
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.| 

Kako ohranjati mir v družini?Kako ohranjati mir v družini? 
 

1. Govorite prijazno - Sv. Janez Bosko pravi:  
“S prijaznimi besedami in dejanji boste 
osvojili vsakogar.” Če nekdo naredi 
napako, ga opomnimo na štiri oči.  
 

2. Bodite nasmejani - Mati Terezija pravi: 
“Mir se začne z nasmehom. Vsak dan zač-
nite z nasmehom, tudi če ste slabo spali.” 
Počasi nam bo prešlo v navado in z nas-
mehom bomo razbremenili tudi bližnje.  

 

3. Delite darove in bodite pozorni na potrebe drugih - Sv. Janez Pavel II. pravi:  
“Ljubezen bo kvas miru, ko bodo ljudje začutili potrebe drugih kakor svoje lastne in z 
njimi delili vse, kar imajo, začenši z vrednotami duha.” Pogosto vidimo le lastne potrebe, 
prezremo pa potrebe drugih. Vsi kaj potrebujemo, vsi pa lahko tudi kaj ponudimo.   
 

4. Prosite odpuščanja in hitro odpuščajte - Sv. Janez Pavel II. je rekel: “Ne 
izgubljajte časa za zamere. Vedno moramo odpuščati, zavedajoč se, da smo 
tudi sami potrebni odpuščanja.” Zavedanje lastnih slabosti nas spodbuja, da smo 
usmiljeni do drugih. Odpuščanje ni čustvo, ampak zavestno dejanje, ko se     
odpovemo sovraštvu in maščevanju ter tako branimo dobro v sebi in ga živimo. 
 

5. Bodite potrpežljivi v ljubezni - Vsako dejanje iskrene ljubezni prej ali slej 
vpliva na srce drugega. Naučiti se moramo, kako čakati in prisluhniti!      
Potrpežljivost prinaša mir. Če stvari opravljamo z ljubeznijo, vlagamo ne le 
vase, ampak tudi v druge in postanemo orodje miru. 
 

6. Kakovostno preživljajte čas drug z drugim - Posvetite se drugim, vzemite si 
čas zanje, odtrgajte se od dela in naprav, pojdite na izlet/sprehod. To prinaša ved-
rino, sproščenost in zadovoljstvo. 
 

7. Radi se objemite - Objem je prijazna kretnja ljubečega odnosa. Je zname-
nje miru, način pozdrava iz srca. Radi objemite svoje domače, večkrat. 
 

8. Vsak dan molite - Če želimo širiti mir, ga moramo najprej sprejeti in živeti. 
Bog nam ga podarja po svoji Božji besedi in bližini v umirjeni molitvi.                    
                                                                                                                                 Po: Aleteia  
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3. POSTNA NEDELJA 
 

 

Doroteja, mučenka 

70 0  

800 

1000 

1430 

-za župljane in dobrotnike  
+Marijana Setnikar, obl. 
+Cirila Omejc, obl. 
Hribec: križev pot 

13. 3., pon. Kristina, mučenka  1800 +Domen Slana  
14. 3.,   
torek 

Matilda, kraljica  
70 0  

1800 
-v zahvalo (V) 
+Boštjan Dolenc 

15. 3.,   
sreda Ludovika, redovnica 1800 +Marija in Anton Ješe, obl 

+Majda Berčič in starši 
16.  3.,  
četrtek Hilarij Oglejski, škof 1800 +Miro Božnar 

+Julijana in Janko Šifrar 
17. 3.,  
+petek Patrik, škof 1800 

+Janez Prevodnik, obl. (Podpulfrca) 
+Franc in Frančiška Homan 

18. 3.,  
sobota 

SVETI JOŽEF 
mož Device Marije 

liturgično praznovanje 
začetek tedna družine 

800 

1800 

+Katarina Omejc, obl. 
++Jakovčevi 

19. 3. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

 

4. POSTNA NEDELJA 
(LAETARE) 

700 

800 

 

1000 
1430 

1515 

-za župljane in dobrotnike  
+Jože Bašelj; +Rafaela Bašelj  
+Franc Potrebuješ, obl. 
+Pavle Kožuh (Kopališka); +Jože Demšar 
Hribec: križev pot 
Hribec: +Jožef in Marija Bernik in sorodniki 

20. 3.,  
ponedeljek 

Klavdija, mučenka 1800 
+Ludvik Lovrenčič, obl. 
-za srečen porod 

21. 3.,   
torek 

Nikolaj iz Flüe,  
puščavnik 

70 0  

1800 
+Marinka Bodlaj, 30. dan 
+Terezija Cvetka Debeljak, obl. 

22. 3.,   
sreda Lea, spokornica 1800 

+Franc, Alojz in Marjana Bogataj 
+duhovnik Janez Pogačnik 

23.  3.,  
četrtek Turbij, škof 1800 

+Franc Rupar, 30. dan 
+Jože Kovač  

24. 3., 
+petek Dionizij, mučenec 1800 +Pavla Nastran 

+Pavla Harastija 

25. 3.,  
sobota 

GOSPODOVO  
OZNANJENJE 

slovesni praznik 

800 

1800 

+Marjanca Potrebuješ 
+Anton Trojar; +Lado Potočnik, 30. dan  

26. 3. 
2 0 2 3  
NEDELJA 

5. POSTNA (TIHA)
NEDELJA 

 

 

Lara, mučenka 

70 0  

800 

 

1000 

1320 

-za župljane in dobrotnike  
+Ana in Primož Prezelj; +Janko Tušek, 
obl. in Ernest, ter Franc in Frančiška  
+Ivana Koblar, obl.; +Anton Nartnik, obl. 
odhod na križev pot v Kočevski Rog 

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 | 

Darovali za maše (oddane): +FRANC RUPAR: 2 Jamnikovi (Planica), Drinovc in Hribernik, 2 Habjan 
(Kopališka) ter  sorodniki 325€ za župnijo; +PAVLA NASTRAN: 7 župljani in 100€ dar za Karitas. 



3. POSTNA NEDELJA3. POSTNA NEDELJA  

 
 
 

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

  Župnik se skupaj z domačimi iskreno zahvaljuje za vse izraže no sočutje, 
molitve, darove za svete maše in vso bližino ob smrti njegove mami.  
 

  Si želite okusiti moč Svetega Duha? 
Spoznati, kako se vse spremeni z Njegovo 
močjo? Vabljeni v torek, 14. marca, ob 
19.45 k Sv. Jožefu v Ljubljano.  
Kaj lahko pričakujete? Slavljenje, pričevanje, 
adoracijo, molitev nad posamezniki, možnost 
za sveto spoved. Več na dotikduha.si. 
 

  
   V petek, 17. marca, pri KRIŽEVEM POTU ob 17.25 v župnijski cerkvi 
sodelujete veroučenci 5. razreda5. razreda5. razreda. Povabljeni tudi starši in drugi verniki. 

  
  V soboto bomo liturgično obhajali praznik 
sv. Jožefa, zavetnika mož, družin, delavcev, 
Cerkve, priprošnjika za srečno zadnjo uro ... 

Pričel se bo tudi 
TEDEN DRUŽINETEDEN DRUŽINETEDEN DRUŽINE. 
Vsak večer se boste 
od 19.45 do 20.05 
lahko preko zoom-a pridružili kvizu, zgodbi 
o miru in pesmi. Več inf. na: https://katoliska
-cerkev.si/teden-druzine-2023.  
Vabljeni k molitvi za družine.  
 

 
 
 
 

  Prihodnjo nedeljo, 19. marca, bo 4. POSTNA NEDELJA. Pri sveti maši ob 
10. uri v župnijski cerkvi boste k sodelovanju povabljeni veroučenci (in 
starši) 4. razreda4. razreda4. razreda. Po sveti maši ob 8. in 10. uri bo kratka predsta-
vitev medicinske odprave v Kenijo.  
  Ob 14.30 bo križev pot na HRIBEC. K sodelovanju vabljene družine. 
Ob 15.15 bo to nedeljo na Hribcu tudi sveta maša. Vabljeni vsi verniki. 

4. POSTNA NEDELJA  (LAETARE)4. POSTNA NEDELJA  (LAETARE)  

 
 
 

 

 Danes se še lahko prijavite za udeležbo na 

dekanijskem križevem potu v Kočevski Rog, 

na katerega se bomo odpravili prihodnjo nedeljo, 

26. marca (ob 13.20 bo odhod izpred 'Tehnika', 

vrnitev okrog 19. ure).  
 

  Povabljeni ste, da se udeležite katere od prireditev DNEVOV ŠKOFJE-
LOŠKEGA PASIJONA. Več inf. na letakih ob izhodu in oglasni deski. 
  

  V torek, 21. marca,  ob 19. uri Knjižnica Ivana Tavčarja vabi (na Namo) 
na predstavitev metode naravnega načrtovanja družine. Prijave: 
ana.praznik@sensiplan.si. 
 

  V petek, 24. marca, pri KRIŽEVEM POTU ob 17.25 v župnijski cerkvi 

sodelujete veroučenci 7. razreda7. razreda7. razreda. Hvala otrokom (in staršem), da 

pridete in sprejemate dar Božje milosti.  

Ob 19h vabljeni v župnišče na še zadnji POSTNI VEČER, ko se bo gost - 
franiškan p. dr. Andraž Arko p. dr. Andraž Arko p. dr. Andraž Arko skupaj z nami ustavil  ob vprašanju:   
ALI JE SPOVED RES ZASTARELA?ALI JE SPOVED RES ZASTARELA?ALI JE SPOVED RES ZASTARELA?   
  

  V soboto, 25. marca, bomo obhajali slovesni 

praznik GOSPODOVEGA OZNANJENJA.  

Na materinski dan se iskreno zahvalimo staršem 

in Bogu za življenje. Sveti maši bosta ob 8. in 18. uri.  
 

Ob 19. uri Prosvetno društvo Sotočje pripravlja  v 
Sokolskem domu PRIREDITEV OBPRIREDITEV OBPRIREDITEV OB               
MATERINSKEM DNEVMATERINSKEM DNEVMATERINSKEM DNEVUUU. Lepo vabljeni! 
 
 Prihodnja nedelja, 26. marca, bo 5. POSTNA (TIHA) NEDELJA. Pri 
sveti maši ob 10. uri boste sodelovali veroučenci 9. razreda9. razreda9. razreda. Po 
svetih mašah boste lahko pred cerkvijo dobili oljčne vejice za cvetno 
nedeljo. Vaš dar bo namenjen obnovi cerkva v slovenski Istri.  

19. 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: 

-16. marec: ZA DOMOVINO, 

- 23. marec: 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. 

12. 3. 2023 

 
 

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

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

https://dotikduha.si/
https://katoliska-cerkev.si/teden-druzine-2023
https://katoliska-cerkev.si/teden-druzine-2023
https://www.pasijon.si/dnevi-skofjeloskega-pasijona-2023/
https://www.pasijon.si/dnevi-skofjeloskega-pasijona-2023/
https://www.sensiplan.si/

