
BOGOSLUŽNI RED 
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Zaradi vas je Kristus postal ubogZaradi vas je Kristus postal ubog   
(prim. 2Kor 8,9)(prim. 2Kor 8,9)   

 

Vidimo, kako nasilje in vojna prizadene nemočne in 
ranljive. Kako naj primerno odgovorimo na to 
situacijo ter prinesemo olajšanje vsem tem 
ljudem v primežu negotovosti, revščine in strahu?  
Ko gre za uboge, besede ne štejejo. Šteje to, da 
zavihamo rokave, se neposredno vključimo in 
s tem udejanjimo svojo vero.  
 

Obstaja paradoks - oblika revščine, zaradi 
katere lahko obogatimo. Pravo bogastvo ni v 
kopičenju »zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj 
in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo« (Mt 6,19), 

ampak v ljubezni, ki nas vodi, da prenašamo 
bremena drug drugega, da nihče ni zapostavljen.  
 

Uboštvo, ki ubija, je beda, hči krivice, izkoriščanja, 
nasilja in nepravične razdelitve sredstev. To je 
brezupna in neizprosna revščina, ki ne ponuja 
obetov za prihodnost in poti za pobeg. Drugi ljudje 
so le sredstvo za dosego cilja. 
Na drugi strani pa je uboštvo, ki nas osvobaja. 
Srečanje z ubogimi nam omogoča, da pridemo 
do tistega, kar je v življenju resnično pomembno: 
do prave, zastonjske ljubezni. Ubogi so, preden 
postanejo predmet naše miloščine, ljudje, ki nam 
lahko pomagajo, da se osvobodimo pasti skrbi le 
zase in površinskosti.  
 

Jezusova ljubezen nikogar ne izključuje. Če želimo, 
da življenje zmaga nad smrtjo, moramo slediti 
Kristusovi poti uboštva, deliti svoje življenje iz 
ljubezni, lomiti vsakdanji kruh s svojimi brati in 
sestrami, začenši z najmanjšimi, ki so prikrajšani 
za najbolj osnovne življenjske potrebščine.  
                                                            papež Frančišek 
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33. NEDELJA MED LETOM
-svetovni dan ubogih  

 
 
 

Stanislav Kostka, redovnik 

70 0  

800 

 

1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Andrej Habjan, obl .  
+Stanislava Pogačnik,  obl .  
+Katarina Prša, obl. 
Lontrg: žegnanje 

14. 11., 
ponedeljek 

Nikolaj Tavelić, mučenec 1800 +Cveto Fortin, obl. 
+Angelca Jesenovec 

15. 11.,   
torek 

Albert Veliki, škof in 
cerkveni učitelj 

70 0  

1800 

 

+Janko Pušar, obl. 
++družina Andreja Gabra 
+Betka in Ana Finžgar 

16. 11.,  
sreda 

Marjeta Škotska,  
kraljica 

1800 -za pošteno delitev dediščine 
+Jože Peternelj, obl. 

17.  11,   
četrtek 

Elizabeta Ogrska, 
redovnica 

1800 ++Kalan, Oblak in Debeljak  
+Marija in Janez Rupar, obl.  

18. 11.,  
petek 

POSVETITEV BAZILIKE   
SV. PETRA IN PAVLA 

1800 
+Rozalija in Franc Kemperle 
+Anton Bernik, obl. (Puštal 44) 

19. 11., 
sobota 

Matilda, redovnica 
70 0  

1800 

 

-po namenu 
+Slaviša Stanisavljevič, obl.  
++starši in brat Tušek, obl. in Leopold Ferk 

20. 11. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 

JEZUS KRISTUS 

KRALJ VESOLJSTVA 
 

Edmund, kralj 

70 0  

800 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike 
+Silva Bergant, obl. 
+Polde Prevodnik 
-za Božjo pomoč in razumevanje v družini 

21. 11.,  
ponedeljek 

Darovanje Device Marije 1800 
+Ruža Polenšek, obl. 
++družina Šmid in Šolar 

22. 11.,   
torek 

Cecilija, devica in 
mučenka 

70 0  

1800 

-za pravo pamet v družini 
++pevci, zborovodje in organisti 

23. 11.,  
sreda 

Klemen I., papež 1800 +Marta Buden 
++Ponikvar 

24.  11.,   
četrtek 

Andrej Dung-Lac in 
drugi korejski mučenci 

1800 -za mir na svetu 
++družina Dolenc (Vincarje)  

25. 11.,  
petek 

Katarina Aleksandrijska, 
mučenka 

1800 +Katarina Biček 
+Ivan Jakšič, obl. 

26. 11., 
sobota 

Valerijan Oglejski, škof 
70 0  

1800 
-za žrtve (po)vojnega nasilja 
+Andrej Fojkar, ml.; +Uroš Kalan, obl.  

27. 11. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 
 

NOVO CERKVENO LETO 

1. ADVENTNA 

NEDELJA KARITAS 

70 0  

800  
1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Tomaž Pirc,  obl .  in starši Košir  
+Matevž Setnikar, obl.  

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 | 

Nedelja KaritasNedelja Karitas     

Prvo adventno nedeljo, ki 
je hkrati tudi nedelja Karitas, 
obhajajmo z željo in prošnjo, 
da ljubezen postane 
naše poslanstvo in naš 
način življenja. 

Če bi vsak 
po svojih 
močeh res 
prispeval 
svoj delež 
k lajšanju 

stisk in bolečin, v katerih 
se znajdejo mnogi zaradi 
različnih vzrokov, bi 
življenje teh ljudi bilo 
veliko lažje. Hvala vam, 
dobrotniki, sodelavci in 
prostovoljci Karitas. 
 

Po vaši dobroti je križ 
mnogih lažji. Ob nedelji 
Karitas iskreno vabim 
tudi nove prostovoljce, 
da se pridružite Karitas, 
da se ta veriga ljubezni 
in dobrote še poveča in 
da še bolj utrdimo vezi.  
 

Adventni čas, ki ga 
danes začenjamo, nas 
spodbuja, da se še deja-
vneje vključimo v lajša-
nje bolečin in da svojo 
vero sredi tega sveta 
živimo kot znamenje 
upanja in Božje bližine.                                        
                             Alojzij Cvikl 



  

33. MED LETOM 33. MED LETOM --  NEDELJA UBOGIHNEDELJA UBOGIH  
 
 
 

 Bog lonaj za vašo podporo pri obnovi cerkve Žalostne Matere Božje na Lontrgu!  
 

  Danes je 5. svetovni dan ubogih. Papež nam polaga na srce: 'To je solidarnost: 
da delimo tisto malo, kar imamo, s tistimi, ki nimajo ničesar, tako da nihče ne 
ostane praznih rok. Občutek za skupnost in občestvo kot način življenja se krepi 
in čut za solidarnost zori.' Povabljeni smo, da odpremo svoja srca in konkretno 
pomagamo ljudem v stiski. 
 

  Bog povrni za darove, ki ste jih na zahvalno nedeljo namenili za cerkev in 
potrebe župnije, pa tudi za vaše darove za bero ter ob molitvenih namenih 
(oz. očenaše) za rajne. Na oglasni deski si lahko ogledate kateri dan v 
novembru ob 17.30 molimo po namenih za vaše rajne. 

 

  Začenjamo TEDEN ZAPOROV, ko molimo 
za zapornike, njihove družine, žrtve kaznivih 
dejanj, zaposlene, prostovoljce in vse, ki v sebi 
doživljajo zapor.  
Letošnji teden ima naslov »Hvala za: «. Težko 
je biti hvaležen, počastiti Boga, ko se življenje 
zdi brezupno, osamljeno ali nepravično. Z izrazom 
hvaležnosti za male stvari, spoznamo, da so 
te dejansko velike – nov dan, ki nam prinaša 
novo priložnost, družina, prijatelji, zrak, ki ga 
dihamo, streha nad glavo, hrana, prijaznost 
neznanca, celo zvestoba domače živali. 
Evangelij, ki ga beremo v letošnjem ted-
nu zaporov (Lk 17, 11-19), nam prikaže 
dolgotrajen vpliv hvaležnosti. 
Jezus gobavcev ne ozdravi samo fizično, njegovo 
sočutje jim pokaže, da jih Bog ljubi in ceni, da je 
mogoča obnovitev njihove pripadnosti  
skupnosti in svobode.  
 

Molite za nas, ko potujemo skozi sovražnost in obup, ko se premikamo proti 
upanju, hvaležni za vse, kar je pred nami. Na naši poti vere smo skupaj s 
Kristusom ob strani in se zahvaljujemo Bogu, vedno in povsod. 

 
 

 Prihodnja nedelja bo zadnja nedelja v cerkvenem letu - slovesni praznik 
JEZUSA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA. Z veroučenci 8. r. bomo sklenili 
duhovne vaje (pričetek v petek) pri sestrah salezijankah na Bledu.  

JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVAJEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA   
 
 
 

  Teden, v katerega vstopamo, je TEDEN 
KARITAS, ki letos nosi geslo: »SKUPAJ DELAJMO 
ZA DOBRO«. 
 

 »Nihče ni tako reven, da ne bi mogel tudi on sam 
prispevati svoj delež za skupno dobro.  
Naj letošnji teden Karitas in Klic dobrote tako 
odmeva v srcih nas vseh, da bomo na vsakem 
koraku sposobni stopiti skupaj in da bo v nas 
delovala nova moč in volja delati resnično dobro. 
Poklicani smo, da bi bolj in bolj postajali znamenje 
Božje ljubezni v svetu.«   
                                                                          nadškof msgr. Alojzij Cvikl 
 

   V torek goduje sv. Cecilija. Vsem cerkvenim pevcem, zborovodjem in 
organistom zahvala ob prazniku vaše nebeške zavetnice. Povabljeni k 
sveti maši. Bog vsem povrni za sodelovanje - izraz vaše ljubezni do Jezusa.  
 

  V sredo, 23. novembra, bo ob 20. uri tradicionalni dobrodelni 
koncert KLIC DOBROTE. Vabljeni k ogledu oz. poslušanju na TV SLO – 1. 
program, na Radiu Slovenija ali Radiu Ognjišče.  
 
 

  IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV bo potekala v soboto, 26. 
novembra, od 9. do 12. ure na Mestnem trgu in v atriju Starega župnišča. 
Za osnove in zelenje bodo poskrbeli člani društva Sotočje. Vabljeni. 
 
 
 
 

  Verniki, ki imate celiakijo, imate v župnijski cerkvi možnost pristopati 
k obhajilu z brezglutenskimi hostijami. Več informacij pri župniku. 
 
  Danes teden bomo obhajali 1. ADVENTNO 
NEDELJO, ki je začetek novega cerkvenega 
leta in tudi NEDELJA Karitas. Po mašah bo 
potekal dobrodelni SREČELOV naše žup. Karitas. 

Naprošeni ste, da 
prispevate dobitke. Več inf. na oglasni deski. 
Priporočljiv dar za srečko bo 2 evra.  

Zbrana sredstva bodo posredovana družinam v stiski. Bog vam povrni 
za sodelovanje in vašo dobroto! 
 
 
 
 

 

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: 
- 17. november: ZA DOMOVINO, 
- 24. november: ZA DRUŽINE. 

13. 11. 2022 20. 11. 2022 

 
 

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

SREČANJA ZA MOŠKESREČANJA ZA MOŠKE  v pon., 
21. novembra, ob 20h v župnišču. 

 
 

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://center-ecce.si/
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+17%2C11-19&id13=1&pos=0&set=6&l=sl
https://www.karitas.si/akcije/klic-dobrote/
http://zupnija-skofja-loka.rkc.si/

