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ROŽNI VENEROŽNI VENECC  

je Marijina pomoč nam, da z Njo gledamo 
življenje Jezusa in vstopamo vanj, da raste-
mo naproti cilju, ki je svetost. »Potrebujemo 
krščanstvo, ki se bo odlikovalo predvsem po 
umetnosti molitve«. ROŽNI VENEC DEVICE MARIJE; 
Janez Pavel  II.  
 

V tej molitvi izgovarjamo 
besede angela, besede 
Svetega Duha, besede, 
ki jih  nikakor niso 
izumili ljudje, besede, 
v katerih je zbrana 
celotna Izraelova zgodovina, zgodovina 
Boga z ljudmi. Novo pri rožnem vencu je 
dejansko samo to, da se pri teh besedah 
zadržujemo, da jih ponavljamo, kajti 
velike stvari s ponavljanjem nikoli ne pos-
tanejo dolgočasne. Samo nepomembne 
stvari potrebujejo spremembe za 
popestritev in jih je treba hitro nado-
mestiti s čim drugim. 
Kar je res veliko, postaja s ponavljanjem 
vedno večje. Pri tem pa tudi mi sami 
postajamo bogatejši in svobodnejši; v tej 
čudoviti molitvi se umirimo, ko stopamo v 
to velikost, ki nas sprejema vase. Ko se 
zadržujemo v takšnem premišljevanju, 
zremo skoz te besede kakor skoz 
okno na življenje Jezusa Kristusa, ne 
le zremo, ampak postajamo njegovi 
sodobniki. Jezus postaja naš sodobnik; 
skupaj z njim hodimo in on hodi z nami; 
njegova življenjska pot postaja naša in 
naša pot postaja njegova. 
               Joseph Ratzinger, pridiga v Münchnu 1984 
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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 in 
blagoslov obnovljenih slik križevega pota) 

19. 9.,  
ponedeljek 

Januarij, škof 1900 
+Jože Bergant, obl. 
-v zahvalo 

20. 9.,   
torek 

Korejski mučenci 
70 0  

1900 

+Veronika Hostnik, obl. 
+Lovrenc Dolinar, obl. in starši 

21. 9.,  
sreda 

MATEJ, evangelist 1900 +Franc Volčič, obl. 
+Marinka Šmid 

22.  9,   
četrtek 

Mavricij, mučenec 1900 +Sandi Dolenc, obl. 
+Milan Pangos in Drago Bubnic 

23. 9.,  
petek 

p. Pij iz Pietrelcine, red. 
začetek birm. devetd. 

1900 +Niko Rupar 
+Jakob Rajšek, obl. 

24. 9., 
sobota 

bl. Anton Martin Slomšek, 
škof 

70 0  
1900 

++starši in sorodniki Nastran 
+Andrej Fojkar ml. in sorodniki 

25. 9. 
2 0 2 2  
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26. NEDELJA MED 
LETOM  - SLOMOŠKOVA 

 

Sergij, menih 

70 0  

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike; +Anton Mulej, obl. 
+Matevž in Ivica Demšar 
+Marija Maček, obl. 

26. 9.,  
ponedeljek 

Kozma in Damijan, 
mučenca 

1900 
-v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 
+Anton Podlogar, obl. 

27. 9.,   
torek 

Vincenskij Pavelski, 
redovni ustanovitelj 

70 0  

1900 

-v dober namen 
+Stane in Slavica Koren, obl. 

28. 9.,   
sreda 

Venčeslav, mučenec 1900 +Ana Jesenovec Dagarin 
-za zdravje v družini 

29.  9.,   
četrtek 

MIHALEL, GABRIEL in 
RAFAEL, nadangeli 

1900 +Dragica Štular 
+Stjepan Pejić, obl. in starši 

30. 9.,  
petek 

Hieronim, cerkveni učitelj 1900 +Milan Bergant, obl. 
++Šink; -v dober namen 

1. 10., 
sobota 

Terezija Deteta Jezusa, 
cerkvena učiteljica 

 mesec rožnega venca 

70 0  

100 0  
1900 

-za zdravje 
BIRMA: -za birmance, botre in starše 
+Janez in Katarina Vodnik ter sin Janez 

2. 10. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 
 

ROŽNOVENSKA 
NEDELJA 

 

Angeli varuhi 

70 0  

800 

1000 

1500 

-za župljane in dobrotnike  
+Marija in Valentin Bevk 
+Anton Jankovec 
kapelica na Lubniku: rožni venec  

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 | 

bl. Anton Martin Slomšekbl. Anton Martin Slomšek 
 

Ne pozabimo v veselju 
trpljenja, da nas sreča 
ne pohujša! Tolažimo se 
v trpljenju s prihodnjim 
veseljem, da ne obupamo. 
 
Prenapeta struna poči in 
pranapeta beseda slabo 
opravi. Ne ženi previsoko 
nobene reči. Ne pikaj in 
ne lizaj, povej pa vsakemu 
kar mu gre, toda po meri 
in pa spodbudno. 
 
Nič ne pomaga tožiti; 
potrebno je dejanje 
vsakega stanu - zvestoba 
vsakega dela. Zvestoba 
bo dala boljše ljudi in 
boljše čase. 
 
V luži se veliko grdega 
zarodi, še več hudega v 
srcu lenega človeka. 
 
Molitev je nebeška pošta: 
po njej gredo naše prošnje 
gor, po njej pridejo 
darovi Božje milosti dol. 
 
Prizadevajmo si vsa, še 
tako majhna dela, zvesto 
opravljati, tudi majhnih 
dobrih del veliko storiti. 

Darovali za maše (oddane): +JANEZ DEBELJAK: 1 zakonska skupina, 1 Tine Jesenovec, 2 
Prosvetno društvo Sotočje, 1 družina Kne, 3 družina Šavrič.  



  

25. NEDELJA MED LETOM 25. NEDELJA MED LETOM --  SVETNIŠKIH KANDIDATOVSVETNIŠKIH KANDIDATOV 
 
 
 

 Danes je žegnanje na sv. Florijanu in blagoslov obnovljenega križevega pota. 
Bog lonaj vsem darovalcem ter vam, ki darujete  molitve in trpljenje za zveličanje duš.  

 
 
 

 Danes je nedelja svetniških kandidatov  Ljubljanske metropolije 
(nadškofije Ljubljana ter škofij Koper in Novo mesto): misijo-
narja Friderika Baraga, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, 
duhovnika Andreja Majcna, profesorja Antona Strleta in 
nadškofa Antona Vovka. Radi se jim priporočajmo.  

V ospredju praznovanja bo letos lik Božjega služabnika 
nadškofa Antona Vovka; letos namreč mineva sedemdeset let  
od zažiga na vlaku v Novem mestu. V stiskah sedanjega časa 
se mu tudi mi radi priporočajmo. V cerkvi vam je na voljo 
devetdnevnica s priprošnjo škofu Vovku. Vzemite jo in molite. 

 

 
 

 Bogu hvala za vse, ki molite in darujete žrtve ter preiz-
kušnje za nove duhovne poklice. Odziv na povabilo k 
molitvi za duhovne poklice, ki jih tudi v naši dekaniji že primanjkuje (pa je to 
šele začetek), je žal precej skromen - tako pri udeležbi na molitvenem dnevu 
na Brezjah, kot tudi pri molitvi pred Najsvetejšim vsak prvi četrtek v mesecu. 
Žalost ali tarnanje ni rešitev za rast duhovnih poklicev, poživimo molitev. 
 

 V sredo, 21. septembra, bomo pričeli s srečanji SVETOPISEMSKE SKUPINE. Ob 
sredah po sveti maši vabljeni BRALCI BERIL in verniki, ki želite poglobiti svoje 
versko znanje ter povezanost z Bogom in Cerkvijo. 
 

 V četrtek, 22. septembra, birmanci pričenjajo z devetdnevnico pred birmo, 
ki bo v soboto, 1. oktobra. Podprimo jih z molitvijo, da bi ostali povezani z 
Jezusom in Cerkvijo ter odprti za Svetega Duha. 
 

 Bratje kapucini vabijo na ROMARSKI SHOD v čast  sv. patru Piju v soboto,  
24. septembra, v kapucinski samostan v Škofji Loki. Več inf. na oglasni deski. 
 
 

 Prihodnja nedelja bo Slomškova. Blaženi škof Anton Martin Slomšek je 
nam vsem lahko zgled zavzetosti za vzgojo novih rodov, svetost, širino 
duha in zvestobe Bogu. 

26. NEDELJA MED LETOM 26. NEDELJA MED LETOM --  SLOMŠKOVASLOMŠKOVA 
 

 V  soboto bomo vstopili v mesec oktober - MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCAMESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA. 
'Z rožnim vencem premišljujemo in podoživljamo Marijino ljubezen do Jezusa. 
In ta ljubezen je moč, ki nam pomaga premagovati greh. Rožni venec (to vez 
z nebesi) bomo molili V CERKVI skupaj vsak dan pol ure pred sveto vsak dan pol ure pred sveto 
mašomašo  pred izpostavljenim Najsvetejšimpred izpostavljenim Najsvetejšim.  Radi prihajajte. Otroci pridite 
k molitvi v cerkev pred prvo klop ob 18.25: ponedeljek: 4. in 6. r.,  
 torek:  7. r.,  sreda:  8. r.,    četrtek: 5.  in 9. r., petek: 2. in 3.r., sobota: mladi. 
 

 Radi se zberite k molitvi tudi PO DOMOVIH. Lahko povabite tudi sosede, 

prijatelje ...  Ob nedeljah popoldne bomo molili NA PODRUŽNICAH. Pred 

pričetkom vedno povejte SKUPNI NAMEN MOLITVE: 'ZA MIR V SVETU ZA MIR V SVETU 

IN SRCIH ter za POŽIVITEV VERE.'IN SRCIH ter za POŽIVITEV VERE.'  
 

P. Pij iz Pietrelcine pravi: Molite, molite, molite. Molitev je ključ do 
božjih zakladov, je bojno in zmagovito orožje v boju za dobro in zoper zlo. 
Česa ne zmore moli tev v češčenju,  
spokornosti ,  prošnji  in zahvaljevanju?
 Marija. Zapuščam vam Marijo: ljubite jo in 
spodbujajte ljubezen do nje. In molite rožni 
venec, molite ga, kolikor le morete.  
Rožni venec je orožje, s katerim premagamo 
demona in dosežemo milost ... Je povzetek 
naše vere, opora našega upanja, razcvet 
naše ljubezni.  
 

Vse naše molitve bomo združili v soboto, 22. oktobra, ko bo v naši župniji 

praznik CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA. 

Povabljeni, da si že sedaj rezervirate čas za molitev in sveto mašo. 
 

 Ključarji sporočite, na katerih podružnicah boste ob nedeljah 
popoldne v mesecu oktobru molili rožni venec. Prav lepo pa je, če ste 
kje pripravljeni, da se zberete vsako nedeljo k molitvi. 
  
 V soboto, 1. oktobra, bo potekal v Ljubljani POHOD ZA ŽIVLJENJE. 
Povabljeni k podpori vsem, ki se zavzemajo za življenje od spočetja do 
naravne smrti. Če se ne bomo zavzemali za druge, se lahko zgodi, da 
ne bo nikogar, ki bi se zavzel za nas, ko bomo mi to potrebovali. Prav 
je tudi, da drugim omogočimo, kar je bilo nam podarjeno - življenje. 
 
 

 Prihodnja nedelja bo ROŽNOVENSKA. Ob 15h bo molitev rožnega venca 
pri kapelici na Lubniku. Ob 13h (če bo vreme) odhod izpred župnišča s kolesi.  

 
 

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: 
- 22. september: ZA DRUŽINE, 
- 29. september: ZA MIR. 

18. 9. 2022 25. 9. 2022 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Za%C5%BEig_Antona_Vovka
https://zupnija-skofja-loka.rkc.si/wp-content/uploads/2022/09/betifikacija-molitev-in-9-dn.-Skof-Vovk.pdf
https://zupnija-skofja-loka.rkc.si/wp-content/uploads/2022/09/Sveti-pater-Pij-letak-2022..pdf
https://pohodzazivljenje.si/

