
OZNANILA: 

Iskrena hvala našim kolednikom, 
njihovim voditeljem in vsem, ki ste letos 
podprli TRIKRALJEVSKO AKCIJO, 
ki je potekala drugače kot prejšnja leta!  
S svojimi darovi smo podprli projekte 
slovenskih misijonarjev v Kirgiziji, 
Turčiji, Ruandi, Ugandi, Ukrajini, na 
Madagaskarju... Naj Bog vsem stotero 
povrne.   
 
K sv. mašam v Stari Loki lahko pride - z 
ozirom na velikost cerkve - okoli 15 oseb 
oz. enot (eno gospodinjstvo se šteje kot 
ena oseba). 

Prednost za prisotnost pri sveti maši naj 
bi imeli tisti, ki so darovali za sveto 
mašo.  

Če je več ljudi, potem eni lahko prejmejo 
pred sveto mašo obhajilo in gredo potem 
domov, kjer lahko molijo in spremljajo 
sv. mašo po radiu, televiziji ali preko 
socialnih omrežij. 

CERKEV JE ODPRTA  

vsak dan pol ure pred sveto mašo in 
pol ure po sveti maši.  

Priložnost za spoved: po dogovoru.  

SVETNIK MESECA 
28. januar, SV. TOMAŽ AKVINSKI 

 

Tomaž Akvinski se je rodil v mestecu 
Aquino v Italiji okoli leta 1225. Bil je 
plemiškega rodu. Vzgajali so ga benediktinci 
na Montecassinu. Med študijem filozofije v 
Neaplju je leta 1243 stopil med dominikance, 
čeprav se je družina močno upirala tej 
Tomaževi odločitvi. Ko je končal študij v 
Kölnu, je postal profesor teologije v Parizu 
in v Viterbu. Napisal je Summa teologica, 
veliko teološko in filozofsko delo, v katerem 
je z lahkoto, enostavnostjo in gotovostjo 
razjasnil temeljna vprašanja odnosa med vero 
in razumom, kakor tudi problem obstoja 
Boga. Je eden velikih cerkvenih učiteljev. 
Umrl je leta 1274. 

HVALA vsem, ki prispevate za redne 
stroške vzdrževanja župnije, osebno, 
v nabiralnik v cerkvi ali z nakazilom 
na TRR! (20 faranov je prispevalo za 
klopi)… Na mesec se zbere do polo-

vice potrebnih sredstev za redno vzdr-
ževanje! 

Iskreno se še priporočamo! 
  

Župnija Stara Loka 
Stara Loka 63, Škofja Loka 

TRR: SKB SI56 0312 8100 1414 021, 
nekateri ste dali  duhovnikom dar 

za biro)… 

——————————————— 

VEROUK:  

Do nadaljnjega je verouk v krogu dru-
žine. Vsak teden naj naredijo otroci po 
eno nalogo v veroučnem zvezku. 

Vsak ponedeljek in četrtek pa je ob 
19.30 svetopisemska kateheza za vso 
družino - oz. vse otroke! 

Prenos sv. maše »v živo« iz naše cer-
kve ali s Sv. Lenarta, je vsako nedeljo 
ob 9h!    
Seja članov ŽPS bo po spletu. 

Za srečanje s ključarji se bomo do-
govorili, kako bi  ga organizirali. 

KRŠČEVANJE – bo zopet, ko  bo 
dovoljeno—po predhodnem dogovo-
ru. 

KRŠČANSKI POGREB - je v ož-
jem družinskem krogu. Obred je pri 
vežici in pri grobu. Sveta maša je iz-
ven tega obreda (lahko kot 7. in 30. 
dan). 
 Hvala, ker namesto cvetja darujete za 
svete maše in potrebe cerkve! 

OBISK BOLNIKOV in podelitev 
zakramentov za umirajoče je mo-
goč po predhodnem dogovoru!  

 

 
JEZUSOV KRST - 
prerokba za naš krst.  
    Kaj  se zgodi pri krstu? 

 
     Sv. krst je zakrament, ki človeka 

prerodi za božjega otroka.  

    S krstom postanemo člani Cerkve, 
ki je Kristusovo skrivnostno telo. 

   Sv. krst je začetek, ki zahteva 
nadaljevanje, sv. obhajilo, sv. birmo, 
spoved… Povezanost z drugimi 
kristjani... 

       Krst 
pomeni 
odločitev, da 
bomo živeli 
kot nas uči 
Jezus 
Kristus.  

       Jezus nas 
uči ljubezni—
do Boga in do 
bližnjega. 

       Jezus je naš voditelj do zemeljske 
in nebeške sreče. 

Rojstvo otroka je velik dar.  
Bog daje staršem  možnost, da so 
njegovi sodelavci pri največjem 
čudežu – začetku novega življenja.  

Starši in botri, Bog vam je zaupal otroka, 
da skrbite zanj, za poklic in samostojno 
življenje, predvsem pa, da ga pripravite za 
srečo v tem in prihodnjem - večnem 
življenju v nebesih. 

V zavesti te obdarovanosti in poslanstva, 
ki ga imate starši, je krst postavitev otroka 
v odnos z Bogom, v katerem otrok postane 
Božji otrok.  

S krstom se začne njegova pot skozi 
življenje v Božje naročje.  Starši niste 
več sami v skrbi za otroka, ampak lahko 
računate na Božjo pomoč, predvsem preko 
Cerkve. 

Če gledamo na 
krst v tej luči, 
krst nikakor ne 
more biti le 
dogodek enega 
dneva, samo 
običaj, kateremu 
so sledili naši 
predniki in mu 
sledimo v 
spoštovanju 
njihove 
dediščine.  

Krst je izbira življenja, ki je 
neprestano prepleteno z 
Bogom, življenja, ki je stkano z 
zlatimi nitmi  ljubezni do Boga 
in do bližnjega. 
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FARAN 
- farna oznanila  
www.zupnija-staraloka.si  

facebook.com/Župnija-Stara-Loka 
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Dav. št. 14506998 
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4220 Škofja Loka 
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Tel.: 04 512 12 06 
Janez Šket, župnik 
GSM: 041 561 518 

 

dr. Janez Ambrožič: 041 970 307 
 Jože Dolenc: 040 315 951 



GODOVI in MAŠNI NAMENI 

 PON 11.1. Pavlin Oglejski, škof 18.00 +Marica Demšar, 30.dan 
+Alojz Štremfelj     in V zahvalo 

TOR 12.1. Tatjana, mučenka 18.00 +Neža Bregant, 7. dan 
++Bertoncelj—Čuk 
V čast Sv. Družini 

SRE 13.1. Veronika, devica 18.00 +Frančišek Porenta, 7. dan 
+Andrej Čadež 
V čast sv. Roku za zdravje 

ČET 14.1. Oton, opat 18.00 +Angela Kuhar, 7. dan 
+Florijan in Angela Pokorn 
+Cveta Jugovič, obl. 

PET 15.1. Pavel, puščavnik   8.00 
18.00 
 

Za duše v vicah 
+Gregor Porenta, 30. dan 
+Francka Ravnikar (Križna Gora) 

SOB 16.1. Marcel, papež   8.00 
18.00 
 

V čast MB—po namenu 
+ Franc in Katarina Omejc 
+Anica Gaber 

NED 17.1. 2. nedelja med 
letom, Anton, 
puščavnik 

  7.30 
  9.00 
18.00 

+Ljudmila Demšar, obl. 
+Frančiška in Janez Cof 
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta 

PON 18.1. Marjeta Ogrska, 
redovnica 

18.00 +Anton Gartner in Milan Naglič 
+st. Pepca in Janez Kunc 

TOR 19.1. Suzana, mučenka 18.00 +pok. Ravnikar-jevi   -       in za zdravje 

SRE 20.1. Fabijan in Boštjan, 
mučenca 

18.00 V čast Sv. Duhu 
+Janez Kunc, obl. 

ČET 21.1. Neža, mučenka 18.00 +Franc Žnidaršič 
+st. in brat Pertovt 

PET 22.1. Vincencij, diakon   8.00 
18.00 
 

V čast sv. Roku za zdravje 
+Franc Šuštaršič, obl. 
Po namenu darovalca 

SOB 23.1. Henrik, duhovnik   8.00 
18.00 

+za duše v vicah 
+pok. Porenta iz St. Loke 
+Danica Celestina 

NED 24.1. 3. nedelja med 
letom -
svetopisemska 

  7.30 
  9.00 
18.00 

+pok. iz družine Dolenc 
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta 
Za zdravje 

PON 25.1. Spreobrnenje ap. 
Pavla 

18.00 +Metod in  Frančiška Oblak 
+Pavel Štremfelj 
+Julijana Kuhar, obl. 

TOR 26.1. Timotej in Tit, škofa 18.00 +st. Pirc in Pek 
+Katja Galof 

SRE 27.1. Angela Merici, 
redovnica 

18.00 
 

+st. in Jože Kumar ter Tončka Gašperin 
+Zora Krek 

ČET 28.1. Tomaž Akvinski, 
cerkveni učitelj 

18.00 +Marinka Košir 
+Anica in Angela,obl. Gaber 
Za nove duhovne poklice 

PET 29.1. Valerij, škof 8.00 +Radenko Krstič 
+Angela Kuhar, 30.dan 
+Neža Bregant, 30.dan 

SOB 30.1. Martina, mučenka 8.00 
18.00 
 

Za srečno zadnjo uro 
+Franci Kumar 
Za zdravje in blagoslov v družini 

NED  31.1. 4. nedelja med letom 
Janez Bosko 

  7.30 
  9.00 
18.00 

+Francka in Ludvik Jugovic 
+Katarina in Franc Štiglic 
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta 

         TEDEN MOLITVE  
ZA EDINOST KRISTJANOV 

Teden molitve za edinost kristjanov 2021 
bomo obhajali med 18. in 25. januarjem. 
Gradivo je tokrat pripravila ženska meniška 
skupnost Grandchamp iz Švice.  

Letošnje geslo je: »Ostanite v moji 
ljubezni: obrodili boste obilo sadu«, sloni 
na Jezusovih besedah iz Janezovega 
evangelija (Jn 15,1-17).  
Ostati v Božji ljubezni pomeni spraviti se s 
sabo, tema pa »izraža poklicanost k molitvi,  
spravi in edinosti Cerkve ter človeštva. To 
je tudi poklicanost skupnosti Grandchamp«, 
ki jo danes sestavljajo redovnice različnih 
krščanskih izročil. 
Različne starosti, različna cerkvena 
izročila, različne države 
Skupnost je nastala v tridesetih letih 
prejšnjega stoletja, ko je skupina deklet 
odkrila pomen tišine pri poslušanju Božje 
besede. Po Jezusovemu zgledu, ki se je 
pogosto umikal na osamljene kraje, da bi 
tam molil, so dekleta začela opravljati 
duhovne vaje v majhni vasi Grandchamp v 
Švici. Kmalu so se jim pri duhovnih 
odmikih v tišino pridružili tudi drugi, čez 
čas pa se je nanje začelo obračati vedno več 
ljudi, ki so želeli živeti trenutke tišine in 
molitve. In tako je nastala skupnost, ki 
danes šteje petdeset članic različnih starosti, 
ki pripadajo različnim cerkvenim izročilom 
in prihajajo iz različnih držav ter sledijo 
vodilu brata Rogerja, ustanovitelja 
skupnosti Taizé.  

STATISTIKA 2020 

 V KRSTU PREROJENI: 

V preteklem letu je bilo krščenih 12 otrok, to je 

dve tretjini manj kot prejšnja leta (od 30-35). 

Fantkov je bilo 8, deklice pa 4. Čestitamo!  

                ZAKRAMENT SV. ZAKONA SO 

SKLENILI: 

V naši župniji se je lani poročilo 5 parov, eden 

manj  kot predlani. En par se je poročil drugje. 

Vsem želimo veliko sreče in Božjega 

blagoslova. 

    POSLOVILI SO SE: 

Iz naše srede je odšlo v večnost 41 faranov, to 

je približno ena tretjina več, kot prejšnja leta 

(25—30 pogrebov).   

15 moških in 26 žensk. Previdenih, tistih torej, 

ki so prejeli zakramente za umirajoče (spoved, 

maziljenje in sveto popotnico), je bilo 21, 

neprevidenih pa 21. Vzrok je tudi situacija v 

zvezi s COVID-19. 

Rajnih se radi spominjajmo v svojih molitvah 

in darujmo zanje svete maše. 

      SVETA OBHAJILA: 

V vsem letu, zaznamovanih s COVID-19 in 

vsemi omejitvami, je bilo razdeljenih okoli 

18.000 obhajil, to je več kot polovico manj kot 

prejšnja leta.  

SVETA BIRMA:   

Oktobra je bilo pri sv. birmi 43 mladih iz  9. 

razreda in 1. letnika srednje šole. 


