi in na spletni strani župnije. 
 

 Prihodnja nedelja bo slovesni praznik BINKOŠTI. Ob 10. uri bo žegnanje v Brodeh. 
 
 V soboto, 11. junija bo potekalo DEKANIJSKO ROMANJE DRUŽIN v 
Crngrob. Pričetek bo ob 14.30 pred kapelo v Stari Loki (oz. gremo sku-
paj ob 14.15 izpred župnijske cerkve v Škofji Loki). Povabljene vse družine 
veroučencev, še posebej pa družine prvoobhajancev, saj bo to zahvalno 
romanje za prejem prvega svetega obhajila. V Crngrobu bo ob 16. uri 
sveta maša in nato še kratko prijateljsko druženje.  
 

 Župnijska Karitas v juniju pričenja z akcijo ZBIRANJA UČBENIKOV IN 
ŠOLSKIH POTREBŠČIN - lahko jih oddate v župnijski in kapucinski cerkvi.  

 
 
 
 
 

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
je pol ure pred sveto mašo. 
 
 

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

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 
 
 
 
 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 

- 26. maj: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 

- 2. junij: ZA DUHOVNE POKLICE. 

22. 5. 2022 29. 5. 2022 

 
 
 

Vetra ne vidimo, a vidimo lahko gibanje, ki ga povzroči.   
 

Prvi učinek, ki ga povzroči Duh, je ljubezen. Obličje Duha v 

Cerkvi je obličje skupnosti, ki prinaša sadove ljubezni.  

Duh se nam razodeva tako, da med ljudmi ustvarja občestvo.    
                                                                                   (p. Dariusz Kowalczyk)  


