
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 te uničuje? Kaj te uničuje?     
Uničuje te greh. To ni samo hudo, ki 
ga storimo, ampak tudi dobro, ki ga 

opustimo. Greh torej ni samo jeza, 
neljubeznivost, zavist, goljufija. Greh je tudi, 
da nismo pomagali, čeprav bi mogli. Greh je, 
če smo bili preleni, da bi razvijali svoje talente. 
Greh je, če smo se bojazljivo umaknili 
in nismo podprli pravične stvari. Takšni grehi in 

opustitve naše življenje napravijo brezvoljno, 
žalostno in pusto. Še huje: en greh potegne 
za seboj drugega. Prikradejo se slabe navade. 
Če plevela ne izruješ, se razbohoti in 

zaduši dobro rastlino. 
 

Kako nam Bog podari nov začetekKako nam Bog podari nov začetek??  
Vsak greh je najprej proti Bogu. On nas je 

čudovito ustvaril. In kako ravnamo s tem 

darom? Bog noče, da ga zapravimo. Daje nam 

možnost, da naše življenje spet postane lepo 
in krepko. 
Evangelij nam kaže 

Boga, polnega 

ljubezni in 

dobrote. Morda 

tvoji grehi niso 

tako veliki kakor 

pri kakšnem zločincu, a tudi ti si potreben    
usmiljene ljubezni Boga Očeta, ki odpušča.  
Zato pojdi k spovedi. Pomisli: tudi duhovnik 
in papež se spovedujeta. Veliki svetniki so 

redno hodili k spovedi.                     Po: Youcat – birma  
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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 

27. 2.,  
ponedeljek 

Gabriel Žal. M. Božje  1800 +Marija Kožuh;  
+Angela in Barbara Ziherl 

28. 2.,   
torek 

Ožbolt, škof 

70 0  

1800 

 

-po namenu 
-v zahvalo za 50. let življenja 
+Dominik in Marija Cankar 

1. 3.,   
sreda 

Albin, škof 1800 +Rok Petrič 
+Blaž in Neža Božnar 

2.  3.,  
četrtek 

Neža Praška, devica 1800 +Vesna Hočevar, 7.dan 
+Ivana Starašinič, obl. 

3. 3.,  
+prvi petek 

Konigunda, cesarica 
70 0  

1800 
-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu  
++starši Levpušček in Šavli 

4. 3.,  
prva sobota 

Kazimir, kralj 
70 0  

170 0 

1800 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš 
+Jože in Berto Kosmač, obl.  

5. 3. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

 

2. POSTNA NEDELJA 
 

 

Hadrijan, mučenec 

70 0  

800 

1000 

1430 

-za župljane in dobrotnike; +Tončka Čarman 
+Jernej in Angela Mrak 
+Silva Pirc  
Hribec: križev pot 

6. 3.,  
ponedeljek 

Miroslav, opat 1800 
+Jože Mijatovič, obl. 
++sestre in bratje Dolinar 

7. 3.,   
torek 

Perpetua in Felicita, 
mučenki 

70 0  

1800 
-po namenu 
+Katarina Lavrinec, obl. 

8. 3.,   
sreda 

Janez od Boga, red. 1800 
+Frančiška Orešnik, 30. dan 
+Simon in Jože Kožuh, obl. 

9.  3.,  
četrtek 

Frančiška Rimska, red. 1800 
+Ljudmila in Alojzij Kržišnik  
-za razumevanje med sosedi  

10. 3., 
+petek 

40 mučencev 1800 +Francka Potrebuješ (Groharjevo n.)  
+Janez Košir 

11. 3.,  
sobota 

Benedikt, škof 
70 0  

1800 

 

+Peter in Edi Šelhaus  
+Ludvik in Tinca Frelih 
+Mili Eržen in Marjan Kok  

12. 3. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

3. POSTNA NEDELJA 
 

 

Doroteja, mučenka 

70 0  

800 

1000 

1430 

-za župljane in dobrotnike  
+Marijana Setnikar, obl. 
+Cirila Omejc, obl. 
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 | 

Pridi, Sveti Duh, Pridi, Sveti Duh,  
očisti mojo notranjost vseh 

usedlin jeze in slabih spominov. 
 

Omogoči mi, da se bom prete-

klosti spominjal v spokojnosti, 

brez sovraštva, zamer in žalosti, 

brez trpljenja in strahov. 

Moja gotovost je v tvoji ljubezni 

in v tvoji moči, ki me objema. 
 

Ne dopusti, da bi oslabel in 

se iztrošil v pomanjkanju 

odpuščanja in v grenkobi. 

Izkorenini iz moje notranjosti  

vsako željo po maščevanju. 
 

Pokaži mi, Sveti Duh, da se 

na koncu maščevanje vrne 

na moje življenje in ubije 

moje veselje in mir. 
 

Pomagaj mi izreči, da so 

svobodni vsi, ki so mi kakor 

koli prizadejali trpljenje. 

Da mi ni treba za to, da bi se 

počutil dobro, povzročati 

trpljenja njim. 
 

Izlij v mojo notranjost svoje 

usmiljenje, položi v moje oči 

svoj usmiljeni pogled, da se 

jih bom mogel spominjati  

brez sovraštva in brez trpljenja. 
 

Pokaži mi, da je več sreče v 

dajanju kakor v prejemanju 

in da je vedno boljše zmago-

vati slabo z dobrim. 

Pridi, Sveti Duh. Amen. 
 

             iz knjige '5minut s Svetim Duhom' 

Darovali za maše (oddane): +FRANČIŠKA OREŠNIK: 1 Roman Čarman, 1 Ivanka Potočnik. 



1. POSTNA NEDELJA1. POSTNA NEDELJA  

 
 
 

  Danes popoldne ob 14.30 vabljeni na pobožnost križevega pota na Hribec. 
 

  Danes zvečer ob 19h bo v Kinu Sora še zadnja možnost ogleda filma filma filma 
'''SREČEN BO ČASREČEN BO ČASREČEN BO ČAS'S'S', o življenju in delu blaženega škofa SLOMŠKAškofa SLOMŠKAškofa SLOMŠKA. 
 

  V četrtek in petek bova duhovnika obiskala starejše in bolne.  
 
 

  Prvi petek in prva sobota bosta v tem tednu. Vabljeni k zakramentom.      
Na prve sobote radi pridite ob 17. uri v župnijsko cerkev k molitvi 
(po Marijinem naročilu v Fatimi) za rešitev duš, v tolažbo Jezusovemu in 
Marijinemu Srcu ter za papeža in Cerkev. Zvečer ob 19. uri je slavljenje 
v kapucinski cerkvi sv. Ane. 
 

  V petek, 3. marca, pri KRIŽEVEM POTU ob 17.25 v župnijski cerkvi 
sodelujete veroučenci 8. razreda.  

  
  V soboto, 4. marca, bo ob 
19. uri v župnišču, še zadnji  
V E Č E R  Z A  M L A D E ,  k i  j i h   
pripravljajo sodelavci Inštituta 
INTEGRUM.  Mladi, vabljeni!   

 
 
 
 

 Prihodnjo nedeljo, 5. marca, bo       

2. POSTNA NEDELJA. Pri sveti maši 

ob 10. uri v župnijski cerkvi boste k 

sodelovanju povabljeni veroučenci 

(in starši) 7. razreda7. razreda7. razreda. 
   

 

Ob 14.30 bo križev pot na HRIBEC. 

K sodelovanju povabljeni sodelavci 

Karitas. Pridružili se nam bodo tudi 

župljani iz Svetega Duha in Žabnice.  

Vabljeni vsi verniki. 

2. POSTNA NEDELJA 2. POSTNA NEDELJA  

 
 
 

 

 V ponedeljek, 6. marca, bo ob 16. uri priprava na krščevanje. 
  

  V petek, 10. marca, pri KRIŽEVEM POTU ob 17.25 v župnijski cerkvi 

sodelujete veroučenci 2. in 3. razreda. Hvala staršem in otrokom, 

da pridete in skupaj odkrivamo kako veliko ljubezen ima Jezus do nas.  
   
 V petek, 10. marca, ob 18.45         

vabljeni v župnišče na POSTNI VEČER, ko 

nam bo s. Anja Kastelic s. Anja Kastelic s. Anja Kastelic spregovorila         

O DARU in IZZIVU POSTAO DARU in IZZIVU POSTAO DARU in IZZIVU POSTA .   

Po srečanju bo še kratek sestanek za 

starše veroučencev 4., 5. in 6.r.  

Dobrodošli vsi. 
   

  Prihodnja nedelja, 12. marca, bo 3. POSTNA in PAPEŠKA NEDELJA, 
ko se bomo spomnili izvolitve papeža Frančišča in molili zanj.         
Pri sveti maši ob 10. uri boste sodelovali veroučenci (ter starši)    
6. razreda6. razreda6. razreda. To nedeljo bo tudi redno krščevanje. 
Ob 14.30 bo križev pot na HRIBEC - sodelujejo skavti. Vabljeni vsi. 
 

 

 V marcu bo še nekaj dogodkov, na katere vas že sedaj spomnimo : 
 

             -  predstavitev medicinske odprave v Kenijo -  
                           nedelja, 19. marca pri sveti maši ob 8. in 10. uri,  
 

            -  prireditev ob materinskem dnevu -  
                           sobota, 25. marca, ob 19. uri v Sokolskem domu,  
 

           - dekanijski križev pot v     

Kočevski Rog - 5. postna nedelja, 

26. marca (odhod ob 13.15 izpred 

'Tehnika', vrnitev okrog 19. ure).  

               Prijavite se do 19. marca! 

 
  
 

5. 3. 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: 

-2. marec: ZA DUHOVNE POKLICE, 

- 9. marec: ZA MLADE. 

 
 

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

SVETOPISEMSKA SKUPINASVETOPISEMSKA SKUPINA  

ob sredah po maši v župnišču - 1. nadst. 

26. 2. 2023 

 
 

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. 

https://www.kinosora.si/film/srecen-bo-cas
https://www.kinosora.si/film/srecen-bo-cas





