
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.| 

VAJE  DUHA in primerno ORODJEVAJE  DUHA in primerno ORODJE 
 

Postne duhovne vaje izvršujemo s pomočjo 
treh orodji: molitev, post in dobra dela. Z njimi 
obdelujemo svojo dušo in telo, ter skušamo 
obnoviti, poglobiti ali pa utrditi odnos z Bogom. 

Ta odnos temelji na medsebojni ljubezni. 
Medtem ko nas Bog popolno in brezpogojno 
ljubi, pa je naša ljubezen nepopolna, med 
nami in Bogom stoji veliko ovir, ki onemogočajo, 
da bi ga popolno ljubili. Tem oviram v        
krščanski tradiciji pravimo greh in napačne 
podobe o Bogu. In te ovire skušamo v          
postnem času odstraniti ali pa vsaj zmanjšati. 
 

Odstranitev oz. zmanjšanje greha imenujemo 
spreobrnjenje, do česar nas mora privesti 
postni čas. Spreobrnjenje pomeni, da Bogu 
v svojem življenju damo vodilno mesto. 
Greh pa pomeni, da zavračamo Boga in 
želimo živeti 'po svoje'. 
Bog pa je ljubezen. Zato v postnem času ne 
pozabimo, da cilj ni veliki petek, temveč   
Velika noč. Cilj ni smrt na križu, temveč vstajenje 
od mrtvih. Ljubezen do človeka Jezusa vodi 
na križ, toda tretji dan ga ljubezen Boga 
Očeta obudi . Križ je osrednji lik krščanstva, 
ki želi v nas spodbuditi kesanje ob zavedanju, 
kako neizmerno nas Bog ljubi, ter nato spomniti, 
da mu popolnoma zaupamo, saj nas bo tretji 
dan z Jezusom vred obudil v novo poveličano 
življenje.                                           Vir: zupnija-dolenjavas.si 

5. februar 2023 Leto XLVI, št. 3 

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 

6. 2., pon. Pavel in jap.muč. +Slavc Mohorič, obl.; +Andrej Trobec, obl. 1800 

7. 2.,   
torek 

Koleta, redovnica  
-po namenu 
+Bernardka Oblak 

70 0  

1800 

8. 2.,  sreda Jožefina Bakhita, devica +Cilka Dolinar, 30. dan; -za mir v družinah 1800 

9.  2., čet. Apolonija, mučenka +Bojan Šinkovec, 30. dan; +Janez Oblak 1800 

10. 2., petek Sholastika, redovnica +Ivan in Ivo Ziherl; +Jani in Sandi Dolenc 1800 
11. 2.,  
sobota 

Lurška Mati Božja 
-v dober namen 
+Andrej Fojkar, ml., obl.; +Franc Jenko 

70 0  

1800 

12. 2. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

 

6. NEDELJA      
MED LETOM 

 

Evlalija, mučenka 

-za župljane in dobrotnike 
+Pavle Križnar, ml., obl. 
+Janez Tavčar, obl.;  
-v zahvalo za uspešno opravljen vozniški izpit 

70 0  

800 

1000 

 
13. 2., pon. Jordan, redovnik +Marinka Bodlaj, 7. dan; +Pavla Dolinar, obl. 1800 
14. 2.,   
torek 

Valentin, duhovnik 
-po namenu 
+Rafaela Bašelj, 30. dan 

70 0  

1800 

15. 2.,   
sreda 

Klavdij, redovnik 
+Veronika in Jože Frlic, 30. dan 
+Marinka Jurčič, obl. 

1800 

16.  2.,  
četrtek 

Julijana, mučenka 
-v zahvalo in priprošnjo Mariji 
-za vero, zdravje in razumevanje v družini 

1800 

17. 2., petek Sedem ustan. servitov +Zinka Karlin, 30. dan 1800 

18. 2.,  
sobota 

Heladij, škof 
-po namenu 
-za zdravje in blagoslov v družini; ++Blaževi 

70 0  
1800 

19. 2. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

7. NEDELJA      
MED LETOM 

 

Bonifacij, škof 

-za župljane; +Tončka Friškovec, obl.  
+Milan Cankar 
+Veronika Hostnik, obl. 
+Franc Kožuh, obl. (Podlubnik 63) 

70 0  

800 

1000 

 

20. 2., pon. Franček in Jacinta 1800 -v dober namen (K.L.) 
21. 2.,   
torek 

Irena (Mira), devica 
70 0  

1800 
-v čast Materi Božji (P) 
+Frančiška Potrebuješ, obl. 

22. 2.,   
++sreda 

PEPELNICA 
začetek postnega časa 

800 

1800 
-za spreobrnjenje grešnikov in rešitev duš 
+Anka in Branko Rosina, obl. 

23.  2., čet.  Polikarp, mučenec 1800 +Stane Dolenc, obl.; +Bernardka Oblak 
24. 2., +pet. MATIJA, apostol 1800 +Jože Corel; +Bojan Šinkovec 
25. 2.,  
sobota 

Alojzij in Kalist, mučenca 
70 0  

1800 
-po namenu 
+Matjaž Zupan; +Anton in Frančiška Žakelj, obl. 

26. 2. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

1. POSTNA NEDELJA 
 
 

Aleksander, škof 

70 0  

800 

1000 

1430 

-za župljane in dobrotnike 
+Jelka Cerkvenik 
+Franc Kržišnik 
Hribec: križev pot 

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 | 

Jezus Kristus,Jezus Kristus,   
Ti si gospodar zgodovine, 
potrebujemo Te. 
 

Ranjeni smo in v stiski. 
Prosimo Te, da nam     
olajšaš bremena bolečin in 
nas krepčaj v boju.  
 

Poveži naše družine in 
skupnosti, naj bomo 
odgovorni za skupno   
dobro in naj širimo resnico 
o življenju.  
 

Daj nam poguma, da bomo 
ljubili vse – brez izjeme, 
zlasti pa uboge in bolne, ki 
so Tvoji posebni prijatelji.  
 

Daj, da bomo odpuščali 
tistim, ki nas žalijo in    
zavračali vsako zlo ter 
delali za mir in spravo.  
 

Prosimo Te, podeli nam 
svojega Svetega Duha in 
Njegove darove, da bomo 
uresničili voljo usmiljenega 
Očeta in postali ljudstvo 
pravičnosti, miru in upanja.  
 
 

Jezus Kristus, Gospodar 
zgodovine, blagoslavljaj 
našo domovino, bodi z 
nami in nam pomagaj, da 
bomo tudi mi želeli biti s 
teboj zdaj in vekomaj. 
Amen. 

Darovali za maše (oddane): +CILKA DOLINAR: 1 Mojca Dolenc; +RAFAELA BAŠELJ: 1 Marjanca Žontar. 



5. NEDELJA MED LETOM5. NEDELJA MED LETOM  

 
 
 

 Bog vam povrni za vaše darove za razsvetljavo, pa tudi vsem, ki prispevate 
drva za ogrevanje in vsem, ki na tako raznotere načine podpirate Cerkev. 
 

  Od danes, nedelje, do torka bomo šli na romanje družin v Medžugorje. 
Bodimo povezani v molitvi. 
 

 V tem tednu bodo zimske počitnice, zato otroci ne boste imeli verouka. 
 

 V torek, 7. februarja, ob 19. uri Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 
vabi na nekdanjo Namo, kjer bo pogovor s p. Brankom Cestnikom o 
njegovi novi knjigi Šesti pečat. Lepo vabljeni. 
 

  V januarju ste bili povabljeni, da se naročite na verski tisk: Družino, Ognjišče, 
Božje okolje, Besedo med nami … Hvala vsem, ki  ste se odzvali povabilu. 
 

 V soboto bo god Lurške Matere Božje in 31. svetovni dan bolnikov, 
ki prebuja čut za bolne in trpeče in vse, ki so v stiskah. Svetovni dan bolnikov 
je povezan z obletnico prikazovanja Marije Lurdu, ker so se tam zgodila 
številna uradno potrjena  čudežna ozdravljenja.  

 
 
     
6. NEDELJA MED LETOM6. NEDELJA MED LETOM  
  

 V tem tednu bo zopet redni verouk. 
 

 

  V petek, 17. februarja, bo  ob 19. uri v župnišču,          
ga. Jana Dagaringa. Jana Dagaringa. Jana Dagarin   predstavila   izkušnjo dela in življenjizkušnjo dela in življenjizkušnjo dela in življenja a a 
v Afriki v Afriki v Afriki ---   v Ugandv Ugandv Ugandiii. Vabljeni. 

Po predstavitvi bo še kratek sestanek ZA STARŠE 
VEROUČENCEV 2. in 3. r. (vsaj eden od staršev naj se ga 
zagotovo udeleži).  

  
 
 
 

 

 Prihodnjo nedeljo, 19. februarja, bo pri sveti maši ob 10. uri 
PREDSTAVITEV LETOŠNJIH BIRMANCEPREDSTAVITEV LETOŠNJIH BIRMANCEPREDSTAVITEV LETOŠNJIH BIRMANCEVVV, ki jo bodo tudi sooblikovali. 
Verniki pa ste povabljeni, da jim boste dali zgled in molitveno oporo.  

7. NEDELJA MED LETOM7. NEDELJA MED LETOM  

 
 
 

 

 V Kinu Sora je možnost ogleda celovečernega filma 'celovečernega filma 'celovečernega filma 'SREČEN BO ČASREČEN BO ČASREČEN BO ČAS'S'S', 
ki predstavlja življenje in delo blaženega škofa SLOMŠKAživljenje in delo blaženega škofa SLOMŠKAživljenje in delo blaženega škofa SLOMŠKA, in sicer 
16. febr., 19. febr., v soboto, 25. febr., ter v nedeljo, 26. febr., ob 19. uri. 
  

  Na PEPELNIČNO SREDO, 22. feb., bomo vstopili v letošnji POSTNI ČAS. 
Sveti maši s pepeljenjem bosta ob 8. in 18. uri, ko bomo zaslišali besede: 
»Pomni človek, da si prah, in da se v prah povrneš!« ali »Spreobrni 
se in veruj evangeliju«. To nas opozarja, da smo ustvarjeni od Boga 
in vse, kar imamo, je od Njega. Tuzemeljske stvari so minljive, z njimi 
pa tudi naše telo. Kristjani pa vemo, da je naša duša odkupljena z    
Jezusovo smrtjo na križu, kar nas navdaja z upanjem.  

Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki 
petek (letos 7. aprila), ko se le enkrat na dan 
do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. 
Strogi post veže vernike od 18. do 60. leta.   
 Zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. 

Namen posta je spreobrnjenje srca - v odpovedi grehu in navezanostim, za 
doseganje večje odprtosti do Boga (molitev, zakramenti) in bližnjega (dobrota). 
 

  V postnem času bo VSAK PETEK ob 17.25 v cerkvi pobožnost 
KRIŽEVEGA POTA, pri katerem boste sodelovali tudi veroukarji: 

  V petek, 24. februarja, bo ob 19. uri v župnišču g. Benjamin Tomažič g. Benjamin Tomažič g. Benjamin Tomažič 
z inštituta INTEGRUM spregovoril kako priti do dobrih navad, kako priti do dobrih navad, kako priti do dobrih navad, 
iskrenih odnosov in zdrave samopodobiskrenih odnosov in zdrave samopodobiskrenih odnosov in zdrave samopodobeee. Vabljeni. 
Sledil bo še kratek sestanek ZA STARŠE VEROUČENCEV 7., 9. in 8. 
razreda (vsaj eden od staršev naj se ga zagotovo udeleži).  

  

  26. februarja, bo 1. POSTNA NEDELJA. Pri sveti maši ob 10. uri v župnijski 
cerkvi boste sodelovali veroučenci (ter starši) 1. in 5. razreda1. in 5. razreda1. in 5. razreda.   
Ob 14.30 bo križev pot na HRIBEC - sodelujete člani ŽPS. Vabljeni vsi verniki. 
 

19. 2. 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: 
- 9. februar: ZA MLADE, 
-16. februar: ZA DOMOVINO, 
- 23. februar: ZA OTROKE IN DRUŽINE. 

 
 

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

SVETOPISEMSKA SKUPINASVETOPISEMSKA SKUPINA  

ob sredah po maši v župnišču - 1. nadst. 

5. 2. 2023 

12. 2. 2023 

petek 24. 2. 6. r. petek 17. 3. 7. r. 

petek 3. 3. 8. r. petek 24. 3. 5. r. 

petek 10. 3. 2. in 3. r. petek 31. 3. 4. r 

 
 

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

VEČER ZA MOŠKEVEČER ZA MOŠKE  ponedeljek, 
20. februar, ob 20h v župnišču. 

https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2023-01/poslanica-za-31-svetovni-dan-bolnikov-poskrbi-zanj-socutje.html
https://www.kinosora.si/film/srecen-bo-cas
https://www.kinosora.si/film/srecen-bo-cas

