
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 17.00 - 18.00. | 

 

BOG NA PRVEM BOG NA PRVEM ––   VSE NAVSE NA    
PRAVEM MESTUPRAVEM MESTU   

 

Pred leti je mlade na srečanju v Stični 
nagovorila nekdanja uspešna smučarka.  
Dokler je zmagovala, se je vse vrtelo okrog nje. 
Biti na prvih straneh časopisov je bilo nekaj    
običajnega. Ko pa je prenehala, je v njenem   
življenju zazijala praznina. Ni bila več v središču 
pozornosti. Šport, za katerega je toliko žrtvova-
la, ji ni pomenil nič več. V tej veliki krizi bi se 
lahko z njo zgodilo marsikaj, a ji je prav tedaj 
prišla tiho na pomoč njena ostarela teta, glo-
boko verna žena, jo seznanila s krščanstvom in 
ji posredovala smisel življenja. Mlada športnica 
je začela obiskovati katehumenat, prejela je krst in 
druge zakramente. Ko je mladim pripovedovala, 
kaj je našla v veri, jim je 

rekla, naj se držijo Kristusa: 
'Ko je Bog na prvem mestu, 
je vse na pravem mestu.' 
  

Ljudje pa se bojimo Boga postaviti na prvo 
mesto. Zdi se nam, da ne bo potem nič ostalo 
za nas. Kdo ne pozna staršev, ki se bojijo, da bi 
njihovi otroci vzeli vero preveč zares, zato jim 
branijo, da bi »preveč« hodili k maši, kaj šele 
na duhovne vaje in podobno. Drugi starši v svoji 
brezbrižnosti otrokom ne posredujejo vere.    
Kaj pa bo dajalo trdnost otrokom v življenju, 
če ne vera? Česa pa se bo oklenil mlad človek, 
ko bo v stiski? Na čem bo gradil svoje življenje, 
če ga niso starši vzgojili v odpovedi za žrtev, za 
ideale, za katere se splača kaj žrtvovati?  
 

Bodimo hvaležni za dar vere in jo dejavno živimo. 
                                                                                  

                                                                                                        Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem  

     4. september 2022 Leto XLV, št. 16 

4. 9. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

23.  NEDELJA  MED 
LETOM 

 

Rozalija, mučenka 

70 0  

800 

1000 

1000  

-za župljane in dobrotnike 
+Rozalija in Pavle Križnar 
+Marija Krek, obl. 
Bodovlje: žegnanje ter blagoslov  
obnovljene strehe in oltarjev 

5. 9.,  
ponedeljek 

Mati Terezija, redovnica 1900 
++nerojeni otroci v družini 
++Starši Borštner, sestri in brata 

6. 9.,   
torek 

Zaharija, prerok 
70 0  

1900 

+Marija Homan 
+Janez Mravlja, obl. 

7. 9.,  
sreda 

Regina, mučenka 1900 +Janez Vodnik, obl. (Brode) 
+Ivanka in Anton Kožuh 

8.  9,   
četrtek 

ROJSTVO DEVICE 
MARIJE  

mali šmaren 

800 
1900 

 

+Stane Uršič, obl. 
+Andrej Rupar, 30. dan 
+Marjana in Jože Bašelj 

9. 9., petek Peter Klaver, redovnik 1900 +Nada Dobrajc, obl.; +Marija Krajnik 

10. 9., 
sobota 

Nikolaj Tolentinski 
spokornik 

70 0  
1900 

 

-v dober namen 
+Janez Debeljak, 7. dan 
+Terezija in Franc Orešnik 

11. 9. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

24. NEDELJA MED 
LETOM - KATEHETSKA 

 

Helga, spokornica 

70 0  

800 

1000 

 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike 
+Mihaela Jenko; +Jakob Šink, obl. 
-za blagoslov šolskega in pastoralnega leta 
+Franc Tavčar; +Jože Tavčar 
Hribec: (žegnanje) +Jožef in Marija Bernik 
ter sorodniki in za  vse pozabljene trpeče duše 

12. 9.,  
ponedeljek 

Marijino ime 1900 
++Košenina 
++Škrjanec 

13. 9.,   
torek 

Janez Zlatousti,  
škof in c. uč. 

70 0  

1900 

+Peter Bernik, obl. 
++starši in brat Finžgar ter Rajko Pretnar 

14. 9.,   
sreda 

POVIŠANJE SVETEGA 
KRIŽA 

1900 ++družina Matzele 
++Poličarjevi 

15.  9.,   
četrtek 

Žalostna Mati Božja 
1700 

1900 

Lontrg: -v čast Žalostni Materi Božji 
-za zdravje (S); +Janez in Marija Čemažar 

16. 9.,  
petek 

Kornelij in Ciprijan, muč. 
Ljudmila, kneginja 

1900 -v zahvalo (D) 
+Francka Potrebuješ (Groharjevo n.) 

17. 9., 
sobota 

Robert Bellarmino,  
škof in c. uč.  

70 0  

1900 
-po namenu (M) 
+Mira Kožuh, obl. 

18. 9. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 
 

25. MED LETOM -  
NEDELJA SVETNIŠKIH 

KANDIDATOV 
 

Irena, mučenka 

70 0  

800 

1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
+duhovnik Ivan Božnar, obl.  
+Lojze Žumer in Igor Didič  
Sv. Florijan: za sosesko (žegnanje)  

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 | 

OčenašOčenaš  

je 'najpopolnejša molitev'  
(sv. Tomaž Akvinski) in 
 'povzetek celotnega 

evangelija' (Tertulijan). 
(KKC 2761–2772, 2774, 2776) 

 

Očenaš je več kakor 
molitev – je pot, ki 
pelje naravnost v srce 
našega Očeta.  
Prvi kristjani so to 
molitev Cerkve, ki je 

bila vsakemu kristjanu 
izročena pri krstu, 
molili trikrat na dan.  
Tudi pri nas ne sme 

biti nobenega dne, ko 
ne bi Gospodove molitve 
izrekali z usti, je sprejemali 
s srcem in poskušali 
uresničevati v svojem 
življenju . 
 
 

IZROČITEV DNEVAIZROČITEV DNEVA   
 

Presveto Srce Jezusovo, 
po Brezmadežnem Srcu 
Marije, ti darujem vse 
molitve, delo, trpljenje 
in veselje današnjega 
dne - v spravo za vse 
naše grehe in za vse tiste 
namene, za katere se ti 
vsak dan daruješ na 
naših oltarjih. Amen. 

Darovali za maše (oddane): +ANDREJ RUPAR: 4 sorodniki in prijatelji, 2 Peter in Malči Uršič, 
3 sosedi, 1 prijatelj Štefan.  



  

23. NEDELJA MED LETOM 23. NEDELJA MED LETOM  
 
 
 

 URADNE URE so ob ponedeljkih od 8. do 9. ure ter ob petkih od 17. do 18. ure.  

 
 

 Bog povrni vsem, ki ste podprli obnovo podružnične cerkve sv. Petra 
v Bodovljah, sodelovali pri blagoslovu, in ki z molitvijo in dobrimi deli 
obnavljate tudi svetišče Boga v vaših srcih in domovih!  

 
 

 Jutri pričenjamo z rednim veroukom, po urniku. Prvi teden bo običajni 
verouk, drugi teden 
pa boste otroci od 4. r. 
dalje šli k spovedi.  
Če kdo od staršev še ni 
utegnil, bo možnost 
za vpis še to sredo, 
7. sept., v župnišču 
od  17.30 do 18.30. 

 

 V sredo, 7. sept., bo ob 19.45 srečanje za starše veroukarjev 9. r. - birmancev. 
 

V četrtek, 8. septembra, bo  praznik rojstva 
Device Marije - MARIJIN ROJSTNI DAN. Sveti 
maši v župnijski cerkvi bosta ob 8. in 19. uri. Najlepše 
darilo Mariji je čisto in plemenito srce ter resnična  
ljubezen med nami in z Bogom. Ob rojstnem dnevu sku-
paj praznujemo, zato radi pridimo k sveti maši saj smo 
mi najlepša darila naši nebeški mami. 
 

 V soboto, 10. septembra, bo Molitveni dan za DUHOVNE 
POKLICE na BREZJAH. Od 9. ure bo molitev, ob 10. uri 
pa sveta maša. Ob 6.50 bomo šli izpred župnijske cerkve 
na Brezje tudi S KOLESIna Brezje tudi S KOLESIna Brezje tudi S KOLESI. Kolesarji - mladi in stari, vi, ki 
se zavedate potrebnosti molitve za nove duhovne poklice, 
ter vsi, ki imate radi Marijo, se radi pridružite! 
 
 

 Prihodnja nedelja bo katehetska. Starši in otroci povabljeni še posebej k sveti 
maši ob 10. uri, da bomo prosili blagoslova za letošnje šolsko in veroučno leto. 
Otroci prinesite šolske torbe pred oltarprinesite šolske torbe pred oltarprinesite šolske torbe pred oltar, da jih bomo blagoslovili. 
Ob 10. uri bo to nedeljo tudi žegnanje na Hribcu.  

  Mladi se do nedelje, 11. sept., prijavite (župniku) za STIČNO MLADIHza STIČNO MLADIHza STIČNO MLADIH, 
(sticna.net), ki bo v soboto, 17. septembra. Program bo trajal do 21.30.  
Prispevek 5€ (oddate ob prijavi), ostale stroške krije župnija. Mladi, ki greste 
v Stično in ostali, pridite na srečanje v soboto, 10. sept., ob 20h v župnišče. 
 

 Otroški pevski zbor bo imel pevske vaje ob sobotah ob 17.30 v 
župnišču - prvič, 10. septembra. Otroci, pridite, veseli vas bodo. 
 

 Vaje mladinskega pevskega zbora bodo ob torkih ob 
19.30 v župnišču - prvič, 6. septembra. Mladi, lepo dobrodošli. 
 

 Cerkveni mešani pevski zbor ima pevske vaje ob sredah ob 20. uri 
v župnišču. Vabljeni!  

 

Če kdo (otroci ali odrasli) v poletju ni redno hodil k nedeljski sveti 
maši, je prav, da gre k sveti spovedi, preden pristopi k obhajilu. 
  

24. NEDELJA MED LETOM 24. NEDELJA MED LETOM --  KATEHETSKAKATEHETSKA 
 

 Danes je katehetska nedelja in nedelja mladih.  

Sodobni človek je izumil prosti čas in izgubil čut za praznik. Potrebno je 
ponovno odkriti čut za praznik, posebej nedeljo kot »čas za Boga in človeka 
(predvsem družino)«.  
Odkrivanje srca praznika je odločilno, da bi nas vsakdanje delo v službi, 
šoli, dejavnostih in doma odpiralo za odnos in podelitev:            s skupnos-
tjo, z bližnjim in z Bogom.  
Za kristjane je nedelja »Gospodov dan«, ker 
slavimo Vstalega, ki je prisoten in živi v krš-
čanski skupnosti, v družini in v osebnem živ-
ljenju; je velika noč, ki jo obhajamo vsak 
teden.  
Družina in posameznik, ki zna prekiniti običaj-
ni tok časa in narediti premor, da bi se hvale-
žno spomnil dobrote, ki jo prejema od 
Gospoda, se vadi v vstopanju v Božji počitek 
in mir, ter zna usmeriti razpršene dni tedna v dan hvaležnosti - nedeljo.  
 

 Danes teden, 18. septembra, bo ob 10. uri žegnanje na Sv. Florijanu. 
To bo tudi nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije: misijonarja 
Friderika Baraga, nadškofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, 
duhovnika Andreja Majcna in profesorja Antona Strleta. Radi se jim priporočajmo. 
 

Predlagani DAR OB NAROČILU SVETE MAŠEPredlagani DAR OB NAROČILU SVETE MAŠE je od septembra 2323€€.  

Bog vam povrni za vašo dobroto in Bogu, ki nam v vsaki sveti maši 
naklanja neizmerne milosti svoje navzočnosti, trpljenja in vstajenja.  

 
 

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 

in in MOLITEV ROŽNEGA VENCA MOLITEV ROŽNEGA VENCA jeje  
pol ure pred sveto mašo.pol ure pred sveto mašo.  
 

SREČANJA PRENOVE V DUHU 
ob četrtkih ob 20. uri v kapeli 
p. Pija pri kapucinih. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  
 
 
 
 
 

 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 
- 8. september: ZA MLADE, 
-15. september: ZA DOMOVINO. 

4. 9. 2022 

11. 9. 2022 

  PON TOR. SRE. ČET. PET 

7.25 - 8.10   4. in 5. r. 9. in 6. r. 8. r. 7. r. 
13.00 - 13.45 2. r.  3. r.    
14.00 - 14.45 2. r. 4. r. 3. in 6. r. 8. r.    
15.00 - 15.45 5. r.   7. r.  

16.00 - 16.45 1. r.     

17.00 - 17.45 1. r.   9. r.  

https://katoliska-cerkev.si/skofijski-molitveni-dnevi-za-nove-duhovne-poklice-svetost-in-stanovitnost-poklicanih
https://katoliska-cerkev.si/skofijski-molitveni-dnevi-za-nove-duhovne-poklice-svetost-in-stanovitnost-poklicanih
https://sticna.net/

