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Ne zavrzi življenja Ne zavrzi življenja --  TEDEN ZA ŽIVLJENJTEDEN ZA ŽIVLJENJEE   
 

Življenje je več, mnogo več kot potrošne dobrine.  
Ni kot časopis, ki ga 
kupiš, prebereš in odvržeš 
v smeti. Ni serijski proizvod. 
Življenje je edinstveno, enkratno 
in neponovljivo kakor cvet. 
Je bolj čudovito in krhko 
kakor najlepša cvetlica. 
Je klic v rast, v napor, za 
vedno nove dosežke. 
Je klic v ljubezen. 
Je dragoceno kakor biser. 
Življenje ni samo za 
danes, ampak ima svoj 
jutri. Ima prihodnost. 
Življenje ima neizmerno vrednost, od spočetja dalje in vse 
do naravne smrti. In onstran. Zato ne zavrzi življenja. 
Življenje je Božji dar. Sprejmi ga, objemi ga, ljubi ga. 
 

                                      ~   ~   ~ 
Večkrat slišim od starejših kako ne obžalujejo, 
da niso kupili tega in onega ali si priskrbeli še več 
materialnih dobrin, žal jim je, da niso gradili 
prijaznejših odnosov in si več prizadevali za dobro, 
da v prepirih niso zmogli videti preko svojega 
ponosa. Žal jim je, da so spregledali potrebe 
sočloveka in družine ter ustvarjali nezadovoljstvo 
okrog sebe in tudi sebi.  
Na en poudarek me je pa spomnila tudi moja 
hčerka prvošolka, ki pravi, da njej geslo Ne zavrzi 
življenja pomeni, da 'ne gledamo ves čas risank, 
temveč gremo v naravo in jo občudujemo'. 
Torej, da opazimo in spoštujemo delo Stvarnika, 
ki je ustvaril naravo in nas ljudi kot krono stvarstva 
in dar za druge. Vabim vas, da skupaj razmislimo, 
kako lahko ohranjamo življenje in ga še 
naprej spoštujemo kot dar.               Mojca Tuta 
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ROŽNOVENSKA 
NEDELJA 

Angeli varuhi 
začetek TEDNA ZA ŽIVLJENJE 

70 0  

800 

1000 

1500 

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

3. 10., pon. Gerard, opat 1900 ++Erzetič; +Alojz in Marija Bradeško, obl. 
4. 10.,   
torek 

Frančišek Asiški, 
redovni ustanovitelj 

70 0  

1900 

++starši in sorodniki Humar 
+Franc Bernik (Sv. Ožbolt); +Maks Kejžar 

5. 10.,  
sreda 

Favstina Kowalska, 
redovnica 

1900 ++Jesenko 
++starši, teta Ivanka in brat Jože Peternelj 

6.  10,   
četrtek 

Bruno,  
redovni ustanovitelj 

1900 +Silva Alič 
+Marija in Janez Čemažar ter Stanislav Božnar 

7. 10.,  
prvi petek 

Rožnovenska Mati 
Božja 

70 0  
1900 

-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu 
++Komljanec 

8. 10., 
prva sobota 

 

Pelagija, mučenka 
 

ROMANJE Z LUČKAMI 
V CRNGROB 

70 0  
1800 

1900 

 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš 
+Janez Debeljak, 30. dan 
+Boris in Ana Stojanovič, obl. 

9. 10. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 
 

28.  NEDEL JA 
MED L ETO M  

 

Abraham in Sara,  
SP očak in žena 

70 0  

800 

 

1000 

 

1500 

-za župljane in dobrotnike 
+Janez Habjan, obl. (Sv. Florijan) 
+Ivana in +Ludvik Božnar 
+Jože Jenko, obl. 
+Frančiška Bergant, obl. (Sv. Barbara) 
Sv. Andrej in Bodovlje: rožni venec  

10. 10.,  
ponedeljek 

Florencij, mučenec 1900 
-v zahvalo Bogu za njegovo delovanje 
+Ivanka in Lojze Filipič, obl. 

11. 10.,   
torek 

Janez XXIII., papež 
70 0  

1900 

+Janez Debeljak 
-za srečen zakon 

12. 10., sre. Maksimilijan Celjski,  muč 1900 +Andrej Rihtaršič st., obl.; +Marija Šink, obl. 
13.  10.,   
četrtek 

Koloman, mučenec 1900 +Simon Gegić, obl.;  
++žrtve prometnih nesreč 

14. 10., pet. Kalist I., papež 1900 +Anton Krajnik, obl.; +Maks Šubic  

15. 10., 
sobota 

Terezija Avilska,  
cerkvena učiteljica 

70 0  

1600  

1900 

 

-po namenu 
-sveta maša za hrvaško skupnost 
+Franc Jenko, 30. dan 
+Jožef in Zofija Sever; +Matjaž Zupan  

16. 10. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 
 

29.  NEDEL JA 
MED L ETO M  

 

Marjeta Alacoque, red. 

70 0  

800 

1000 

1500 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Milan Bergant; ++Osenar in Bašelj  
+Peter Železnik, 30. dan; ++Javh in Bradač 
Sv. Barbara, Bodovlje, Brode in Sv. Lovrenc: 
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 | 

PO MARIJI K JEZUSUPO MARIJI K JEZUSU  
oktober oktober --  mesec molitvemesec molitve  
rožnega vencrožnega vencaa 

Rožni venec je molitev, v 
kateri skupaj z Marijo 
gledamo na celo Jezusovo 
življenje. Nihče ni bližje 
Jezusu kakor Marija. 
 

Naj se tudi iz naših domov 
in cerkva dviga k Mariji 
molitev rožnega venca in z 
njo naša hvaležnost in 
vera, pa prošnje za mir, za 
družine … z nebes pa naj 
nam Marija izprosi blagos-
lova, milosti in moči, da v 
naših srcih plamen vere, 
upanja in ljubezni na ugasne 
ampak nas razsvetli, ogreje 
in razveseli …  in še koga ob nas. 
 

Bogu hvala za vse, ki se 
boste odzvali povabilu k 
molitvi - doma in v cerkvi. 

Darovali za maše (oddane): +PETER ŽELEZNIK: 1 sestrična Marjetka z družino, 1 Maroltovi, 
2 Božnarjevi, 1 brat Marko, 1 Lojze Marolt, 1 Uršula Marolt; +FRANC JENKO: 2 sestra Minka; 
+SLAVKA BOŽNAR: 1 Miloš Arhar.  



  

27. NEDELJA MED LETOM 27. NEDELJA MED LETOM --  ROŽNOVENSKAROŽNOVENSKA  
 
 

  Oktobra radi molímo rožni venec DOMA, ob nedeljah NA PODRUŽNICAH in med 
tednom V CERKVI. Skupni namen molitve je: 'ZA MIR V SVETU in srcih ter ZA VERO.'  
V CERKVI molimo vsak dan pol ure pred sveto mašo pred Najsvetejšim. 
Otroci pridite v cerkev pred prvo klop ob 18.25: 
 

            - ponedeljek: 4. in 6. r.,                      - četrtek: 5. in 9. r.,  
            - torek:   7. r.,                                                                          - petek: 2. in 3. r., 
            - sreda:   8. r.,                                             - sobota: mladi.  
 

  Duhovnika bova v četrtek in petek obhajala starejše in bolne. 
 

  V petek bomo pričeli s skupnim obhajanjem DEVETIH PRVIH PETKOVskupnim obhajanjem DEVETIH PRVIH PETKOV. 
Vabljeni vsi posvečeni Jezusovemu in Marijinemu Srcu in kdor se želi na to pripraviti.  
 

Zakaj je nastala pobožnost devetih prvih petkov? Leta 1673 je imela 
francoska redovnica sv. Marjeta  Alacoque videnje Jezusa, v katerem 
je Cerkev prosil, naj časti njegovo Presveto Srce in se mu posveti.  
 

Kaj naj naredimo na prvi petek? Gremo k spovedi in se udeležimo 
svete maše ter prejmemo obhajilo z namenom, da gledamo in 
častimo Presveto Jezusovo Srce, 'ki je tako ljubilo ljudi, da ni opustilo 
ničesar; ki se je izčrpalo in izničilo, da bi izpričalo svojo ljubezen. Za plačilo 
pa prejema samo nehvaležnost, sramoto, bogokletstva, hlad in 
zaničevanje, ki ga kažejo v odnosu do tega zakramenta ljubezni.'   
Jezus je v zadnji od dvanajstih obljub rekel: »Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih 
petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja.               
Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svetih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo 
v zadnjem trenutku varno pribežališče.«  
 

Čemu obhajati devet prvih petkov? Da vernika približa Jezusovemu srcu. Če vernik 
izpolnjuje navedeno z iskreno vero, je povsem naravno, da bo bliže Bogu in bolje 
pripravljen na smrt. Spoznanje in zaupanje, da lahko počijemo v Njegovem Srcu in 
smo mu blizu, kot apostol Janez ob zadnji večerji, je bistvo prvih petkov. 
 
 

  

 Na prvo soboto v mesecu, 8. oktobra, bo ob 18. uri skupna molitev po 
Marijinem naročilu, po večerni sveti maši pa bo ROMANJE Z LUČKAMI ROMANJE Z LUČKAMI 
K MARIJI V CRNGROK MARIJI V CRNGROBB. To bo hkrati zahvalno romanje birmancev  za 
prejeti zakrament. Znova se bomo povezali z župljani s Suhe in Stare Loke. 
Udeleženci imejte s seboj tudi svetilke. Vrnitev iz Crngroba v lastni režiji. 
Lepo povabljeni starejši,  otroci, družine in mladi!  
 

 

28. NEDELJA MED LETOM28. NEDELJA MED LETOM 
 
 

  Danes ob 15h bo molitev rožnega venca na Sv. Andreju in v Bodovljah.  
Hvala vsem, odraslim, mladim in otrokom, ki ste se že odzvali vabilu k 
molitvi rožnega venca po vaših domovih, pa tudi na podružnicah ob 
nedeljah in v župnijski cerkvi med tednom pred Najsvetejšim.  
Naše molitve bomo združili v soboto, 22. oktobra, ko bo v naši župniji praznik 
CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA.  Že sedaj vabljeni. 
 

 V tem času, ko je zopet na udaru družina "ne glejmo okrog, kdo bo 
namesto nas nekaj naredil, vsak po svoji zmožnosti v svojem okolju 
lahko ozavešča in pa pove svojo izkušnjo, kaj mu pomeni družina." 
Spremembe družinskega zakonika pomenijo razvrednotenje tega, kar mi 
vsi živimo, nas je spodbudil predsednik Slo. šk. konference škof Andrej Saje.  
 

 Prinesete lahko že vaš dar za bero in tudi za molitvene namene    
(oz. očenaše) za vaše rajne. 
 

 Župnijska Karitas se 
zahvaljuje za darovane šol-
ske potrebščine in PPROSI 
ZA OZIMNICO. Pridelke lahko 
pripeljete ob sredah od 16. do 
17h na Mestni trg 38 ali pa 
pokličite na 04/512 33 00 in 
pustite sporočilo. 
 

  V soboto, 15. oktobra, 
bomo dopoldne v naši župniji 
gostili DEKANIJSKO SREČANJE 
MINISTRANTOV, zvečer pa bo 
ob 20h SREČANJE ZA MLADE.  
 
 

 Prihodnjo nedeljo, 15. oktobra, 
bo ob 15. uri molitev rožnega 
venca v cerkvi na Sv. Barbari, 
v Bodovljah, v Brodeh in na 
Sv. Lovrencu. Vabljeni. 
 
 

 Še povabilo k Živemu rožnemu vencu. Če ste pripravljeni vsak dan 
zmoliti eno desetko rožnega venca za edinost Cerkve, za nove duhovne 
poklice in za svetost ter stanovitnost poklicanih, se pridružite. Inf.: p. Krizostom: 
041 347 069 in https://marija.si/dozivite-brezje/zivi-rozni-venec/  

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 DUHUSREČANJA 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: 
- 6. oktober: ZA DUHOVNE POKLICE, 
- 13. oktober: ZA MLADE. 

2. 10. 2022 9. 10. 2022 

 
 

SREČANJA VERA IN LUČSREČANJA VERA IN LUČ  druga 
nedelja ob 15. uri pri kapucinih. 
 

MOLITEV PO MARIJNEM NAROČILUMOLITEV PO MARIJNEM NAROČILU  

prva sobota uro pred mašo v cerkvi. 

 
 

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

SVETOPISEMSKA SKUPINASVETOPISEMSKA SKUPINA  

ob sredah po maši v župnišču - 1. nadst. 

 
 

https://www.kapitelj.com/posvetitev_jezusovem_presvetem_srcu_9_prvih_petkov.html
https://marija.si/dozivite-brezje/zivi-rozni-venec/

