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

26. 7.
2020,
NEDELJA

17. MED LETOM KRIŠTOFOVA
Joahim in Ana

27. 7.
Gorazd, Kliment in
ponedeljek učenci Cirila in Metoda
28. 7.
Viktor I., papež
torek
29. 7.
Marta
sreda
svetopisemska žena
30. 7.
Peter Krizolog
četrtek
redovnik
31. 7.
Ignacij Lojolski
petek
redovni ustanovitelj
1. 8.
Alfonz Ligvorij
sobota
cerkveni učitelj
2. 8.
2020

18. MED LETOM

Marija Angelska Porciunkula
3. 8.
Lidija,
ponedeljek svetopisemska žena
NEDELJA

4. 8.
torek

Janez Vianej,
duhovnik

700-za župljane in dobrotnike; +Ana Habjan
800++starši, Janko in Ernest Tušek, obl.
1000+Anica Peternelj; +Ana Alič, obl.
-za zdravje (T)
1900
+Boris in Jože Bergant
700-za zdravje (M.Š.)
1900+Ivanka Bernik (Puštal 44)
1900+Marija in Julij Levpušček, obl.
00+ P e t e r

Šubic
19
+Frančiška Pleško, st.
+A ngela Mr ak, obl.
1900
+A na n in Fr anc S voljš ak, obl.
700-po namenu
1900 +Ciril Čemažar, obl; +Gina Vinčič
700-za župlj ane in dobrot nike
800- v z a h v a l o i n p r o š n j o z a z d r a v j e
1000+Ma rija in Ivan Om an, obl.
1000Sv. Ožbolt: za sosesko (ž egna nje)
++starši Vincenc in Antonija Ziherl, obl.
1900
+Ciril Mavrič, obl.
700- z a z d r a v j e i n B o ž j e v a r s t v o ( P )
1900+ C e c i l i j a K r m e l j , 3 0 . d a n

5. 8.
Marija Snežna
sreda
6. 8.
JEZUSOVA SPREMEčetrtek
NITEV NA GORI
7. 8.
Kajetan, duhovnik
prvi petek

+Jože Ziherl , obl .
1900
+Igo r Stup niše k, 30. dan
00+Jakob Košir
19
+Maks Šubic
700-v č a s t J e z u s o v e m u s r c u
1900-za zdravje (A.S.)
700-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
peš romanje na Brezje 1230Brezje: za žive in pokojne romarje
8. 8.
1800Molitev za rešitev duš, v zadoščenje za grehe
Dominik, redovni
prva sobota
ter v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu srcu
ustanovitelj
1900+Ivan Bogataj, 30. dan
9. 8.
2020
NEDELJA

19. MED LETOM
Terezija Benedikta od
Križa - Edit Stein, red.

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Ivan Iglič, obl.; +Minka Krmelj, obl.
1000+Franc Žontar, obl.
1000Sv. Lovrenc: za sosesko (žegnanje)

Darovali za maše (oddane): +CECILIJA KRMELJ: 2 Miro Kožuh; +IVAN BOGATAJ: 3 bratje
in sestre in 200€ za cerkev v Bodovljah.

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.
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KAM GREMO?
V poletnem času obhajamo praznik svetega apostola Jakoba - zavetnika romarjev, ob Krištofovi nedelji darujemo v zahvalo za srečno
prevožene kilometre, se odpravljamo na dopuste, na romanja, na
izlete, na delo, po opravkih … Mnogo poti. Morda je zato kar na mestu vprašanje: »Kam gremo?« Ne samo kot posamezniki, pač pa tudi
kot narod in človeštvo?
V teh časih lahko opažamo, kako se po svetu veča nasilje, odpad od
Boga in Cerkve, vse več je negotovosti. Do sedaj samoumevne stvari
so spremenjene, oddaljene. Tudi naša domovina ni izvzeta iz tega
dogajanja. Skupaj s pesnikom pa še vedno želimo, da edinost, sreča,
sprava, k nam nazaj se vrnejo … v srca in narod.
Z razsvetljenstvom se je človek postavil na mesto Boga in proti
Bogu. Sadovi tega postajajo očitni na mnogih ravneh. Vprašanje kam
bi šli, da bi pridobili ali potrošili zaslužek, se zabavali ipd., namreč
lahko zamenja vprašanje: 'Kam naj se zatečemo, da bi se rešili?'
Da se zlo ne bi stopnjevalo, izrekamo povabilo, da bi se v tem duhovnem boju, ki smo mu priča, zatekli v Jezusovo in Marijino srce k molitvi pred Najsvetejšim in molitvi rožnega venca.
V pripravi na PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA in OBNOVE
POSVETITVE SLOVENSKEGA NARODA MARIJI zato povabljeni, da
molite vsak dan po domovih ob večerih ROŽNI VENEC za zmago Marijinega brezmadežnega Srca, ter da bi ljudje sprejeli Božje
vodstvo, resnico in ljubezen.
Povabljeni tudi k molitvi pred Najsvetejšim v cerkev ob ponedeljkih in četrtkih pol ure po sveti maši.
Vprašanje 'Kam gremo?' bo tako dobivalo odgovor v našem ravnanju
in življenju: 'Po Mariji k Jezusu.'

17. NEDELJA MED LETOM

26. 7. 2020

 Bog vam povrni za velikodušne darove pri ofru preteklo nedeljo, za
pripravo in sodelovanje pri praznovanju, pa za vse sodelovanje v župniji, molitve in darovano trpljenje.
 Danes je Krištofova nedelja, ko se Bogu zahvalimo in ga tudi
prosimo za varstvo na naših poteh. Ob izhodu iz cerkve lahko
oddate vaš dar v zahvalo za srečno prevožene kilometre in tako
omogočite nakup misijonskih vozil (akcija MIVA). Vzemite tudi
podobice z molitvijo in nalepke.
MIVA SLOVENIJA je z vašimi darovi v letu 2019 pomagala pri projektih v vrednosti 343.286,63 €.
Zahvala iz Burundija - s. Vesna Hiti, prevoz otrok v center Akamuri
Dragi dobrotniki, darovalci za MIVO, Bog naj vam bo plačnik, ko darujete svoje
prihranke v tako plemenit namen. Vaša dobrota omogoča lajšati premnoge stiske. Nikoli ne bom pozabila, koliko življenj je bilo rešenih s prevozom bolnikov in
mamic v bolnišnico, ko sem še bila v zdravstvenem centru visoko v hribih v
Ruandi. Koliko ton hrane in zdravil je bilo prepeljanih! In kako bi ne bila hvaležna
zdaj, ko vidim presrečne obraze naših otrok s posebnimi potrebami vsako jutro,
ko jih pripeljeta dva avtobusa v Center. Brez Vaše pomoči bi bili naši otroci prikrajšani za lepe trenutke, ki jim jih prinašata življenje in vzgoja v Centru AKAMURI, kar v prevodu pomeni lučka. Naj ta lučka upanja, veselja in dobrote nikoli
ne ugasne, ampak naj osrečuje vas in po vaši dobroti naše otroke!
Zahvala iz Ugande – s. Vedrana Ljubić, Toyota Landcruiser
Težko je najti besede, ki bi izrazile našo hvaležnost za vso pomoč pri nakupu
avtomobila. Le ta bo služil na novem misijonu, kjer nimamo nič. Najprej se bomo
lotile gradnje hiše, da bomo sestre imele kje stanovati, in izkop vodnjaka. In avto
nam bo v veliko pomoč, da bomo lahko ves material zbrale in pripeljale na misijon. Vsekakor nam bo duhovna podpora v veliko pomoč, saj misijon leži na ozemlju nedavno končane vojne. Tu in tam je še slišati občasno streljanje. Pot do
misijona je zelo slaba, na odročnem kraju, večje količine dežja pa pot spremenijo
v blatno drsališče. Z nakupom avtomobila ste nam pomagali, da smo se lažje in
z eno skrbjo manj podali na novo misijonsko pot. Hvala vam za vso pomoč.

 Prihodnjo nedeljo bo 18. NEDELJA MED LETOM. Ob 10. uri
bo žegnanje na Sv. Ožboltu.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI.

in
MOLITEV ROŽNEGA VENCA -

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV
-30. julija: PO OSEBNIH NAMENIH,
-6. avgusta: ZA DUHOVNE POKLICE.

pol ure pred sveto mašo.

18. NEDELJA MED LETOM

2. 8. 2020

 V imenu misijonarjev in ljudi med katerimi delujejo iskrena hva-

la za darove, ki ste jih preteklo nedeljo darovali za akcijo MIVA.

 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.
bolnike

 Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Pristopimo k
sveti spovedi pred največjim Marijinim praznikom.
 V soboto, 8. avgusta, načrtujemo

tradicionalno peš romanje naše
župnije na Brezje.
Ob 5. uri zjutraj bomo v župnijski cerkvi prejeli romarski blagoslov, nato se
bomo z avtobusom odpeljali do Selc,
od koder bomo pot nadaljevali peš.
Ob 12.30 bo na Brezjah romarska maša. Kdor ne zmore peš ali
ima druge zadržke, se nam lahko pridruži samo pri sveti maši.
Možen je tudi avtobusni prevoz - ob 11.15 s parkirišča pred Tehnikom. Avtobus bo peljal tudi nazaj.
Povabljeni otroci, mladi, družine ter vsi verniki, da se izročimo
po Mariji v Božje varstvo. Vsi udeleženci romanja imejte s
seboj zaščitne maske, skrbeli bomo tudi za zaščitne ukrepe.
 Prihodnja nedelja bo 19. med letom. Po deseti maši bo krščeva-

nje. Ob 10. uri bo žegnanje pri svetem Lovrencu v Breznici.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pripravljamo se na letošnji oratorij, ki bo potekal od 10. do 15.
avgusta. Starši prijavljenih otrok boste teh dneh prejeli navodila in pogoje, pod katerimi bomo (upamo) lahko izvedli oratorij, če bodo le-to dopuščali varovalni ukrepi in odločbe.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

URADNE URE so MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. po češčenju
Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih).
———————————————————————————————Po navodilu naših škofov ob nedeljskih in prazničnih svetih
mašah verniki ob vstopu v cerkev v posebno škatlo oddate
list s svojo telefonsko številko – brez imena in naslova.

