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2018  

3. 6. 

NEDELJA 

9. MED LETOM 

700 
800 

1000 
1000 

-za župljane in dobrotnike  
maša in procesija: +Janez Iglič 

+Antonija Florjančič, obl. in Anton Nartnik 
Brode: za sosesko (žegnanje) 

4. 6.  
ponedeljek 

Krista, mučenka 1900 +Janez Mravl ja  

5. 6.  
torek 

Igor, menih 
700 

1900 
++starši, brat in Terezija Fink 
+Izidora Šest, 30. dan 

6. 6.   
sreda   

Norbert, škof 1900 ++Pustovrh in Guzel j  

7. 6.  
četrtek 

Robert, opat 1900 
+Lovro Kožuh,  obl .  
-za duhovne pokl ice  

8. 6.  

petek 

Srce Jezusovo 

slovesni praznik 
1900 

+Mira in Franci Kožuh  

+Janez Jeram, obl. 

9. 6.  
sobota 

SRCE MARIJINO 

700 

1900 

 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu srcu 

+Tončka Friškovec 
-v čast in priprošnjo Mariji 

2018  

10. 6. 

NEDELJA 

10. MED LETOM 
700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Ivanka in Janko Kandiž; ++Osenar  
+Marija in Dušan Rejc, obl.  

11. 6.  
ponedeljek 

Barnaba, apostol 1900 
+Marijana Božnar, 30. dan 
+Jože Dolenec, 30. dan 

12. 6.  

torek 
Adelajda, redovnica 

700 

1900 

-po namenu (K.L.)  

+Marica Božnar, obl. 

13. 6.  
sreda 

Anton Padovanski, 
cerkveni učitelj 

1900 
+Anton Trojar 
+Nejko Tavčar, obl.  

14. 6.  

četrtek 

Valerij in Rufin,  

mučenca 
1900 

+Jožefa Škarabot, obl. 

+Anton Krajnik 

15. 6.  
petek 

Vid, mučenec 1900 
+Angela Dol inar , obl .  
+Vida Hr ibernik (Puštal)  

16. 6.  
sobota 

Beno, škof 
700 

1900 

 

+Mari ja  Ocvirk  
+Anton Podlogar 

+Anton Jankovec in Franc Osredkar 

2018  

17. 6. 

NEDELJA 

11. MED LETOM 

700 

800 

 

1000 

-za župljane in dobrotnike  

-za družino (M); +Janez Brelih, obl.  

++Megušarjevi in Jesenovčevi  
+Janez Paulus 

 Oznan i la  i zdaja  ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA,  Cankar jev t rg 13,  4220 Škof ja  Loka.   
 Odgovar ja  Mate j  Nast ran,  župn ik;  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: pon. 8.00 - 9.00 in pet. 17.00 - 18.00. 

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.  
 

 
 

NEDELJA - SVETI DAN 
 
 

Nedelja je za nas »sveti dan«, »posvečen z evharističnim obha-

janjem, živo navzočnostjo Gospoda med nami in za nas«, je 

poudaril papež.  
 

»Maša je torej tista, ki naredi krščansko nedeljo. Krščanska nedelja 

se vrti okoli maše. Kakšna je namreč nedelja za kristjana, če v njej 

manjka srečanje z Gospodom?« 
  

Brez Kristusa smo obsojeni, da nam gospodarijo dnevna utrujenost, 

zaskrbljenosti in strah pred jutrišnjim dnem. »Nedeljsko srečanje z 

Gospodom pa nam daje moč, da danes živimo z zaupanjem in s pogu-

mom ter gremo naprej z upanjem.« 
  

Zakaj torej iti k maši v nedeljo? Ni dovolj odgovoriti, da je to zapoved Cer-

kve. Na ta način se sicer varuje veljavnost, a samo po sebi ni dovolj.  
 

Sveti oče je sklenil: »Mi kristjani potrebujemo udeležbo pri nedeljski 

maši, ker samo s Kristusovo milostjo, z njegovo živo navzočnostjo v 

nas in med nami, lahko v praksi uresničujemo njegovo zapoved 

(ljubezni) in smo tako njegove verodostojne priče.« 
 

                                      papež Frančišek 



 9. NEDELJA MED LETOM                                           3. 6. 2018   

 

 Hvala sodelavcem Karitas za lepo pripravljeno srečanje za 

starejše minulo nedeljo, pa tudi vsem starejšim, ki ste se 
odzvali povabilu.   

Bog naj obdari s svojo milostjo tudi vse, ki s svojim sode-
lovanjem pri svetih mašah in s svojim pričevanjem v oko-

lju kjer živite, gradite Cerkev in pričujete za resnico. 
Hvala tudi za sodelovanje pri današnji procesiji v čast 

Svetemu Rešnjemu Telesu.  

 
 

 Smo v mesecu juniju, ki je POSVEČEN ČEŠČENJU JEZU-

SOVEGA SRCA. Pri svetih mašah prebiramo VRTNICE. Radi 
pridite in častite Jezusovo Srce, vir vse tolažbe. 

 
 

 Otroci pričenjate veroučne počitnice. Ta čas je preizkus 

resničnosti našega prijateljstva z Bogom. V prostem 
času namreč delamo stvari in smo z osebami, ki nam veliko 

pomenijo. Ko je v naših srcih hvaležnost in ljubezen do 

Boga, si štejemo za čast, da smemo biti z Bogom povezani v 
molitvi in biti vključeni v nedeljsko sveto mašo - vir in višek 

odnosa z Bogom. 
 

 V petek, 8. junija, bo slovesni pra-
znik Srca Jezusovega. V kapucin-

ski cerkvi sv. Ane bo celodnevno 
češčenje Najsvetejšega.       

Sveta maša v župnijski cerkvi bo ob 
19. uri, ko bomo tudi obnovili 

POSVETITEV JEZUSOVEMU IN 
MARIJINEMU SRCU. Po maši bo 

CELONOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA (do sobote do 7. 
ure). Povabljeni, da prosimo milosti za družine, narod, Cerkev ... 

  V molitvi, z delom Te ljudje častijo, 

  s tihoto noč, s cvetlicami pomlad, 

  a meni dal si ritem, melodijo 

  in tipke, da lahko imam Te rad. 
 
 

 Organist Andrej Prosen ob svoji 30. obletnici igranja na orgle 

in Ženski pevski zbor Talita kum Vas vabita na JUBILEJNI 
KONCERT, ki bo v soboto, 9. 6. 2018, ob 19.45 - po večerni sveti 

maši v župnijski cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki. Lepo vabljeni! 

 

 Prihodnjo nedeljo, 10. junija, bo pri sveti maši ob 10. uri pode-
litev veroučnih spričeval (vrnete jih v nedeljo, 17. junija). 

 
 

10. NEDELJA MED LETOM             10.  6. 2018 
 

 

 Danes se še lahko prijavite za srečanje zakonskih jubilantov, ki 
bo v naši župniji v nedeljo, 24. junija, pri sveti maši ob 10. uri. 
 

 Pri mašah med tednom prebiramo VRTNICE. VRTNICE. Vabljeni! 

 

  50. romanje bolnikov, invalidov in ostare-

lih na Brezje v organizaciji Tiskovnega društva 
Ognjišče bo v soboto, 16. 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 ljubljanski nad-
škof in metropolit msgr. Stanislav Zore.  

 

 Prihodnjo nedeljo, 17. junija, bo po 10. sveti maši krščevanje. 

 

 Do nedelje, 24. junija, zbiramo prijave za letošnji ORATORIJprijave za letošnji ORATORIJ, 

ki bo potekal med 13. in 17. avgustom 2018. 
 

 

ZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINEZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINEZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINE   
Vabljeni, da nove, oz. rabljene (a še uporabne) šolske potrebščine, ki jih ne 
potrebujete več, podarite Župnijski karitas Škofja Loka. Razdelili jih bodo 
družinam, ki zaradi finančne stiske težko kupijo vse potrebno za šolo. Zbi-
rajo barvice, flomastre, tempere, zvezke, delovne zvezke, mape, torbe, 
puščice, kalkulatorje, športne copate … 

Navedeno oddajte v župnijski cerkvi Sv. Jakoba ali v kapucinski 

cerkvi Sv. Ane. Prispevate pa lahko tudi denarna sredstva, ki jih 

nakažete na TRR: SI56 1919 0500 7360 005 (namen: šolske pot-

rebščine). ZA VAŠO DOBROTO ISKRENA HVALA in BOG PLAČAJ!  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

POL URE PO SVETI MAŠI: 

- v PONEDELJEK- V TIŠINI; 

- v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV:  

-7. junija: ZA MLADE, 

-14. junija: ZA DOMOVINO. 

PRENOVA V DUHU 

- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija. 
 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG 

- 1. in 3. nedelja v mesecu po 8. in po 

10. maši v župnišču - 1. nadstr. 

 


