
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 16.00 - 17.00. Na praznike in počitnice ni uradnih ur.| 

  

KAJ NAJ S SVETIM PISMOM? 
 
 

Svetega pisma marsikateri katoličan 
skoraj nikoli ne odpre. Kaj zamuja?  
 

Rok: Tudi sam sem najprej dojemal Sveto pismo 
kot zbirko starih zgodb, potem pa spoznal, da je 
to ena zgodba – zgodba Boga s človekom, ki se 
še danes nadaljuje. Kar naenkrat sem videl, da 
je to tudi moja zgodba, zgodba moje družine, in 
da so osebe iz Svetega pisma tudi moja “žlahta”.  

 

'Naš Bog je živ, prosite ga, naj 
vam odgovori. Ampak, ali ste     

pripravljeni zaradi tega       
spremeniti svoje življenje?' 

 

V krščanstvu imamo poleg Svetega pisma 
ogromno drugega duhovnega branja. 
Zakaj je Sveto pismo tako posebno?  
 

Rok: Primerjati duhovno literaturo s Svetim 
pismom je tako, kot da bi primerjal juho iz vrečke 
in pravo govejo juho. Duhovna literatura je vedno 
prežvečena oblika tega, kar je Bog razodel po 
svoji Besedi. Druge knjige nam lahko pomagajo, 
ampak samo Božja beseda je izvir življenja. 
Marko: Razlikuje se predvsem po tem, da je to 
živi Bog, s katerim lahko govoriš – in govori 
prek Besede v odnosu. To se mi zdi bistvena 
razlika od drugih knjig, kjer je človek običajno 
pasivni poslušalec, tukaj pa je aktivni udeleženec 
in prijatelj. To se mi zdi fenomenalno. 
 

Najbolj noro pri Božji besedi je to, da jo lahko 
odkrivaš vedno znova. Njeni globini ni konca!  
                                                    Vir: si.aleteia.org 

 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————                                                    

Pred nedeljo BOŽJE BESEDE (22. januarja)  
bo od srede, 18. jan., do sobote v župnijski cerkvi  
MINI SVETOPISEMSKI MARATON - skupno 

branje Svetega pisma, od 17h do maše in uro po maši. 
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8. 1. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

NEDELJA  

JEZUSOVEGA KRSTA 
 

Severin, opat 

-za župljane in dobrotnike; +Jože Kovač, obl. 
+Marjanca Potrebuješ, obl.  
+Tomaž in Roza Pirc  
+Polde Prevodnik st., obl. (Brode 3)  
+Andrej Fojkar ml., obl. 

70 0  

800 

 

1000 

 

9. 1.,   
ponedeljek 

Julijan, mučenec  
+Marjanca Potrebuješ, obl.  
++starši Dolinar (Javorje)  

1800 

10. 1.,   
torek 

Gregor Niški, škof 
-za dobrotnike 
+Andrej Fojkar, ml. 

70 0  

1800 

11. 1.,  
sreda Pavlin Oglejski, škof 

++starši Borštner ter Milka, Nada in Kondi 
++starši in bratje Tavčar 

1800 

12.  1., 
četrtek Tatjana, mučenka 

+Niko Šelih, 7. dan 
+Avgust Jamnik; -v zahvalo 

1800 

13. 1.,  
petek Hilarij, škof 

+Anica Peternelj, obl. 
+Minka Druškovič, obl. 

1800 

14. 1.,  
sobota 

Oton, redovnik 

-po namenu 
+Terezija in Anton Ogrin, obl. 
+Marija Setnikar, obl. 

70 0  

1800 

 

15. 1. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

2. NEDELJA      
MED LETOM 

 

Pavel, puščavnik 

-za župljane in dobrotnike 
+Jože Bašelj, obl.; +Jože Oblak, obl. in starši 
++starši in brat Vizjak 

70 0  

800 

1000 

16. 1.,   
ponedeljek Marcel, papež 

+Cilka Dolinar, 7. dan; +Anton Dobrajc 
+Leopold Ferk obl. ter starši in brat Tušek 

1800 

17. 1,   
torek Anton, puščavnik 

+Antonija Kožuh  
+Francka in Anton Potrebuješ 

70 0  

1800 

18. 1.,   
sreda 

Marjeta Ogrska, red. 
+Jože Cankar, obl.  
+Alojz Koprivnikar, obl. , 

1800 

19.  1,  
četrtek 

Suzana, mučenka 
+Magda in Pavel Peklaj, obl.   
+Ana in Boris Stojanovič, obl.  

1800 

20. 1,  
petek 

Boštjan, mučenec 
+Marjan Jesenovec 
+Ciril Oblak, obl.  

1800 

21. 1.,  
sobota 

Neža, mučenka 
-po namenu 
+Breda Blaznik; +Mirko Božnar 

70 0  
1800 

22. 1. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

NEDELJA  

BOŽJE BESEDE 
 

Vincencij, diakon 

-za župljane in dobrotnike  
-za vero otrok in vnukov (Š)  
-v zahvalo za srečno vožnjo  
+Vinko Pivk 

70 0  

800 

 

1000 

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 | 

BITI KRŠČENBITI KRŠČEN  
 dejansko pomeni vstopiti  
v proces umiranja staremu 

grešnemu človeku in  
vstajenje ter rast  

v Jezusovo življenje  
v moči Svetega Duha.  

 
 

Božje življenje, ki izvira iz 
zakramenta svetega krsta, 
ni nek dodatek k našemu 

vsakdanjemu življenju, 
marveč zadeva vse naše 
bitje; preoblikuje nas v 

najglobljem smislu. 
 

J. Kužnik, V Marijini šoli 

Na praznik Jezusovega krsta 
se spomnimo svojega krsta,  
obudimo vero in hvaležnost,  
da je tudi nas Bog sprejel 
za svoje ljubljene otroke 
in nam dal poslanstvo.  

 

Iskreno in ponižno ga prosimo, 
da bi vse stvari v moči 

svetega krsta posvečevali 
in se v zavesti, da nas Bog 
ljubi, bojevali zoper zlo v 

sebi in okrog nas. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

Darovali  za maše (oddane):  +MARIJA KOŽUH: 10 sorodniki in sosedje;  +CILKA 
DOLINAR:  1 Tine Jesenovec.  

https://www.svetopisemskimaraton.si/mini-maratoni/


Pregled verskega življenja v župniji v letu 2022Pregled verskega življenja v župniji v letu 2022   (v oklepaju za 2021) 
 

 KRSTI: Starši ste obljubili versko vzgojo in prinesli k svetemu krstu 44 otrok (lani 47): 
23 (26) dečkov in 21 (21) deklic. Od krščansko poročenih staršev je bilo 27 (27) otrok; 
2 (0) civilno poročenih staršev, 15 (20) pa nezakonskih. Starši z zgledom vzgajate otroke.  
 

 VEROUK obiskuje 261 (270) otrok. Prvič je k svetemu obhajilu pristopilo 30 otrok 
(37). S sveto birmo je bilo potrjenih v veri 30 (34) birmancev. Molimo drug za drugega in 
si prizadevajmo, da seme Božjega življenja v mladih raste in se krepi ter obrodi sadove 
vere in ljubezni v odraslosti. Hvala Bogu za vse, ki ste zvesti Bogu in Cerkvi. 
 

 POROKE: Zakrament zakona je prejelo 18 parov (18). Sveti zakon je zakrament zaveze v 
podarjanju in služenju; vera, zrelost in kreposti pa so temelj na katerem je modro graditi.  
 

 Za PRVE PETKE duhovnika obiskujeva 26 starejših in bolnih. Zveličavno je, da 
domači pravočasno omogočite svojcem prejem milosti spovedi, maziljenja in obhajila. 
 

  POGREBI: S krščanskim pogrebom smo se poslovili od 34 župljanov (lani 54): 19 (20) 
moških in 15 (34) žensk. Povprečna starost umrlih je: moških 79 (78) let in žensk 82 (82) let. 
Previdenih za odhod v večnost (spoved, maziljenje, obhajilo) je bilo le 8 (6); samo 
maziljenih 7 (12); kar 19 (36) pa neprevidenih. Poskrbite za zakramente bolnim in starejšim! 
 

NAČRTOVANI DOGODKI V ŽUPNIJI V LETU 2023: 
   

 KRIŽEV POT po mestu Škofja Loka - veliki petek, 7. april, 
  

 ŽUPNIJSKO ROMANJE - četrtek, 27. april, 
 

 PRVO SVETO OBHAJILO - nedelja, 21. maj, 
 

 SREČANJE ZA ZAKONSKE JUBILANTE - nedelja, 28. maj, 
 

 TELOVSKA PROCESIJA - nedelja, 11. junij, 
 

 SREČANJE STAREJŠIH - nedelja, 18. junij,  

 

   

 ROMANJE NA SVETO GORO - sobota, 15. julij, 

 

 

 ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE, JAKOBOVA NEDELJA - 23. julij, 
 

  BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJEV na Sv. Ožboltu - 6. avgust, 

 

 TRADICIONALNO PEŠ ROMANJE NA BREZJE - sobota, 12. avgust,   

 

 PROCESIJA Z MARIJO in lučkami - ponedeljek, 14. avgust, 

 

 POLETNI ORATORIJ - od 21. do 25. avgusta, 
 

 ROMANJE treh župnij Z LUČKAMI V CRNGROB - sobota, 14. oktober, 
 

 SVETA BIRMA - nedelja, 15. oktober, ter 

 

 CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA - nedelja, 22. oktober. 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTANEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA   

 
 
 

 KOLEDNIKI so z vašo pomočjo letos zbrali 2.700€ za pomoč ljudem, 
med katerimi delujejo slovenski misijonarji. Bog vam obilno povrni z milostmi!   
 

 V akciji 'KUPIM KOZO' ste veroučenci in drugi verniki zbrali za 60 koz za 
družine v Afriki. Bog lonaj za res lep zgled nesebičnosti ter vzgojo za solidarnost.  
 

 V adventni akciji  'OTROCI za OTROKE' je 10 veroučencev zbralo 185,5€. Hvala  vam. 
 
 
 

 V torek, 10. jan., bo pri uršulinkah v Sv. Duhu ob 19h prvo srečanje   DELAVNICDELAVNICDELAVNIC   
MOLITVE in ŽIVLJENJAMOLITVE in ŽIVLJENJAMOLITVE in ŽIVLJENJA. Lepo vabljeni! Informacije in prijave: 040 232 626.  
  

 V soboto, 14. jan., bo ob 19. uri VEČER ZA MLADE VEČER ZA MLADE VEČER ZA MLADE ---   INTEGRUMINTEGRUMINTEGRUM. Vabljeni!  

  

  Prihodnjo nedeljo, 15. januarja, bo po 8. maši v župnišču LETNO 
SREČANJE KLJUČARJEV in MEŽNARJEVSREČANJE KLJUČARJEV in MEŽNARJEVSREČANJE KLJUČARJEV in MEŽNARJEV naše župnije. Prinesite poročila. 
Bog vam povrni vašo skrb za cerkve in dejavno vero. Naj bo vse v čast Bogu!  
  
2. NEDELJA MED LETOM2. NEDELJA MED LETOM  

 
 

 V sredo, 18. jan., bomo pričeli TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOTEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOTEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOVVV. 
Povabljeni k sveti maši, ter da si prizadevate za lepe odnose, saj tako      
izpolnjujete Jezusovo poslednjo željo: 'Da bi bili vsi eno.' 

 
 

 Od 18. do 21. jan. bo v župnijski cerkvi potekal 
MINI SVETOPISEMSKI MARATON - glasno branje 
SVETEGA PISMA, in sicer vsak dan od srede do 
sobote od 17. ure do maše ter uro po maši - cca. do 19.30. 

 
 
 

   V soboto, 21. januarja, bo ob 15. uri v župnijski cerkvi DEKANIJSKO DEKANIJSKO DEKANIJSKO 
SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE ---   BERILBERILBERIL. Med nas bo prišel in nas 
nagovoril g. Sebastijan Likar. Bralci beril pridite. 
 
 Do sobote, 21. januarja, lahko še prijavite otrokeprijavite otrokeprijavite otroke   na   ZIMSKA ZIMSKA ZIMSKA 
ORATORIJSKA DNEVAORATORIJSKA DNEVAORATORIJSKA DNEVA, ki bosta v soboto, 28., in v nedeljo, 29. januarja. 

 

  Januar je MESEC VERSKEGA TISKA. Vabljeni k naročilu Družine, Ognjišča, 
Magnifikata, Božjega okolja, Besede med nami … Lahko postanete tudi 
milijonar dobrote, če prinesete celoletni dar  (6 EUR) za pomoči potrebne.  

 
 

 Prihodnjo nedeljo, bo NEDELJA BOŽJE BESEDE. Bogu hvala za 
velik dar, da preko molitve in branja Svetega pisma lahko     
vstopamo v stik z ŽIVIM BOGOM. 

15. 1. 2023 

8. 1. 2023 

 

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: 
-12. januar: ZA MLADE, 
-19. jan.: ZA DOMOVINO in edinost kristjanov. 

 
 

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

VEČER ZA MOŠKEVEČER ZA MOŠKE  ponedeljek, 
16. januarja, 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://www.svetopisemskimaraton.si/mini-maratoni/
https://www.svetopisemskimaraton.si/le-pogum-vstani-mr-1049/

