
 

Leto XL, št. 15                                                             16. julij 2017 

2017  
16. 7. 

NEDELJA 
15. MED LETOM 

700 

800 

1000 

17. 7.  
ponedeljek 

Aleš, spokornik 1900 

18. 7.  
torek 

Elij, mučenec 700 

1900 
19. 7.   
sreda   

Arsenij, puščavnik 1900 

20. 7.  
četrtek 

Marjeta Antiohijska, 
mučenka 

priprava na zaobljube 
1900 

21. 7.   
petek 

Danijel, prerok 
priprava na zaobljube 

1900 

22. 7.  
sobota 

Marija Magdalena, 
svetopisemska žena 
priprava na zaobljube 

700 

1900 

 

2017  
23. 7. 

NEDELJA 

JAKOBOVA  
NEDELJA— 
ŽUPNIJSKO  
ŽEGNANJE   

700 

800 

 
1000

1500 

24. 7.  
ponedeljek 

Krištof, mučenec 1900 

25. 7.  
torek 

JAKOB STAREJŠI, 
apostol, praznik 

700 

1900 
26. 7.  
sreda 

Joahim in Ana, starši 
Device Marije 

1900 

27. 7.  
četrtek 

Gorazd, Kliment in 
učenci Cirila in Metoda 

1900 

28. 7.  
petek 

Viktor I., papež 1900 

29. 7.  
sobota 

Marta 
svetopisemska žena 

700 
1900 

2017  
30. 7. 

NEDELJA 

17. MED LETOM - 
KRIŠTOFOVA 

700 

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike; +Ana Habjan 

+Majda Kristan in Slavko Raztresen 

++družina Podlogar 

+Vera Mlakar 
+mož Stane, brat Janko in starši Kalan 
+Julij in Marija Levpušček, obl. 
-za zdravje in srečo v družini 
+Just ina Bonča,  30.  dan 
+Mart in Košir ,  obl .  in  Ida Star ina 

+Stjepan Smontara, obl. 
+Franc Rupar, obl. (Bodovlje) 

+Pavlina Tavčar, obl. 
+Maks in Bojan Mravlja 
++bratje in sestre Mlakar 
+Ciril Čemažar, obl. 
+Marija in Slavko Obadič, obl. 

-za župl jane in dobrotnike  
+Irena in Uroš Kalan 
+Mari ja  in  Jakob Notar 
+Mi lka Tavčar 
VEČNE ZAOBLJUBE s. Helene Eržen 

+Jakob Možina, Darko in Ana Trdina 
+Ivanka Bernik (Puštal 44) 
+Leopoldina in Anica Tušek 
+Jaka Bergant 
+Ana in Jakob Debeljak  
+Ana in Janez Demšar 
+Frančiška Pleško, st., obl. 
+Ana Tkalec 
++Poličarjevi  
+Ana Tavčar 

+Ciri la in Ciri l, ter verni rajni 
+Peter Pokorn, st., obl. 

-za župljane in dobrotnike 

+Angela Mrak 

+Ana Alič, obl. 

 Oznan i la  i zda ja  ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA,  Cankar jev t rg  13,  4220 Škof ja  Loka.   
 Odgovar ja  Mate j  Nast ran,  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. 

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: Mestni trg 38, sre. 16.00 - 17.00; 
 TEL .(odz ivn ik ): 04/512-33-00; e-pošta:kar i t as .skof ja loka@gmai l .com; TRR: SI56 1919 0500 7360 005.  
 

  

 

Darovali za maše (oddane): +ANA ARHAR: 2 sestra Manca. 



 TUKAJ SI MIRNA IN SREČNA 
 

Sem s. Helena Eržen iz Škofje Loke. 
Zrasla sem v obrtniški družini in sem 
najmlajša od treh otrok. Po srednji 
ekonomski šoli sem se vpisala na 
študij prava, a po dveh letih študij 
zamenjala in diplomirala na teološki 
fakulteti. V svojih študentskih letih 
sem z veseljem in na razne načine 
sodelovala v domači župniji, kamor 
se še vedno zelo rada vračam. 
 

Letos jeseni bo 10 let, odkar sem 
vstopila k uršulinkam. Nepozaben 
dogodek moje poklicanosti se je zgo-

dil 28. 4. 2000 v cerkvi pod križem, ko sem ob pogledu na Križanega 
v srcu slišala Njegove besede: »Tukaj si mirna in srečna.« To je bil 
nežen, prijeten Božji dotik, ki mi je precej stvari obrnil na glavo. 
 

Po dolgih sedmih letih notranjih bojev in molitev za pogum in moč, 
sem nepričakovano naletela na besede sv. Angele Merici, ustanovi-
teljice uršulink: »Vaše glavno zatočišče naj bo vedno pri nogah 
Jezusa Kristusa.« V srcu se mi je zjasnilo, razumela sem, da sv. 
Angela vabi svoje sestre ravno tja, kamor je mene povabil Gospod. 
 

Kljub vsemu pa v meni še ni bilo moči in potrebnega poguma za 
odločitev - pustiti vse in iti za Njim. Znašla sem se v notranji stiski,  
nemoči. Nekega večera tako nisem mogla zaspati in iz srca se je k 
Bogu dvignil bolj krik kakor molitev: »Samo Ti veš, da želim, a ne 
zmorem. Ti si moj Rešitelj, reši me!« V istem hipu sem prejela SMS 
sporočilo: »V Lurdu sem in molim zate.« Poslal mi ga je sošolec. 
Zame je bil to kot Božji odgovor: »Slišal sem te, rešena si.« Po tem 
dogodku so se stvari odvijale precej hitro in lahkotno. 
6. oktobra 2007 sem vstopila k uršulinkam v Ljubljani, avgusta 
2010 v noviciat pri Svetem Duhu, julija 2012 sem izpovedala prve 
začasne zaobljube in se spet preselila v skupnost v Ljubljani. Sedaj 
dve leti živim v skupnosti v Izoli in se z veliko hvaležnostjo za Božjo 
bližino in mnoge prejete milosti veselim popolne podaritve Gospodu 
z večnimi zaobljubami, ki jih bom izpovedala v nedeljo, 23. julija 
2017, ob 15. uri v župnijski cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki. 
Vse vas lepo vabim, da ste ta dan z menoj, da skupaj praznujemo, 
molimo in se Bogu zahvalimo. »Veselite se, Gospod je blizu.« (prim. 
Flp 4,4-5)              s. Helena Eržen  

15. NEDELJA MED LETOM                 16. 7. 2017 
 

� V ponedeljek bo po maši TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA. 
 

� V četrtek bomo, ob 18.00 z MOLITVENO URO, pričeli s TRIDNEV-
NICO pred VEČNIMI ZAOBLJUBAMI (vodijo sestre uršulinke) Vsak 
duhovni poklic je sad delovanja Svetega Duha. Večne zaobljube pa so 
priložnost, da se temu delovanju odpre vsa župnija (vsak njen član), 
da se veseli skrivnosti izvoljenosti in se okrepi za lastno poslanstvo. 
Vabljeni na tridnevno pripravo (od četrtka do sobote med 
večerno sveto mašo) in na večne zaobljube, ki bodo v 
nedeljo, 23. julija 2017, ob 15. uri v župnijski cerkvi sv. 
Jakoba v Škofji Loki. Slovesnost bo vodil g. škof France Šuštar.  
 

�  Prihodnjo nedeljo, 23. julija, bo ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE. 
Počastili bomo zavetnika naše župnijske cerkve - sv. Jako-
ba st., apostola. Ta dan se vsa župnija poveže kot ena družina. 
Pri vseh svetih nedeljskih mašah bo ofer - darovanje za cerkev. 
Iskrena hvala vsem gospodinjam, ki boste prinesle sladke dobrote 
za pogostitev po svetih mašah (tudi za slovesnost zaobljub), in 
sicer v soboto čez dan ali v nedeljo zjutraj v župnišče. Bog povrni! 
 
 
 

JAKOBOVA NEDELJA - ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE          23. 7. 2017 
 

� Danes popoldne ob 15. uri še enkrat lepo vabljeni na večne zaob-
ljube s. Helene Eržen. Bog povrni za okrasitev cerkve, postrežbo, 
sodelovanje in vsem, ki molite za s. Heleno in nove duhovne poklice! 
 

��� V ponedeljek bo po maši TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA.    
   

��� V torek, 25. julija, bo praznik sv. Jakoba, našega zavetnika.   
   

��� V sredo, 26. julija, bo praznik svetih Joahima in Ane, star-
šev device Marije. Bratje kapucini lepo vabijo k praznovanju.   
   

�   V četrtek, 27. julija 2017, bomo v naši župniji sprejeli kipec 
Fatimske Marije, ki roma po družinah v naši dekaniji, in sicer 
bomo ob 18. uri molili molitveno uro pred Najsvetejšim V ZAHVALO 
IN PRIPROŠNJO MARIJI - za OTROKE in DRUŽINE. Marija bo v naši 
župniji do 15. avgusta. Poživimo molitev osebno in po družinah, 
radi pa prihajajmo tudi v cerkev. Naj nas Marija varuje in vodi! 
 

�   Prihodnja nedelja bo v naši župniji KRIŠTOFOVA. S svojim 
darom se bomo zahvalili Bogu za srečno prevožene kilometre in 
s svojim darom podprli slovenske misijonarje širom sveta. 


