B OGOSL UŽN I

RED

Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.

7. 6.
2020,
NEDELJA
8. 6.,
ponedeljek
9. 6.,
torek

Robert, opat

700 -za župljane in dobrotnike
800 +Ivica Demšar, obl
1000 ++Pleško; -v zahvalo za 50. let življenja
1000 Brode: za sosesko (žegnanje)

Medard, škof

1900 ++starši Borštner, sestra Milka in Nada

NEDELJA
SVETE TROJICE

700 + + s t a r š i , b r a t i n T e r e z i j a F i n k
1900 +Tončka Friškovec; -v zahvalo
+Sonja Rojic
10. 6.,
Bogumil, škof
1900
sreda
+Jože Bogataj, obl.
00
SVETO REŠNJE TELO 8 -za župljane in dobrotnik e
11. 6.,
IN KRI
+Francka Demšar, 7. dan
četrtek
zapovedan praznik 1900+Iva n Š krj anc, obl.
+Ma rica Bož nar , obl .
12. 6.,
Eskil, mučenec
1900
petek
+Fr anc Oreš nik
00
7 +Anton Podlogar
13. 6.,
Anton Padovanski,
sobota
cerkveni učitelj
1900 +Nejko Tavčar, obl.
700 -za župljane in dobrotnik e
11. NEDELJA MED
14. 6.
LETOM
2020,
800 maša in procesija: +Janez Brelih, obl.
NEDELJA
Valerij, mučenec
1000 +Antonija Florjančič in Anton Nartnik, obl.
+Viktorija Juričan, 30. dan
15. 6.,
Vid, mučenec
1900
ponedeljek
+Angela Dolinar, obl.
700 ++b ratje i n sestre Mla kar
16. 6.,
Beno, škof
torek
1900 -po name nu
+Janez Prevodnik
17. 6.,
Albert, duhovnik
1900
sreda
+Anton Krajnik
+Maks Platiša, 30. dan
18. 6.,
Marko in Marcelijan,
1900
četrtek
mučenca
+Antonija in Miha Debeljak, obl.
-v čast Jezusovemu Srcu
19. 6.,
SRCE JEZUSOVO
1900 +Franci Kožuh in Marjanca (Črni vrh)
petek
+Alojz Bradeško, obl.
700 -v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
20. 6.,
Srce Marijino
sobota
1900 +Antonija Oblak, obl.
21. 6.
2020,
NEDELJA

Primož in Felicijan,
mučenca

700 -za župljane in dobrotnike
800 +Silva Bergant
00
Alojzij Gonzaga, red. 10 ++starši in brat Lojze Rupar (Log)
12. NEDELJA MED
LETOM

Darovali za maše (oddane): +MILKA ŠUBIC: 2 Anica in Mari, 1 Marjan Potočnik.
Oznanil a i zdaja ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA, Cankar je v tr g 13, 4220 Š kofja Lok a.
Odgovarja Matej Nastran, župnik; tel.: 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: pon. 8.00 - 9.00 in pet. 17.00 - 18.00.
ŽUPNIJSKA KARITAS , Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka; Uradne ure: Mestni trg 38, sre. 16.00 - 17.00;
TEL.(o dzi vnik ): 04/512 -3 3 -00; e -pošta:k arit as.skof jalok a@gmail.c om; TRR : SI 56 1919 0500 7360 005.
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SVETA EVHARISTIJA
Obhajilo krepi gorečnost in edinost …
Obhajilo nam odpušča male grehe in nas varuje pred prihodnjimi.
Rešuje nas neurejenih navezanosti na stvari in krepi našo gorečnost v ljubezni, uresničuje in krepi edinost v Cerkvi in ustvarja
Cerkev ter je predujem nebeške slave. Jezus je namreč napovedal: »Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje
in jaz ga bom obudil poslednji dan« (Jn 6,54).
… pomaga proti sebičnosti …
Prejemanje obhajila po mnenju papeža Frančiška pomaga proti sebičnosti. Človeka poveže
v eno s Kristusom in ga odtrga od sebičnih nagnjenj. Obhajilo je »povabilo, ki razveseljuje
in obenem sili k izpraševanju vesti v luči vere.« »Jezus je danes z nami vsemi. Z nami je in z
nami gre skozi življenje – ko smo veseli in ko smo žalostni … Jezus je vedno v naši bližini!«
… prinaša veselje, srečo …
Svetniki so izkusili, kako obilne duhovne sadove prinaša sveto obhajilo. Sv. Janez Vianney govori :
»Brez božanske evharistije na tem svetu ne bi bilo sreče, življenje ne bi bilo znosno. Ko prejmemo sveto obhajilo, prejmemo svoje veselje in svojo srečo. O Bog, kolikšna sreča, da sem te prejel
v svetem obhajilu! To so nebesa, ki se spustijo na zemljo. To so nebesa, ki pridejo v mojo dušo.«
… in duhovno moč.
Brez obhajila za s. Favstino ni življenja: »Zdim se tako slabotna, da bi brez svetega obhajila
neprenehoma padala; samo eno me drži pokonci, to je sveto obhajilo. Iz njega črpam moč,
v njem je moja moč. Bojim se življenja, če kakšen dan nimam svetega obhajila. Bojim se
same sebe. Jezus, skrit v hostiji, mi je vse.« Sveta mati Terezija je poudarjala duhovno
moč, ki nam jo daje Jezus v svetem obhajilu: »Jezus je iz sebe naredil kruh življenja za nas.
V kruhu življenja je Jezus, da nam daje moč.«
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo!
»Jezus Kristus je navzoč v evharistiji na edinstven in neprimerljiv način. Navzoč je namreč
resnično, stvarno in bistveno: s svojim telesom in svojo krvjo, s svojo dušo in svojim božanstvom,« nas uči Katekizem. Na tej sveti gostiji je Kristus naša hrana kot žrtvovano in poveličano Božje Jagnje. Če ne bi bilo velikega petka in z njim njegove daritve na križu, tudi ne
bi bilo evharistične gostije. Evharistični obed je sad Jezusove najvišje ljubezni, ki se je razodela ob smrti na križu.
Vir: Družina

NEDELJA SVETE TROJICE

7. 6. 2020

 Pri mašah med tednom prebiramo VRTNICE - Evharistija v

šoli svetnikov. Radi pridite k sveti maši.
 V naši župniji bo v juniju prvo sveto obhajilo. Devetintrideset

prvoobhajancev je že pristopilo k zakramentu svete spovedi,
sedaj pa se bodo pripravljali na prejem Jezusa v svoje srce. Ker
še vedno veljajo nekatere omejitve, bo prvo obhajilo dve nedelji
pri sveti maši, ki se je bodo udeležili ob prvoobhajancih še starši
in (po možnosti) sorodniki. Vsi župljani pa povabljeni, da podprete prvoobhajance (in njihove starše) z molitvijo, da bi srčno
vzljubili Jezusa in vztrajali v prijateljstvu z Njim vse dni življenja.
 V četrtek, 11. junija, bomo obhajali

slovesni praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI.
KRVI Praznik je
zapovedan - praznujemo ga kot
nedeljo (se izognemo težjemu delu in
gremo k maši). Praznični sveti maši
bosta ob 8. in 19. uri.
Po večerni sveti maši bo pol ure molitev pred Najsvetejšim ZA MLADE.
Veroučenci ta dan po maši vrnite
spričevala - na stranski oltar (razred,
ki ste ga letos obiskovali).
 Prihodnjo nedeljo, 14. junija, načrtujemo po sveti maši

ob 8. uri, PROCESIJO SVETEGA REŠNJEGA TELESA.
TELESA
Z udeležbo in molitvijo pokažemo vero v Jezusa in hvaležnost
za Njegovo navzočnost med nami v sveti evharistiji. K sodelovanju povabljeni veroučenci in starši, mladi, deklice, ki boste
posipale cvetje pri oltarčkih, ministranti, pevci, fantje in možje
z banderi in vsi verniki. K procesiji vabljeni tudi verniki, ki boste
ob 8. uri pri sveti maši v kapucinski cerkvi sv. Ane.
 Do prihodnje nedelje, 14. junija, še sprejemamo prijave za srečanje

zakonskih jubilantov, ki ga načrtujemo za nedeljo, 28. junija 2020.

 Na voljo so PRIJAVNICE za letošnji POLETNI ORATORIJ,

ki ga načrtujemo od 10. do 15. avgusta. Otroci se lahko že prijavite.

11. NEDELJA MED LETOM

14. 6. 2020

 V ponedeljek, 15. junija, bo ob 20. uri v župnišču MOŠKI VEČER.
 V sredo, 17. junija, bo ob 9. uri v ljubljanski stolnici
KRIZMENA MAŠA, ko bo nadškof posvetil in blagoslovil sveta
olja (krizmo, bolniško in krstno olje). Krizmena maša je običajno na veliki četrtek, letos pa bo zaradi epidemije to sredo.
 V petek, 19. junija, bomo obhajali slovesni praznik Srca Jezusovega. V cerkvi
sv. Ane bo celodnevno češčenje Najsvetejšega. Sveta maša v župnijski cerkvi bo ob 19.
uri. Po sveti maši bomo z litanijami počastili Jezusa in obnovili POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU.
 Prosimo, da vrnete izposojene knjige

iz župnijske knjižnice - v cerkev v škatlo
zadaj pri glavnem vhodu ali v župnišče.
Hvala! Redna izposoja je sicer možna 1. in 3. nedeljo v
mesecu.
 Otroci ste pričeli veroučne počitnice. To je čas, ko se živi

resničnost vašega prijateljstva z Bogom.
V prostem času delamo stvari in smo z
ljudmi, ki nam veliko pomenijo - so
naši prijatelji in so nam dragi. Ko je v
naših srcih hvaležnost in ljubezen do
Boga, si štejemo za čast, da smemo
biti z Bogom povezani v molitvi in živeti bližino z Njim v nedeljski sveti maši.
Staršem, ki s svojim zgledom vzgajate
otroke, želimo pravega spoznanja in ravnanja ter žive vere.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI.
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV
-11. maja: ZA MLADE,
-18. junija: ZA DOMOVINO.

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
in
MOLITEV ROŽNEGA VENCA pol ure pred sveto mašo.

