
 

Leto XXXIX., št. 13                                                          12. junij 2016 

JUBILEJNO  LETO USMILJENJAJUBILEJNO  LETO USMILJENJA  
NE SODIMO in NE OBSOJAJMONE SODIMO in NE OBSOJAJMO  

 

Gospod Jezus nakazuje, kakšni so odseki na romanju, s kate-
rim je mogoče doseči cilj: »Ne sodite in ne boste sojeni. 
Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam 
bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potla-
čeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo dali v naro-
čje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo 
odmerilo« (Lk 6,37-38).  
Pravi predvsem naj ne sodimo in ne obsojamo. Če nočemo 
pasti v Božjo sodbo, ne smemo postati sodniki svojih bratov. 
Ljudje se namreč s svojo sodbo ustavijo na površju, 
medtem ko Oče vidi v globino. Koliko hudega povzročijo 
besede, ko jih podžigata ljubosumje in zavist!  
Govoriti slabo o bratu, ko ga ni zraven, je isto, kot da bi ga 
postavili v slabo luč, umazali njegov ugled in ga pustili v 
zobeh opravljanja. Ne soditi in ne obsojati pa pomeni, da 
znamo nabrati, kar je dobrega v vsakem človeku in ne 
dopustiti, da bi moral ta trpeti zaradi naše pristranske 
sodbe ali zaradi našega domišljanja, da vse vemo. 
             papež Frančišek 
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13. 6. 
ponedeljek 

Anton Padovanski, 
redovnik 1900 

14. 6.  
torek 

Valerij in Rufin, 
mučenca 

700 

1900 

15. 6.   
sreda Vid, mučenec 1900 

16. 6. četrtek Beno, škof 1900 

17. 6. petek Albert, duhovnik 1900 

18. 6.   
sobota 

Marko in Marcelijan, 
mučenca 
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1900 

2016  
19. 6.19. 6. 

NEDELJA 
12. MED LETOM  

700 

800 
1000 

20. 6.   
ponedeljek Adalbert, škof 1900 

21. 6.  
torek Alojzij, redovnik 

700 

1900 

22. 6.   
sreda 

Tomaž More in Janez 
Fisher, mučenca 

1900 

23. 6.  
četrtek 

Jožef Cafasso,  
duhovnik 1900 

24. 6.   
petek 

Rojstvo Janeza Krstnika,  
slovesni praznik 1900 

25. 6.  
sobota 

Viljem, opat 
DAN DRŽAVNOSTI 
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-za župl jane in dobrotnike  
+Marica Božnar,  obl .  
+Antonija Florijančič, obl. in Anton Nartnik 

+Terezi ja  Celec , 7.  dan 
+Anton Trojar;  +Anton Krajnik  

-po namenu 
+Franc Pintar,  7. dan  
+Marinka Pavićević 

+Ivana Demšar,  7.  dan 
+Angela Dolinar, obl.; +Anton Tavčar 

++Arhar (Vincarje) 

-za zdravje 

-po namenu 
+Janez Brelih, obl. 

-za župl jane in dobrotnike  
-v zahvalo; +Jože Dolenc,  obl .  
+Rozalija in Ivan Ogrinc, obl. 

+Franci Kožuh, obl. 
+Minka Prevc, obl.   

++starš i ,  brat  in  Terezi ja F ink 
-za zdravje (M.K.) 

+Pavel  Debel jak,  obl .  
++duhovnika Ivan in Janko Komljanec 

+Ljudmila Strel, obl. 
+Angela in Mati ja Škrjanec 

+Janez Kožuh, obl .  
+Ivana in Jakob Koblar,  obl .  

+Francka Finžgar 
Sv. Ožbolt:-za domovino (zaobljubljena) 
+Jože Habjan 
 

-za župl jane in dobrotnike  
+Anton Dobrajc, obl.; +Janko Bergant 
+Jože Jenko 

Oznan i la i zda ja  ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA,  Cankar jev t rg  13,  4220 Škof ja  Loka.   
Odgovar ja  Mate j  Nastran,  žpk. ;  te l . :  04/512-06-72; GSM: 031/463-828;  
e-pošta:zupnija.skofja.loka@rkc.si; spletna stran: http://zupnija-skofja-loka.rkc.si;  
TRR:19190-5002368967(pri DBS). Uradne ure: PO SVETI MAŠI (v župnišču oz. cerkvi). 

B O G O S L U Ž N I  R E D  
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.  

ŽUPNIJSKA KARITAS, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka; Uradne ure: Mestn i  t rg  38,  sre.  16 .00 - 17.00; 
TEL .(odz ivn ik): 04/512-33-00; e-pošta:kar i tas .skof ja loka@gmai l .com; TRR: SI56 1919 0500 7360 005.  
 

NAMIG , KAKO ŽIVETI USMILJENJE: 

◦ Načrtuj romanje v bližnje svetišče. 
◦ Nikogar ne obsojaj! Ne veš, s čim se 
bori v sebi - kakšno bitko bojuje. 

Darovali za maše (oddane) +IVANA DEMŠAR: 12 sorodniki, sosedje in prijatelji, ki so 
darovali tudi 200 eur za cerkev na Valterskem vrhu; +FRANC PINTAR: 1 Andrcovi, 1 vaš-
čani iz Gabrovega in Breznice 



 11. NEDELJA MED LETOM           12. 6. 2016 
 
 

� Jutri bo po maši TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA. 
 

� V mesecu juniju med tednom pri svetih mašah prebiramo 
VRTNICE. Radi pridite in častite Jezusovo Srce. 

 

� V sredo, 16. junija, smo povabljeni, da se pridružimo devet-
dnevni pripravi na 25. obletnico slovenske državnosti, in sicer 
z molitvijo in postom. 

 

� V četrtek bomo ob 18. uri molili pred Najsvetejšim ZA DOMOVINO.   
� Od 17. do 19. junija bo na Otočcu že 10. FESTIVAL DRUŽIN. 
Več informacij je na voljo na spletu: www.festival-druzin.si 
   
   

� 48. romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje v 
organizaciji Tiskovnega društva Ognji-
šče bo v soboto, 18. junija.  
Ob 9. uri bo molitev rožnega venca in 
priložnost za spoved, ob 10. uri pa bo 
na trgu pred baziliko slovesna maša, 
ki jo bo daroval mariborski nadškof 
metropolit mons. Alojzij Cvikl.  

Bolni, ostareli, onemogli in invalidi, se lahko prijavite za avtobusni pre-
voz v Stari Loki. Prijave zbira ga. Tončka Triler na tel.: 031 482 809, 
do ponedeljka, 13. junija. Na romanju dobrodošli tudi prostovoljci. 
   

� Prihodnja nedelja bo 12. med letom.  
   

� Uradne ure bodo v poletnem času po svetih mašah. 
 
 
12. NEDELJA MED LETOM           19. 6. 2016 
 
 

� Jutri bo po maši TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA. 
 

� Smo v dneh priprave na 25-letnico naše domovine Slovenije. V 
Iniciativi za dan molitve in posta za domovino so zapisali: »Ko 
po 25 letih samostojne države ugotavljamo, da smo izgubili voljo 
za iskanje skupnih izhodišč, in ko očitno ne znamo prepoznavati 
znamenj časa, je za kristjane jasno, da rešitev naših težav ni le 
boj »zoper kri in meso«, ampak predvsem zoper duha, ki ga je 
Kristus že premagal.  

Ko se v tem boju srečujemo z lastno bednostjo, nam ne preosta-
ne drugega, kot da pokleknemo pred 
vsem preživetim in prizadejanim trp-
ljenjem in po molitvi in postu sebe, 
narod in domovino izročamo Njegove-
mu usmiljenju in odrešenju. 
 

Zato ob 25-letnici slovenske države, 
vabimo, da se pod geslom Edinost, sre-
ča, sprava povežemo v molitvi za našo 
domovino. 24-urna molitev in post za 
domovino bosta potekala od 23. junija 
ob 16. uri do 24. junija ob 16. uri in se 
bo zaključila z mašo za domovino, ki jo 
bodo 24. junija ob 18. uri v ljubljanski 
stolnici darovali slovenski škofje.« 
 

 

�  V četrtek bomo ob 18. uri molili pred Najsvetejšim ZA 
OTROKE IN DRUŽINE v našem narodu. Pridite, molimo! 
 

� V petek, 24. junija, bomo obhajali slovesni praznik rojstva 
Janeza Krstnika. 
 

�  V soboto, 25. junija, bo PRAZNIK DRŽAVNOSTI. Kot zavedni drža-
vljani in kristjani ta dan izobesimo slovenske zastave na svojih domo-
vih in se pridružimo molitvi za spreobrnjenje nas državljanov in naše-
ga naroda. Ob 10. uri bo sveta maša za domovino na Sv. Ožboltu. 
 

� Nedelja, 26. junija, bo 13. NEDELJA MED LETOM. Pri sveti maši ob 
10. uri bo srečanje letošnjih zakonskih jubilantov iz naše župnije.  
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Vabljeni ste, da se udeležite tudi dogodkov v sosednih župnijah:  
 - Ob 25. rojstnem dnevu samostojne države Slovenije pripravlja Kulturno-
zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka pravi praznik slovenstva: v soboto, 18. junija 

2016, ob 20. uri v Jurjevi dvorani v Stari Loki nas bo najprej nagovorila novinarka 
in zgodovinarka dr. Rosvita Pesek, odlična poznavalka obdobja, ko se je osamosva-
jala Slovenija, sledil bo KONCERT PRIFARSKIH MUZIKANTOV, ki jih glasbe-
ni kritiki uvrščajo med najboljše etno skupine na Slovenskem. Vstopnice dobite v 
Turizem Loka, Stara Loka 8a. Število vstopnic je omejeno! 
 
 
 

 - V ponedeljek, 20. junija, bo ob 20.30 uri v župnišču pri Svetem Duhu, dr. Blaž 
Jezeršek imel predavanje o islamu, s katerim se srečujemo ob beguncih. Vabljeni. 

� 


