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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.| 

Svečnica in stari staršiSvečnica in stari starši 
 

Starost nosi s seboj svoj blagoslov in posebno 
poklicanost. Simeon in Ana nista skrivala svojih let, 
ampak sta vztrajno pričakovala Gospodov prihod v 
molitvi in zaupanju. Ko sta v otroku prepoznala 
odrešenika, je v hipu odpadlo breme let in  
dobila sta novo moč za nalogo: zahvaljevati se 
in pričevati za to Božje Znamenje, ki je prišlo na svet.  
 

Hoditi po stopinjah teh dveh izjemnih starih 
ljudi pomeni najprej postati umetniki molitve. 
Molitev ostarelih je za Cerkev velik dar in 
zaklad ter velika dobrina za celotno družbo, 
zlasti za tiste, ki so prezaposleni, preveč raztreseni 
ali zatopljeni v svoj svet. Tudi zanje mora nekdo 
moliti in prepevati o božjih znamenjih.  
 
 

Potrebujemo stare ljudi, ki molijo, saj je prav 
v tem namen in smisel starosti. V molitvi se 
lahko zahvaljujemo Gospodu za dobrine, ki 
smo jih prejeli in s tem zapolnjujemo praznino 
nehvaležnosti okoli nas; počastimo spomin na 
žrtve preteklih generacij, obenem pa prosimo za 
mlado generacijo in njihove sanje ter načrte.  
Mlade, ambiciozne ljudi spomnimo, da je 
življenje brez ljubezni nerodovitno in da je več 
veselja v dajanju, kot sprejemanju.  
 
 

Stari starši lahko predstavljajo »zbor« velikega 
duhovnega svetišča, iz katerega se dvigajo 
molitve, prošnje in slavospevi, ki podpirajo 
celotno skupnost pri vsakodnevnem delu  
in življenju. In končno, molitev nam samim 
očiščuje srce. Slavospevi Bogu in prošnje  
preprečujejo, da bi nam srce otrdelo od  
sebičnosti, zavisti ali cinizma. Stari ljudje so   
dragoceni, ko mlade spodbujajo na poti 
iskanja vere in smisla življenja.       papež Frančišek 
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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 

23. 1.,   
ponedeljek 

Henrik, duhovnik 
+Marija Kožuh, 30. dan 
+Martin Košir 

1800 

24. 1.,   
torek 

Frančišek Saleški, 
škof in cerkveni učitelj 

-po namenu 
+Rafaela Bašelj, 7. dan 
+Anka in Branko Rosina, obl.  

70 0  

1800 

 

25. 1.,  
sreda 

SPREOBRNITEV  
APOSTOLA PAVLA 

+Pavla Bergant, obl 
-za edinost med kristjani  

1800 

26.  1., 
četrtek 

Timotej in Tit, škofa 
++Štulcovi 
+Anica Svoljšak, obl. 

1800 

27. 1.,  
petek 

Angela Merici,  
red. ustanoviteljica 

++starši Prosen, obl. 
+Marjan Bokal, obl. 

1800 

28. 1.,  
sobota 

Tomaž Akvinski,  
cerkveni učitelj 

-v čast Svetim trem kraljem (P)  
++starši Erbežnik 

70 0  

1800 

29. 1. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

 

4. NEDELJA      
MED LETOM 

 

Valerij, škof 

-za župljane in dobrotnike 
-za zdravje v družini 
+Silva Alič, obl. 

70 0  

800 

1000 
30. 1.,   
ponedeljek Martina, mučenka 

-za zdravje (N) 
-za mir v svetu 

1800 

31. 1,   
torek 

Janez Bosko,  
redovni ustanovitelj 

-po namenu 
+Antonija in Vincenc Bernik  

70 0  

1800 

1. 2.,   
sreda 

Brigita Irska,  
opatinja 

+Ljudmila Strel 
+Marjana Bogataj, obl. 

1800 

2.  2.,  
četrtek 

JEZUSOVO DAROVANJE - 
SVEČNICA 

+Andrej Starman 
+Dragica Galzinja; +Marija in Jože Bergant 

80 0  

1800 

3. 2.,  
prvi petek 

Blaž,  
škof in mučenec 

-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu  
+Franc Rupar 

70 0  

1800 

4. 2.,  
prva sobota 

Oskar, škof 
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš 
+Lojze in Milka Javh 

70 0  
170 0  
1800 

5. 2. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

5. NEDELJA      
MED LETOM 

 

Agata, devica in mučenka 

-za župljane in dobrotnike  
+Anton Dobrajc 
+Marija in Štefan Kožuh, obl.; +Marija Oman 

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 | 

Kako prav brati Sveto pismo? 

Berimo ga molitveno, s 
pomočjo Svetega Duha, pod 
katerega vplivom je nastalo. 

Božja beseda vsebuje  
odločilna Božja sporočila nam.  

 

Biblija je kot eno dolgo Božje 
pismo vsakemu izmed nas, 
zato ga sprejemajmo z veliko 
ljubeznijo in spoštovanjem:  
- najprej je treba Božje pismo 
resnično brati, ne izbirati 
posameznosti, ne prezreti celote;   
- celoto moram potem razlagati 
z ozirom na Jezusa Kristusa, 
o katerem govori celotna 
Biblija, tudi Stara zaveza ter   
- brati ga moram v veri in 
zaupanju v Boga.  

�   � 

Sveto pismo vodi do sreče? 
Toliko bomo srečni, kolikor 
bomo zaupali Jezusovim 

besedam v »blagrih«.  
 

Evangelij je pot k sreči za 
vse, ki želijo hoditi po 
Božjih poteh. V blagrih je 
Jezus konkretno pokazal, da 
blagoslov temelji na tem, da 
sledimo Njegovemu življenj-
skemu stilu in delamo za mir.  

Darovali za maše (oddane): +CILKA DOLINAR: 1 Drago Božnar, 1 Tomaž Kokalj, 1 Ivan Golob, 2  Nuša 
Strasner z družino, 2 Marta Porenta, 1 Anica Pintar, 1 Cirila Peklaj, 1 Janez Petrič, 1 Cene Božnar,  
1 Mojca Dolenc; +RAFAELA BAŠELJ: 1 brat Niko, 1 Mari Strušnik, 1 Neža Rupar, 1 Štefančevi;  
+BOJAN ŠINKOVEC: 1 družina Kusterle; +BERNARDKA OBLAK: 2 Lovro in Majda Oblak.  



NEDELJA BOŽJE BESEDENEDELJA BOŽJE BESEDE  

 
 
 
 

 Danes je nedelja Božje Besede -  priložnost, da se zavemo, kako velik 
dar je Sveto Pismo - razodetje Boga, njegova živa beseda ter luč na  
naši poti. Povabimo jo v svoje življenje!  
 

 Hvala vsem, ki ste v tem tednu sodelovali pri skupnem branju Svetega pisma. 
V tem tednu  poteka SVETOPISEMSKI MARATON s spremljevalnimi dogodki 
in gosti: www.svetopisemskimaraton.si.  

 

  V sredo, 25. januarja, bo praznik SPREOBRNJENJA APOSTOLA PAVLA in 
sklep tedna molitve za EDINOST KRISTJANOV. Ekumenizem ni samo 
molitev, ampak vključuje tudi konkretno sodelovanje med kristjani različnih 
skupnosti in cerkva na področjih pravičnost in miru, krepitve družin, 
spoštovanje manjšin, ohranjanje stvarstva ter sprava med narodi.  
Letos nosi geslo: »Naučite se delati dobro, skrbite za pravico« (Iz 1,17). 
 
 

   V soboto in nedeljo, bosta pod vodstvom 
mladih animatorjev potekala                                          
ZIMSKA ORATORIJSKA DNEVA. 

 

 Prihodnjo nedeljo bo pri vseh svetih 
mašah OFER ZA RAZSVETLJAVOOFER ZA RAZSVETLJAVOOFER ZA RAZSVETLJAVO   oz. oz. oz. 
elektrikoelektrikoelektriko. . . Bog vam povrni za vašo   
velikodušnost v podpiranju župnije in ljubezen do Boga in Cerkve. 
     
Napoved premakljivih praznikov  v letu 2023 
Veselili smo se rojstva našega  Gospoda Jezusa Kristusa, po Božjem usmiljenju 
pa želimo doseči tudi  praznik njegovega vstajenja in dovršitve v slavi: 
 

-  v sredo, 22. februarja, bo Pepelnica in začetek  štiridesetdnevnega posta;  
 

-  9. aprila bomo obhajali Veliko noč; 
 

- v četrtek, 18. maja, bo Vnebohod našega  Gospoda Jezusa Kristusa; 
 

- 28. maja bo praznik Binkošti; 
 

- v četrtek, 8. junija, bo praznik Svetega  Rešnjega Telesa in Krvi; 
 

- v petek, 16. junija, bo praznik Srca Jezusovega; 
 

- 26. novembra bo nedelja Jezusa Kristusa kralja vesoljstva, ki mu gre  
vsa čast in slava na veke vekov.  

4. NEDELJA MED LETOM4. NEDELJA MED LETOM  

 
 
 

 

 

 V četrtek, 2. februarja, bo praznik Jezusovega 
darovanja v templju - SVEČNICA.           
Sveti maši bosta ob 8. in 18. uri.  
To je dan posvečenega življenja, ko se 
zahvalimo Bogu za redovnike in 
redovnice - vse Bogu posvečene in 
stare starše ter se jih spomnimo v 
molitvi. Bogu hvala za vse, ki ste staršem, 
otrokom in mladim v oporo s svojo 
življenjsko izkušnjo, modrostjo, molitvijo. 
Ta praznik je tudi spodbuda za starše, da 
bi svoje otroke izročali Bogu - jih vodili v 
cerkev, učili moliti in z zgledom kazali, 
kako živeti v veri in ljubezni do Boga.  
 

   V četrtek in petek, bova duhovnika obiskala bolnike in starejše .  

 

   Prvi petek in prva sobota bosta v tem tednu. Pridite k zakramentom. 
   

  V petek goduje sveti Blaž. Pri maši lahko prejmemo posebni blagoslov, 
s katerim prosimo, da bi nas Bog na priprošnjo svetega Blaža, škofa in 
mučenca, varoval bolezni na grlu in vsakega drugega zla. Morda se v teh 
časih spet bolj zavedamo, da potrebujemo Božje milosti za varstvo pred 
boleznimi in vsakršnim zlom. Z naše strani pa naj bo drža vere in 
zaupanja Bogu. Starši pripeljite tudi svoje otroke . 
 
 

  Na prve sobote ste vabljeni k molitvi ob 17h v župnijsko cerkev (po 
Marijinem naročilu v Fatimi) za rešitev duš pred pogubljenjem, v 
tolažbo Jezusovemu in Marijinemu Srcu ter za papeža in Cerkev.  
Ob 19h pa je slavljenje pred Najsvetejšim v kapucinski cerkvi sv. Ane. 
 
 

  Januar je MESEC VERSKEGA TISKMESEC VERSKEGA TISKMESEC VERSKEGA TISKAAA.  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.  

29. 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: 
-26. januar: ZA OTROKE in DRUŽINE, 
-2. feb.: ZA DUHOVNE POKLICE. 

 
 

SREČANJA VERA IN LUČSREČANJA VERA IN LUČ  druga 
sobota 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. 

22. 1. 2023 

Mladi vedo, da ima njihovo življenje 
smisel, če postane  

zastonjski dar za bližnjega.  
V tem je vir vseh poklicev: 

duhovniških, redovniških ter   
zakonskih-družinskih. (sv. Janez Bosko)  

https://biblicnogibanje.si/10-nasvetov-za-branje-svetega-pisma/
https://www.svetopisemskimaraton.si/

