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23. 8. 

2020  

NEDELJA 

  
21. MED LETOM 

 

Roza iz Lime, devica 

700 

800 
1000 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  

++starši Tušek in brat Janko  
-po namenu 
Sv. Andrej: za sosesko (žegnanje) in    

blagoslov obnovljenega stranskega oltarja 

24. 8.  

ponedeljek 
JERNEJ, apostol 1900 

+Edi Sever, 7. dan; +Jernej in Angela Mrak 

+Jernej in Nejko Tavčar 

25. 8.  

torek 
Ludvik, kralj 

700 

1900 

+Lojze Rupar, ml. 

-za zdravje in Božji blagoslov 

26. 8. , sre. Tarzicij, mučenec 1900 +Alojz Šink 

27. 8., čet. Monika, mati sv. Avguština 1900 +Anton Fojkar, obl.; ++Škrjanec 

28. 8. ,   

petek  

Avguštin, 

škof in cerkveni učitelj 
1900 

+Rajko Pretnar 

-v zahvalo za zdravje in Božje varstvo (P) 

29. 8.,  

sobota 

Mučeništvo Janeza 

Krstnika 

700 

1900 

-po namenu 

+Tomaž Bergant  

30. 8. 

2020  

NEDELJA 

 
22. MED LETOM 

 

Feliks, mučenec 

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Si lva Bergant  
+Franc Hafner, obl. in starši Oman  

31. 8.  

ponedeljek 
Pavlin, škof 1900 

+Jože Bergant, obl. 

+Anton Kejžar, obl. 

1. 9.  

torek 

OBLETNICA KRONAN-

JA MARIJE POMAGAJ 

700 

1900 

++Kalan 

+Ivana in Anton Kožuh,  obl .  

2. 9.  

sreda 
Marjeta, devica 1900 

+Jožefa Rihtaršič, obl.  

+Tine Šmid  

3. 9.  

četrtek 

Gregor Veliki, 

papež in c. uč. 
1900 

-za uspešen začetek šolskega leta 

+Anton Podlogar, obl. 

4. 9.  

prvi petek 
Rozalija, mučenka 

700 

1900 
-v čast Jezusovemu Srcu  

+Francka Jesenovec, obl.  

5. 9.  
prva sobota 

Mati Terezija,  
redovnica 

700 

900 

 

1800 

 
1900 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 

Cerkev Brezmadežne: ++žrtve vojnega in 
povojnega nasilja na Škofjeloškem 
Molitev za rešitev duš, v zadoščenje za grehe 
ter v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu srcu 

+Angela Šifrer, 30. dan 

6. 9. 

2020  

NEDELJA 

  
23. MED LETOM 

 

Zaharija, prerok 

700 

800 
1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike  

+Matevž in Ivica Demšar 
+Lojze Kalan, obl. (Suška c.)  

Bodovlje: za sosesko (žegnanje)  

 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 (pri DBS). Uradne ure: med tednom po sveti maši oz. češčenju.
- 18.00. 

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.  

B O G O S L U Ž N I  R E D  

  
  

  

UČENJE in VZGOJA UČENJE in VZGOJA --  GARDALAND ali TEKOČI TRAK?GARDALAND ali TEKOČI TRAK?   

  
  

Kje lahko starši pokažejo več popustljivosti in pri katerih stva-
reh naj bodo strogi? To je odvisno od vrednot staršev. Če se jim zdi 
kruh velika in pomembna vrednota, bo otrok jedel tudi skorjo. Če ne, jo 
bo odmetaval, kot peške od breskev, ko bo pojedel samo sredico. Star-
ši, ki na primer »ne verjamejo v domače naloge«, bodo zato imeli vse 
šolanje otrok težave. Uspeh se jim bo zdel prenizek. Starši naj prevetri-
jo svoje vrednote, kaj šteje in kaj ne. Če se jim zdi šola in naloga zelo 
pomembna, pa je otrok ni naredil, ali torej sme na trening?  
 

Kako otroka motivirati, če mu pri pouku ni všeč? Pouk ni organizi-
ran, da bi bil otroku všeč. Pouk je delo in delo je naporno. Lepo je, če ga 
učitelj pripravi tako, da je učencem kdaj kaj tudi všeč. Je pa to predv-
sem za lažje delo in v spodbudo. Šola ni Gardaland, šola je delo za 
tekočim trakom! S polno pozornostjo, s petindvajsetimi sodelavci in 
enim šefom. Učitelj ni glasnik prošenj, je organizator, vodja in šef. Star-
ši bi morali to zadnje razločno povedati otrokom. Otroka starši motivi-
rajo tako, da mu predstavijo svoja pričakovanja in meje. Ne pa, da 
skušajo meje postaviti učiteljem. Če pa starši otroku ne privzgojijo delo-
vnih navad, terjajo pa rezultat, bo revež slej ko prej obiskoval psihiatra. 
Starši pa bodo razlagali, kako je šola pretežka in jim je uničila otroka. 
 

Kako izbrati primerne obšolske aktivnosti in zakaj so te 
pomembne? Ena gibalna aktivnost in ena, s katero otrok spozna, v 
čem je dober, kje leži njegov talent. Več kot dve, ne. Ko postane 
naporno, hočejo odnehati – takrat jim povejte, do kdaj morajo vztra-
jati samo do roka. Ko je kriza mimo, navadno radi hodijo še naprej. 
Mame mi rečejo – saj sama hoče več! Hotela bo tudi fanta čez noč pri 
15 letih, pa ji mama ne bo dovolila! Otrok ve, kaj mu paše, starši 
vedo, kaj je za otroka prav.  
 

                                             Vir: intervju z dr. Markom Juhantom na maribor24.si  
 

 

Prave vrednote, modrost in trdni temelj v Bogu naj vodijo starše, 
vzgojitelje, učitelje in vse, ki vzgajajo nove rodove.  

Darovali za maše (oddane): +ANGELA ŠIFRER: bratje 4, Francijevi prijatelji 1, družina 
Kusterle 1, družina Potočnik 1, družina Svoljšak 1, Muščovi iz Zg. Brnika in Hrastja 2, 
Marinka in Nano Žontar 1, družina Miklavčič 1, Pevčeve 1. Za ++člane družine 2.  



 21. NEDELJA MED LETOM                                           23. 8. 2020 

 

 Vpis otrok v 1. RAZRED VEROUKA bo v torek, 1. septembra, 

med 9. in 12. uro, oz. ob vpisu za ostale veroučence. Starši prine-

site s seboj izpolnjeno PRIJAVNICO (dobite jo na spletni strani 
župnije ali v cerkvi) ter prispevek.  
  
  

 Vpis VSEH OSTALIH VEROUČENCEV (od 2. do 9. razreda) bo:    
     - v petek, 28. avgusta, od 15. do 18. ure in  
    - v soboto, 29. avgusta, od 10. do 12. ure.  
Starši boste preverili razdelitev v skupine, prevzeli učbenike, vpisali 
otroke v dejavnosti v župniji ... S seboj prinesite PRISPEVEK (glejte 
oglasno desko), stari LITURGIČNI ZVEZEK, lahko tudi učbenike, ki 
jih več ne potrebujete. Vpis je za vse veroukarje obvezen. 
 

         Z rednim veroukom bomo pričeli v sredo, 2. septembra. 
 

 

 
 

  V soboto, 19. septembra, bo potekala 
39. Stična mladih, tokrat v prilagojeni 
izvedbi na 34 lokacijah po Sloveniji. 
Del programa bo skupen in posnet 
vnaprej, nekatere aktivnosti pa bodo 
organizirane na lokalni ravni. 
 

Več o vsebini in programu najdete na 
Facebooku in Instagramu Stične mla-
dih ter na spletni strani dogodka. 
 

Zaradi vzdrževanja ustreznih ukrepov je 
letos za vse udeležence srečanja obvez-
na spletna prijava. Prijava je možna 
do 13. septembra 2020 na sticna.net. 

  PON. TOR. SRE. ČET. PET. 

7.25 - 8.10   6. r. 9. in 4. r. 8. r. 7. r. 

13.00 - 13.45 5. r. 6. r. 3. in 4. r. 8. in 2.r.    

14.00 - 14.45 5. r.  3. in 4. r. 7. in 2.r.   

ob 16. in 17. uri 1. r.     

22. NEDELJA MED LETOM                                                   30. 8. 2020 
 

 V sredo, 2. septembra, pričenjamo z rednim veroukom. 
Starši veroučencev 1. razreda, pridite v petek, 4. septembra, ob 
20. uri v župnišče na sestanek.  
 

Verouk bo prvi teden potekal običajno, pri drugi veroučni uri pa 
boste otroci od 4. r. dalje pristopili k sveti spovedi. 

 

Način izvedbe verouka bomo prilagajali glede na priporočila in 
navodila slovenskih škofov ter glede na epidemološko dogajanje. 
 

Če kdo v poletju ni redno hodil k nedeljski sveti maši (je odnos z 
Bogom zanemaril), je potrebno, da preden znova prejme 
Jezusa v obhajilu, pristopi k zakramentu svete spovedi.  
 
 

V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne. 
 
 

 Prvi petek in prva sobota v mesecu sta v tem tednu. Pridite k 
sveti spovedi, molitvi in sveti maši - iz ljubezni do Jezusa in Marije 
ter v zadoščenje Bogu za žalitve. 
 
 

 V soboto, 5. septembra, bo ob 9. uri sveta maša v CER-

KVI BREZMADEŽNE pred PRAZNIKOM MARIJINEGA ROJSTVA.  
 

 

Že sedaj pa lepo povabljeni na BREZJE, in sicer, v soboto, 12. 

septembra, ko bo MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE.  

Od 9. ure bo potekala molitev, ob 10.30 pa bo sveta maša.  

Ob 7.30 se bomo izpred župnijske cerkve na Brezje odpravili tudi S 

KOLESI. Vabljeni ministranti, birmanci, animatorji in vsi verniki.  
 

 

 Prihodnja nedelja bo 23. nedelja med letom. Ob 10. uri bo 

tudi žegnanje v Bodovljah.  
 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–———————————————————————————————- 
 

URADNE URE so MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. po češčen-
ju 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.  
 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–———————————————————————————————- 
 
 

KARITAS vabi k pomoči ljudem v Libanonu. Za pomoč 
prizadetim ob eksploziji v Bejrutu je mogoče darovati 
5 EUR če pošljete SMS sporočilo KARITAS5 na 1919.  

  

MOŽNOST ZA SVETO SPOVEDMOŽNOST ZA SVETO SPOVED  
  

  

      in in   

  

MOLITEV ROŽNEGA VENCA MOLITEV ROŽNEGA VENCA --  
  

pol ure pred sveto mašo.pol ure pred sveto mašo. 

  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI. 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV 

-27. avgusta: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 

-3. septembra: ZA DUHOVNE POKLICE. 


