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JUBILEJNO  LETO USMILJENJAJUBILEJNO  LETO USMILJENJA  
BOG  JE USMILJENJEBOG  JE USMILJENJE  

  

Ko je Jezus videl, da so bili v množici 
ljudi, ki so hodili za njim, utrujeni in 
onemogli, izgubljeni in brez vodnika, 
so se mu do dna srca zasmilili (prim. 
Mt 9,36). V moči te sočutne ljube-
zni je ozdravil bolnike, ki so mu jih 
prinesli (prim. Mt 14,14) in je z nekaj 

kruhki in ribami nasitil velike množice (prim. Mt 15,37).  
 

Jezusa v vseh teh okoliščinah ni priganjalo k delovanju 
nič drugega kot usmiljenje, s katerim je bral v dušah 
svojih sogovornikov in odgovarjal na njihove najbolj 
resnične potrebe.  
 

Ko je srečal vdovo iz Naina, ki je spremljala svojega sina h 
grobu, je občutil veliko sočutje do neizmerne bolečine objoka-
ne matere in ji je vrnil sina, ko ga je obudil od mrtvih (prim. 
Lk 7,15). Potem ko je osvobodil obsedenca v Gerasi, mu je 
zaupal to poslanstvo: »Sporoči, kako velike reči ti je storil 
Gospod in se te usmilil« (Mr 5,19). 
              papež Frančišek 
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22. 8. pon. 
Devica Marija 

Kraljica 1900 

23. 8.  
torek 

Roza iz Lime, devica 
700 

1900 

 
24. 8.   
sreda 

Jernej (Natanael), 
apostol 1900 

25. 8.  
četrtek Ludvik, kralj 1900 

26. 8. 
petek Hadrijan, mučenec 1900 

27. 8.   
sobota 

Monika, mati svete-
ga Avguština 
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29. 8.   
ponedeljek 

Mučeništvo Janeza 
Krstnika 1900 

30. 8.  
torek Feliks, mučenec 

700 

1900 
31. 8.   
sreda Pavlin, škof 1900 

1. 9.  
četrtek 

Egidij (Tilen), opat 1900 

2. 9.   
prvi petek Marjeta, devica 

700 

1900 

3. 9.  
prva sobota 

Gregor Veliki, 
papež 

700  
1900 
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-za župl jane in dobrotnike  
++starši Tušek (Log) 
+Franc Košir, obl. 
Sv. Barbara: za sosesko (žegnanje) 
+Stane Štibilj, obl. 
+Francka Finžgar 
+Peter Kejžar,  obl .  
+Marija Obadič, 30. dan 
+Fil ip Demšar, obl. 
+Marjeta Bozovičar, 30. dan 
+Jernej in Angela Mrak 
+Jani  Dolenc, 7.  dan 
++Komljanec;  +Anton Fojkar , obl .  
+Stjepan Smontara, 30. dan 
+Ivan Černigoj,  obl .  
+Mi lka Guzel j  
+Peter Pokorn, st . ,  30. dan 
+Rozal i ja  Kr ižnar 
-za župljane in dobrotnike 
+Jože Bergant, obl. 
+Franc Hafner, obl. in pokojni Omanovi 
Sv. Andrej: za sosesko (žegnanje) 
+Rajko Pretnar 
-po namenu (G.K.)  
-po namenu (R) 
+Jožefa Škarabot 
+Jernej  Tavčar 
+Mi lan Prosen (Log) 
+Vinko Bernik (Stara c.) 
+Francka Jesenovec, obl. 
-v čast  Jezusovemu Srcu 
+Jožefa Rihtarš ič ,  obl  

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
+Gina Vinčič ,  obl .  

-za župl jane in dobrotnike  
+Anton Podlogar, obl. 
+Lojze Kalan 
Bodovlje: za sosesko (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.  
 

NAMIG , KAKO ŽIVETI USMILJENJE: 

◦ Pozoren sem na svoje bližnje (na utrujenost, izgubljenost … ) in jim pri-

skočim na pomoč po svojih močeh. 
◦ Dovolim  sočutni Božji  ljubezni, da ozdravlja moje rane … 

Darovali za maše (oddane) +PETER POKORN: 1 France Grilc, 1 Marica Čadež, 1 Tončka Vogrin-
čič, 1 Vinko Ivanušič, 2 Majda, Olga, Anica, Milica in Jožica, 1 France Rupar. 



 21.  NEDELJA MED LETOM           21. 8. 2016 
 

� Mati Marija in dobri Bog vam povrni za lepo sodelovanje pri 
procesiji in praznovanju Marijinega Vnebovzetja ter tudi pri peš 
romanju naše župnije na Brezje. 
 
 

� Velika zahvala Bogu in Mariji za lep oratorij, za čudovite anima-
torje in otroke, velikodušne in naklonjene starše, vse dobrotnike, 
sodelavce in podpornike ter vas, ki ste klicali Božje milosti, daro-
vali molitve in trpljenje ... Naj bo vse v večjo Božjo slavo in nam 
v pomoč, da bomo RESNIČNO ŽIVELI v Njem, ki je Življenje. 
 
 

� V ponedeljek bo po maši TIHA MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM. 
 
 

� V četrtek bo uro pred mašo molitev pred Najsvetejšim za otroke 
in družine (za blagoslov v novem šolskem in pastoralnem letu). 
 
 

� Prihodnja nedelja bo 22. nedelja med letom. Na Sv. Andreju bo 
žegnanje. Ob 10. uri bo tam sveta maša. 
 

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

� Vpisovanje otrok v 1. razred verouka bo v pon., 29. avg., in 
v čet., 1. sept., od 15.00 - 18.00. Starši prinesite s seboj PRI-
JAVNICO (dobite jo na spletni strani župnije ali v cerkvi), družin-
sko knjižico ter prispevek za učbenike in verouk.  
 

� Vpis vseh ostalih veroučencev (od 2. do 9. razreda) bo v pet., 
2. 9., od 15.00 - 18.00 in v sob., 3. 9., od 10.00 - 13.00. Starši 
boste prevzeli učbenike in liturgični zvezek, ter oddali prispevek, 
LITURGIČNI LIST (in spričevalo) … Vpis je za vse veroukarje obvezen. 

 
 

�         Z rednim veroukom bomo pričeli v ponedeljek, 5. septembra. 

 
 

Veroučni urnik je usklajen s šolskim poukom. Prve popoldan-
ske oz. jutranje skupine so namenjene otrokom iz oddaljenih 
krajev (vozačem), ostali uskladite otrokove dejavnosti tako, 
da se ne bodo prekrivale z veroukom oz. nedeljsko sveto 
mašo. Vsaka izbira (ali ne-izbira) pokaže na usmerjenost 
našega življenja in področja prijateljstva. 

  PON. TOR. SRE. ČET. PET. 

7.25 - 8.10   5. r.  9.r. 8. in 6.r. 7.r. 

13.00 - 13.45 2.r. 4. in 6.r. 3.r. 8.r.    

13.50 - 14.35 2. in 5.r. 4.r. 3.r. 7.r.   

ob 16. in 17. uri 1. r.     

22. NEDELJA MED LETOM                      28. 8. 2016 
 

� V ponedeljek bo po maši ČAŠČENJE NAJSVETEJŠEGA V TIŠINI.  
 

� V četrtek bo ob 18. uri molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice. 
 

� Prvi petek in sobota sta v tem tednu. Povabljeni k spovedi 
in sveti maši. 
 

� V četrtek in petek bova duhovnika obhajala bolnike.  
 

� V soboto ob 9. uri bodo ministrantske vaje. 
 

� Prihodnjo nedeljo, 23. med letom, bo pri vseh nedeljskih 
mašah  nabirka za Zavod svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljub-
ljano. Prihodnjo nedeljo bo ob 10. uri tudi žegnanje v Bodovljah.  
 

� V tem tednu bo potekal vpis otrok k verouku (za vse vero-
ukarje). Termini so bili objavljeni prejšnji teden, lahko pa si jih 
ogledate tudi na župnijski spletni strani ali na oglasni deski, kjer 
so tudi ostale informacije. 
 

� Še opozorilo glede prejemanja 
obhajila. Kdor med počitnicami in 
dopusti ni redno hodil k nedeljski 
sveti maši (je prijateljstvo z Bogom 
zanemaril), je nujno, preden znova 
pristopi k obhajilu, da obnovi prija-

teljstvo z Bogom v zakramentu svete spovedi.  
 

� Naslednje krščevanje v naši župniji bo v nedeljo, 11. septem-
bra. Priprava za starše bo v torek, 6. septembra, ob 19.45. Pri-
javite novokrščence.  
 

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

� Otroški cerkveni pevski zborček bo imel pevske vaje ob 
nedeljah ob 9. uri v župnišču. Prvič se zberete v nedeljo, 11. sep-
tembra. Otroci radi pridite! Starši jih spodbudite in podprite! 
 

� Vaje mladinskega pevskega zbora so ob torkih ob 19. 30 
v župnišču. Prve pevske vaje bodo 6. septembra. Povabljeni!  
 

� Mešani pevski zbor ima redne vaje ob sredah ob 20. uri v 
župnišču. Dobrodošli stari in novi pevci! 


