B OGOSL UŽN I

RED

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

700 -za župljane in dobrotnike
800 +Silva Bergant
00
Alojzij Gonzaga, red. 10 ++starši in brat Lojze Rupar (Log)
-za zdravje in blagoslov
22. 6.,
Pavlin, škof
1900
ponedeljek
+Primož Šink; +Janez Šink
700 - p o n a m e n u
23. 6.,
Jožef Cafasso,
torek
duhovnik
1900 +Ana Gaber, 7. dan; +Milka Šubic, 30. dan
++Jesenovčevi in Megušarjevi
24. 6.,
Rojstvo Janeza Krstnika
1900
sreda
slovesni praznik
+Janez Misson
1000Sv. Ožbolt:-za domovino (zaobljubljena)
25. 6.,
Viljem, opat
1900+duhovnik Anton Rojc
DAN DRŽAVNOSTI
četrtek
-v zahvalo za šolsko leto in 1. obhajilo
26. 6.,
Jožef Marija Escriva,
00 +Ja ne z Kož uh, obl. (O kršla no v)
19
petek
ustanovitelj Opus Dei
+Vi nko Dolinše k
700 -po namenu
27. 6.,
Ema Krška, kneginja
sobota
1900 +Andrej Fojkar, ml.; +Anton Dobrajc, obl.
700 -za župlj ane in dobrot nike
13. NEDELJA
28. 6.
MED LETOM
2020,
800 +Ja nko Berga nt
NEDELJA
Irenej, škof
1000 +Aloj zija Krmelj , obl.
Slovesni praznik
800+Peter Be rni k
29. 6.,
apostolov Petra in 1700Bod ovlje: + Ana Zi herl in Ja nez Brelih
ponedeljek
Pavla
1900+Iva nka Be rni k (P ušt a l 44)
700 -po name nu
30. 6.,
Prvi rimski mučenci
torek
1900 +A ntonija i n Lo vro Kožuh, obl.
++starši Košir
1. 7.,
Estera,
1900
sreda
svetopisemska žena
+Peter in Marija Košir
+Andrej Rupar, obl.
2. 7.,
Ptujskogorska Mati
1900
četrtek
Božja
+Frančiška in Alojz, ml. ter Alojz Šink, st.
700 -v čast Jezusovemu Srcu
3. 7.,
TOMAŽ, apostol
1700Brode: +Tomaž in Marija Prevodnik, obl.
prvi petek
1900+Anton Kovač, obl.
700 -v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
4. 7.,
Urh, škof
prva sobota
1900 +Katarina in Pavel Lavrinec
21. 6.
2020,
NEDELJA

5. 7.
2020,
NEDELJA

12. NEDELJA
MED LETOM

700 -za župljane in dobrotnike
800 +Francka Demšar, 30. dan
+Irena in Uroš Kalan, obl.
Ciril in Metod, ap. slov. 1000 +Marta, starši Čadež, obl. in Milica Bokal
14. NEDELJA
MED LETOM

Darovali za maše (oddane): +ANA GABER: 1 Marta Gaber.
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: med tednom po sveti maši oz. češčenju.
-ŽUPNIJSKA
18.00.
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.

Leto XLIII, št. 12

21. junij 2020

DUHOVNIŠKA SLUŽBA JE NEKAJ ČUDOVITEGA
Če bi se fantje v luči vere zavedali veličine duhovniške službe in bi
z Božjo pomočjo premagali vse težave, bi bilo tudi danes in vedno
dovolj duhovnikov. Bog je v klicanju vedno velikodušen, le ljudje
zatajimo. Žal javno mnenje duhovniškim poklicem ni naklonjeno.
Svetniki so imeli popolnoma drugačno gledanje.
V Oporoki je sv. Frančišek Asiški zapisal: »Duhovnikom hočem
vedno izkazovati spoštovanje, ljubezen in čast kakor svojim gospodarjem. To delam zato, ker na tem svetu od najvišjega Božjega Sina
ne vidim telesno ničesar, razen njegovega najsvetejšega telesa in
njegove najsvetejše krvi; to namreč oni prejemajo in delijo drugim.«
Arški župnik sv. Janez Vianney je o veličini duhovnika oznanjal:
»Duhovnik je nekaj velikega. Ko bi doumel, kaj je, bi umrl. Bog mu
je pokoren; izgovori dva stavka in naš Gospod pride na njegovo
besedo iz nebes v majhno hostijo. Ko bi imeli vero, bi videli Boga
skritega v duhovniku kakor svetlobo, ki prodira skozi kozarec.«
Zelo visoko je duhovniško službo prav zaradi njenega odnosa do
svete evharistije cenil sv. Leopold Mandić. O sebi je dejal:
»Ne morem povedati, kako sem srečen, da lahko vsak dan mašujem. Ko duhovnik mašuje, opravlja najbolj važno opravilo svojega
življenja. Za vsakega kristjana velja, da mora v svojem življenju
uresničevati Kristusovo velikonočno skrivnost. Umreti mora grehu
in živeti Kristusu, sleči mora starega človeka in obleči novega. Mi
duhovniki pa moramo nadnaravno življenje posredovati tudi drugim. Uči nas, kako je treba umreti sebi in svetu, živeti le njemu in
oživljati ljudi z apostolsko gorečnostjo.«
Vir: Evharistija v šoli svetnikov - vrtnice za leto 2020
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 URADNE URE bodo odslej MED TEDNOM PO SVETI MAŠI

oz. po češčenju Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih).

 Pri mašah med tednom prebiramo VRTNICE - v čast Jezuso-

vemu srcu. Vabljeni k sveti maši in pobožnosti.

 Še vedno lahko prijavite otroke na LETOŠNJI POLETNI ORATORIJ.
 V sredo, 24. junija, bo slovesni praznik ROJSTVA JANEZA KRSTNIKA.
 Če kdaj, potem sedaj – v teh

nemirnih in negotovih časih.
Če kaj, potem je to pravi odgovor
– molitev in post.
Vabljeni k sodelovanju pri molitvi
in postu za domovino – za spreobrnjenje vsakega od nas in duhovni preporod našega naroda.
 V četrtek, 25. junija, bo DAN DRŽAVNOSTI. Ob 10. uri bo na Sv.

13. NEDELJA MED LETOM
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 V ponedeljek, 29. junija, bomo obhajali slovesni praznik aposto-

lov Petra in Pavla. Povabljeni k sveti maši in molitvi za duhovnike.
Na ta praznik, bo ob 9. uri v ljubljanski stolnici mašniško
posvečenje letošnjih novomašnikov ljubljanske nadškofije.
V duhovnike bodo posvečeni:
 Anže CUNK iz župnije Kokrica,
 Martin LEBAN iz župnije Jesenice,
 Tilen OBERWALDER ZUPANC iz župnije Jarše,
 Janez POTISEK iz župnije Dol pri Ljubljani in
 Matej RUS iz župnije Šentvid pri Stični.
Letos bo v celi Sloveniji posvečenih šest novomašnikov (v dveh škofijah, štiri bodo brez novomašnikov). Število duhovnikov se manjša,
kar bomo letos občutili tudi v naši dekaniji, saj bo pet župnij prešlo
v soupravo. Povabljeni, smo da novomašnike podpremo z molitvijo,
in da s svojim zgledom otrokom, mladim in bližnjim privzgajamo
spoštovanje, hvaležnost in dejavno ljubezen do Boga in Cerkve.

Ožboltu sveta maša za domovino. Povabljeni (pridite z zastavami), da se zahvalimo za našo domovino in molimo za nas
in prihodnje rodove, da bi s poštenim življenjem in zavzetostjo gradili našo domovino. Kot zavedni državljani in kristjani ta dan izobesimo slovensko zastavo in molimo za državne
voditelje in vse državljane.

 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.

 V četrtek se bomo pri večerni sveti maši ZAHVALILI ZA LETOŠNJE

starejše in invalide, ki bo v nedeljo, 5. julija 2020,
ob 15. uri v župnijski cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki.
Sveto mašo bo daroval g. Miro Šlibar. Pred sveto mašo bo
od 14.30 dalje možnost za sveto spoved, med mašo pa tudi za
prejem bolniškega maziljenja. Po sveti maši bo še krajše druženje.

ŠOLSKO LETO in ZA MILOSTI 1. SVETEGA OBHAJILA.
V molitvi pred Najsvetejšim bomo molili ZA OTROKE IN DRUŽINE.
 Prihodnjo nedeljo bomo obhajali 13. nedeljo med letom. Med

sveto mašo ob 10. uri (in po njej) bo za prijavljene zakonske
pare iz naše župnije SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI.
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV
-25. junija: ZA OTROKE IN DRUŽINE,
-2. julija: ZA NOVOMAŠNIKE in DUH. POKL.

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

 V tem tednu bosta prvi petek in prva sobota v mesecu.
 Prihodnjo nedeljo, 5. julija, bo po sveti maši ob 10. uri

krščevanje. Starši prijavite novokrščence.
 Župnijska Karitas pripravlja sveto mašo in srečanje za

Slovenski škofje so sklenili, da se izbiranje članov ŽPS preloži
na leto 2021. Dosedanjim članom se mandat podaljša za eno leto.


Bog povrni vsem, ki ste sodelovali pri pripravi prvega svetega obhajila, pri procesiji v čast Svetemu Rešnjemu Telesu, srečanju zakonskih jubilantov, srečanju starejših … in za vse molitve, podporo ter darovano trpljenje za Cerkev in naš narod.


