
 

Leto XXXIX., št. 16                                                           24. julij 2016 

2016  
24. 7.24. 7. 

NEDELJA 

17. MED LETOM - 
FARNO ŽEGNANJE  

 

700 
800 

1000 

25. 7. 
ponedeljek 

JAKOB STAREJŠI, 
apostol, praznik 

800 

1900 

26. 7.  
torek 

Joahim in Ana, starši 
Device Marije 

700 

1900 

27. 7.   
sreda 

Gorazd, Kliment in 
učenci Cirila in Metoda 

1900 

28. 7.  
četrtek 

Viktor I., papež 1900 

29. 7. 
petek 

Marta 
svetopisemska žena 

1900 

30. 7.   
sobota 

Peter Krizolog, škof 700 

1900 

2016  
31. 7.31. 7. 

NEDELJA 

18. MED LETOM - 
KRIŠTOFOVA 

700 

800 
1000 

1. 8.   
ponedeljek 

Alfonz Ligvorij,  
cerkveni učitelj 

1900 

2. 8.  
torek 

Evzebij, škof 700 

1900 

3. 8.   
sreda 

Lidija,  
svetopisemska žena 

1900 

4. 8.  
četrtek 

Janez Vianej,  
duhovnik 

1900 

5. 8.   
prvi petek 

Marija Snežna 700 

1900 

6. 8.  
prva sobota 

JEZUSOVA SPRE-
MENITEV NA GORI 

700 

 1900 

2016  
7. 8.7. 8. 

NEDELJA 
19. MED LETOM 

 

700 
800 

1000 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike; +Ana Habjan, obl. 
+Irena in Uroš Kalan, obl. 
+Miro Habjan 

+Francka Finžgar 
+Franc Rupar, obl. 

+Anica in Franc Svol jšak,  obl .  
+Jaka Bergant 

+Janez in Jakob Košir  
+Zvonko Koplan 

+Frančiška Pleško,  st .  
++Pol ičarjevi  

+Jože Habjan 

-po namenu 
++starš i  Krmel j  (sv.  Andrej)  

-za župl jane in dobrotnike  
+Angela Mrak, obl.; -za srečno vožnjo 
+Ivanka Bernik 

-za blagoslov v zakonu   

-po namenu 
+France Šuštar 

+Anton Kovač, 30.  dan 
+Ivana Demšar 

++starši  Jesenko 

+Jože Ziher l ,  obl .  
-v čast  Jezusovemu srcu 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
+Jože Možgan,  obl .  
 

-za župl jane in dobrotnike 
+Ivan Iglič, obl. 
+Mari ja  Oman 
Sv. Ožbolt: žegnanje 

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(priDBS). Uradne ure: MED TEDNOM PO SVETI MAŠI (v zakristiji). 

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.  
 

ŽUPNIJSKO PEŠ ROMANJE NA BREZJEŽUPNIJSKO PEŠ ROMANJE NA BREZJE  
             

Župnijsko peš romanje na Brezje je lepa oblika povezovanja med žup-
ljani in Bogom, po Mariji. Pomoč in spodbuda za udeležbo so nam lahko 
tudi naslednji podatki in opisi zgodovine in sedanjosti romanja. Za odgo-
vore in vtise Bog povrni g. Mirku Erženu in g. Vincenciju Demšarju. 
 

ZAČETKI 
 

�  Kdaj se je začelo? Leta 1984.  
 

�  Kdo je bil pobudnik? Takratni župnik g. Alfonz Grojzdek in ŽPS 
(predvsem sta bila aktivna člana Vincencij Demšar in Stane Božič). 
 

�  Kakšen je bil namen, da se je začelo romati? Povezati župljane 
na skupnem romanju - saj so do tedaj veliko romali posamezno oz. 
v manjših skupinah. Namen je bil (in je seveda še) skupna zahvala 
in priprošnja Mariji na Brezjah. Tem namenom pa so pridruženi še 
osebni nagibi in konkretne potrebe.  
 
 

UDELEŽENCI 
 

�  Koliko je bilo največ romarjev?  Pred prib-
ližno dvajsetimi leti 204 - okoli 185 peš, 20 pa 
z avti. 
 

�  Koliko je bilo najmanj romarjev? 71, pred 
približno desetimi leti, zaradi zelo slabega vremena. 
 

�   Koliko je bil star najmlajši romar? Pet let (deklica je hodila 
sama) oz. pol leta (otrok, ki je bil nošen). 
 

�   Koliko je bil star najstarejši udeleženec? 85 let. 
 

�   Kolikokrat so se udeležili romanja najbolj redni udeleženci?  Čez 20 
romarjev se je župnijskega peš romanja udeležilo vsakič (31x). 

Darovali za maše (oddane): +IVAN KOŽUH: 1 nečak Marjan, 1 nečakinja Milena, 2 nečaki Tomaž, Sonja in Judita,     
1 družina Demšar, 1 Ludvik Božnar, 2 Kržajevi (Suha), 1 Tončka Čarman, 2 molitvena skupina Križe, 1 France 
Kožuh, 6 prijatelji sina Iva ter namesto cvetja 560 EUR za Župnijsko karitas Škofja Loka. 



  
� Kakšna zanimiva prigoda iz dosedanjih romanj?  
Vrsto let smo romali vsi iz naše hiše, skoraj še z dojenčki. Med romarji so bili 
tudi močni fantje in eden od njih je vrsto let pomagal prostovoljno nositi naše 
otroke. Tega se z ženo z veliko hvaležnostjo spominjava. 
 

Pred okoli 20 leti smo hkrati prišli Ločani po poti iz Selc in Soriški romarji s 
tedanjim župnikom Ivom Kožuhom, ki je prišel iz Dražgoške smeri  na  sti-
čišče teh dveh poti nad Jamnikom. 
 

Večja skupina romarjev smo se eno leto odločili, da se po peš romanju na 
Brezje,domov peljemo z vlakom, malo tudi kot doživetje za otroke. Kmalu v 
naš vagon vstopi sprevodnik in nas na hitro prešteje »z očmi«. Polni doži-
vetij in nasmejani, ga kot pravi Gorenjci poprosimo, če bi bilo možno dobiti 
kakšno skupinsko oz. cenejšo karto za utrujene romarje. On pa pravi: »Ko 
pridem nazaj, bomo vse uredili«. Hitro smo bili v Škofji Loki na železniški 
postaji. Počasi smo sestopali z vlaka in sprevodnik je res prišel ter nam 
veselo pomahal v slovo. Mi pa smo mu tudi hvaležno odmahali.  
 

�  Kaj vam osebno pomeni župnijsko peš romanje na Brezje?  
Z mnogimi romarji sem navezal na poti kar pristne stike. Bogu in Mariji 
želim na ta način izkazati hvaležnost, da me ohranjata pri tolikem zdravju, 
da lahko prehodim tako pot. Na poti  lahko pokažem tudi sočutje do tistih, 
ki težje hodijo - s konkretno pomočjo. Čudovita je enoglasna jutranja 
molitev Rožnega venca po Selcih - ob odmevanju med hišami in mešanjem 
šumenja potoka. Zame je to prava jutranja budnica. Slovesna je hvalnica 
Gospodu (litanije oz. pesmi) po grebenu Jamnika. Pa, ko se zasliši zvon iz 
Brezij in ko zagledam baziliko. Veliko lepega se lahko doživi na tak dan ... 
 

� Kdaj se gre?  Sobota pred Velikim Šmarnom - letos 13. avgusta. Zbere-
mo se ob 5. uri zjutraj v župnijski cerkvi, da prejmemo romarski blagoslov. 
 

� Kdo je povabljen poleg? Vsi s pravim namenom in vztrajnostjo, dob-
rodošle tudi cele družine, pa mladi … 
 

� Kako je z zahtevnostjo? Srednje zahtev-
no. Dobro je imeti primerno obutev (in malo 
kondicije) za hojo v hrib ter za del poti, ko se 
hodi po cesti. 
 

� Kaj je potrebno imeti s seboj? Malico, 
pijačo, primerno obutev in obleko (glede na 
vremensko napoved) ter nekaj dobre volje. 
 

� Kako se romanje zaključi? S sveto mašo v baziliki na Brezjah ob 12.30. 
 

� Kako se vrnemo domov? Možno se je vrniti s posebnim avtobusom, 
nekateri pa se dogovorijo tudi s sorodniki, ki se pridružijo (z vozili) na Brezjah. 

17.  NEDELJA MED LETOM - ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE     24. 7. 2016 
 

� Bog vam povrni za vaš dar za potrebe župnije pa tudi za delež 
pri praznovanju ŽUPNIJSKEGA ŽEGNANJA in tudi sicer v župniji.  
 

� Jutri, 25. julija, bo praznik Svetega Jakoba st.. Sveti maši bosta ob 
8. in ob 19. uri. Po večerni maši bo TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA. 
  
� Bratje kapucini vabijo v torek, 26. julija, na obhajanje godu 
sv. Ane. Ob 8h bo ponovitev zlate maše br. Pavleta Koširja. Ob 
11h bo maševal zlatomašnik br. Robert Podgoršek. Popoldan 
ob 18h pa bo slovesno somaševanje kapucinov z Gorenjske, ki 
ga bo vodil kapucin br. Marjan Potočnik, ki letos obhaja 10. 
letnico duhovništva. Priložnost za sveto spoved bo ves dan. 
 

� V četrtek bomo ob 18. uri molili pred Jezusom po osebnih namenih. 
 

� Izjemoma bova duhovnika obhajala bolnike ta četrtek in petek. 
 

� Prihodnja nedelja bo 18. nedelja med letom in V NAŠI 
ŽUPNIJI tudi Krištofova nedelja. Pri mašah se bomo Bogu 
zahvalili za varstvo na naših poteh in prosili blagoslova in 
varstva za srečno vožnjo. Ob izhodu iz cerkve boste lahko 
oddali svoj dar v zahvalo za srečno prevožene kilometre in 
tako omogočili nakup misijonskih vozil (akcija MIVA) ter 
vzeli tudi podobice z molitvijo in nalepke. 
 

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

18. NEDELJA MED LETOM - KRIŠTOFOVA      31. 7. 2016 
 

� Jutri bo po maši TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA. 
 

� V četrtek bomo ob 18. uri molili pred Najsvetejšim ZA NOVE 
DUHOVNE POKLICE in ZVESTOBO POKLICANIH. 
 

� Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Za vse je to 
lepa možnost in spodbuda, da pristopimo k sveti spovedi in 
obhajilu, kot znamenje obnovitve našega prijateljstva z 
Bogom, pred največjim Marijinim praznikom. 
 

� Prihodnjo nedeljo - 19. med letom, bo ob 10. uri žegnanje na sv. Ožboltu.  
 

� Naslednje krščevanje v naši župniji bo v nedeljo,14. avgusta. Starši 
prijavite novokrščence v času uradnih ur - med tednom po sveti maši. 


