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SRCE JEZUSOVO in MARIJINOSRCE JEZUSOVO in MARIJINOSRCE JEZUSOVO in MARIJINO 
 

 

Srce je središče človeka in simbol njegove ljubezni. Jezusovo in Marijino srce 
nam govorita o njuni neizmerni ljubezni do 
ljudi, do vsake župnije, do vsake družine in 
posameznika. Človeštvo danes, bolj kot 
kdajkoli, potrebuje Božje dobrote, ljubezni 
in usmiljenja. Prav tega smo deležni pri 
posvetitvi Jezusovemu in Marijinemu Srcu 
in pri življenju iz te posvetitve. 
 

Njuna ljubezen do grešnega človeštva se razodeva vseskozi - od Jezusovega rojstva 
do smrti na križu. Njuna ljubezen je tako čudovita posebno zato, ker je križana. 
Z izkazovanjem svoje ljubezni nas hočeta pripeljati k nesebični ljubezni 
do Boga in do bližnjega, kar je bistvo svetosti, h kateri smo vsi poklicani. 
Ker nas ljubita, hočeta rešiti človeštvo, ki je zašlo. Treba je verovati v 
njuno ljubezen in jima zaupati ter se jima popolnoma izročiti. Prenovila 
bosta naša srca, da bomo začeli misliti, govoriti, delati in ljubiti kakor onadva. 
 

Praznik Srca Jezusovega je praznik Božje ljubezni, ki nam je dokazana s 
prebodenim srcem in objema vse ljudi, vse stvarstvo. Vabi nas, da se posve-
timo in izročimo Jezusovemu srcu, mu zadoščujemo ne le za svoje grehe, 
temveč tudi za grehe drugih (zgled: Fatimski pastirčki).  Njegova ljubezen ni 
polovična, ne želi nikogar prikrajšati, z Njim vsakdo lahko raste v svobodi. 
Jezus ljubi neprestano, brez letnega dopusta, brez oddiha, brez upokojit-
ve. On živi, ker ljubi, On živi, da ljubi. Dano nam je, da lahko prihajamo k Njemu, 
smo ob Njem varni in zaščiteni, z Njim rastemo in zorimo. In On nas uči ljubiti. 
 

Posvetitev Jezusovemu Srcu nas sooči z resnico, da nas ima Bog rad in nas z 
veseljem zasipa z odpuščanjem in milostjo. Ko mu odpremo svoje srce, v nas 
zaneti ogenj svoje ljubezni. Doživimo odpuščanje in milost - spoznamo Boga.    
V sebi začutimo goreče hrepenenje, da bi ljubili druge in jim služili.   
 

Jezus krotki in iz srca ponižni, upodobi naša srca po svojem Srcu.  
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Norbert, škof 

-za župljane in dobrotnike 
sveta maša in nato procesija: +Francka 
Demšar, obl.; +Janko Bergant  
+Antonija Florjančič, obl. in Anton Nartnik 
+Janez Mravlja, obl. 
Brode: za sosesko (žegnanje) 

70 0  

800 

 

1000 

 
1000 

7. 6.,   
ponedeljek 

Robert, opat 
+Janez Kalan, obl. in Francka 
-za zdravje (M) 

1900 

8. 6.,   
torek 

Medard, škof 
-za naše oblastnike (A) 
+brat Vinko in Rudi 

70 0  

1900 

9. 6.,  
sreda 

Primož in Felicijan 
mučenca 

+Polde Prevodnik; +Urška Omejc  
+Tončka Friškovec  

1900 

10.  6.,  
četrtek 

Bogumil, škof 
+Joži Košir, 7. dan; +Boža Pleničar  
+Ivan Škrjanec, obl. 

1900 

11. 6.,  
petek 

SRCE JEZUSOVO 
celonočno češčenje 

-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu  
+Anton Podlogar 

1900 

12. 6.,  
sobota 

Srce Marijino 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
+Marica Božnar  
+Marko in starši Oblak (Žabnica)  

70 0  

1900 

13. 6. 
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11. NEDELJA MED 
LETOM 

 

Anton Padovanski , škof 

-za župljane in dobrotnike 
+Ana Potrebuješ; ++Megušarjevi in Jesenovčevi 
+Dominik Maček in Jože Dolenc 

70 0  

800 

1000 

14. 6.,   
ponedeljek 

Valerij in Rufin 
mučenca 

+Marija Mravlja,  7. dan 
+Jožefa Škarabot, obl.; +Verona Žerdin 

1900 

15. 6.,   
torek 

Vid, mučenec 
++bratje in sestre Mlakar 
+Angela Dolinar, obl. 

70 0  

1900 

16. 6.,  
sreda 

Beno, škof -v čast in priprošnjo sv. Riti 1900 

17.  6.,  
četrtek 

Albert, duhovnik 
+Anton Pleško, 30. dan 
+Martin Koščak, 30. dan 

1900 

18. 6.,  
petek 

Marko in Marcelijan 
mučenca 

+Antonija Čarman  
+Nejko Tavčar, obl.  

1900 

19. 6.,  
sobota 

Romuald, opat 
++Podlogar 
+Jakob Rajšek; +Angela Turk, 30. dan 

70 0  

1900 

20. 6. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

12. NEDELJA MED 
LETOM 

Silverij, papež 

-za župljane in dobrotnike 
+Janez Brelih, obl.  
+Ivanka in Ciril Krajnik, obl. 

70 0  

800 

1000 

ŽUPNIJSKA KARITAS, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka 
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Darovali za maše (oddane): +ANGELA TURK: 1 družina Kos;  +MARTIN KOŠČAK:  1 Tone 
in Tinca Prevodnik.  



Za udeležbo pri sveti maši velja določilo 10 m2 na osebo ali člane 
istega gospodinjstva, oz. polovica zasedenih sedišč ob upoštevanju 
medsebojne razdalje 1,5 m med osebami in člani različnih gospo-
dinjstev. Ob vstopu v cerkev si razkužite roke in ves čas nosíte zaščitno 
masko. Pridite če ste zdravi in na lastno odgovornost.  

 

Sveta spoved je vsak dan pred, oz. med sveto mašo in vedno pri kapucinih. 

 

 OBISKI BOLNIKOV so ob upoštevanju varovalnih ukrepov. Svojci      
pravočasno sporočite (pred odhodom v bolnico, oz. preden človek povsem oslabi). 
 

 KRŠČEVANJE je po predhodni prijavi. Starši pokličite ali se osebno oglasite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V naši župniji bo 19. in 20. junija prvo sveto obhajilo. Trideset 
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, se bodo slovesnosti prvega svetega obhajila lahko 
udeležili le ožji sorodniki prvoobhajancev.            
Vsi župljani ste povabljeni, da z molitvijo in darovanim trpljenjem 
podprete prvoobhajance (in njihove družine), da bi srčno vzljubili 
Jezusa in vztrajali v prijateljstvu z Njim vse dni življenja. 

 
 Starejši že sedaj lepo povabljeni, da se v nedeljo,  27. junija, 
popoldne ob 14. uri zberemo v naši župnijski cerkvi, ko bo v naši 
župniji srečanje za starejše. Pred mašo bo možnost za spoved in 
bolniško maziljenje. Med nas bo prišel bolniški duhovnik g. Miro Šlibar.  

 
 Zakonci, ki letos praznujete okroglo obletnico poroke, lahko v 
župnijski cerkvi dobite prijavnice za srečanje zakonskih jubilantov, 
ki bo v nedeljo, 4. julija. Prijavite se do nedelje, 27. junija. 
 
 Starši lahko še prijavite svoje otroke na POLETNI ORATORIJ. 
 

 

 

10. NEDELJA MED LETOM 

 
 

 V tem tednu, bodo veroučenci (od 4. r. dalje) pristopili k sveti spovedi. Star-
ši jim pomagajte pri pripravi in tudi sami dajte zgled s svojo redno spovedjo. 
 

 Bog povrni s svojimi milostmi vsem, ki ste z molitvijo in sodelovanjem na 
praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi ter pri procesiji pokazali svojo ljubezen 
in hvaležnost Jezusu, ki je med nami in z nami v sveti Evharistiji. 
 

 V mesecu juniju ste verniki spodbujeni k češčenju Jezusovega Srca. 
Doma molite litanije k Jezusovemu Srcu. Pri mašah beremo vrtnice.  
 

  Sveta maša v cerkvi Brezmadežne (nekdanji nunski) bo odslej 
ob nedeljah ob 9. uri. 
 

 V petek, 11. junija, bo praznik SRCA JEZUSOVEGA. 
Vsi, ki se zavedate milosti, ki nam jih Jezus 
podarja, pridite k sveti maši v hvaležnosti in tudi 
v prošnji za vztrajanje v Njegovi ljubezni, za vse, 
ki so daleč od Boga - vira življenja in miru, ter v 
zadoščevanje za vse žalitve in brezbrižnosti ljudi 
do Jezusa. Pri kapucinih bo celodnevno češčenje. 
 

 

Pri večerni sveti maši bomo obnovili POSVETITEV 
JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU in pričeli s 
CELONOČNIM ČEŠČENJEM NAJSVETEJŠEGA - 
do sobotne jutranje svete maše.  
Posvečeni Jezusu in Mariji ter verniki, ki prepoznavate, kako svet drsi v 
temo brez Boga in kako potrebujemo Božjega usmiljenja, vabljeni, da se 
vpišite za uro češčenja: na vratih v cerkvi zadaj ali v spletni SEZNAM. 
 
 

11. NEDELJA MED LETOM 
 
 
 
 

 URADNE URE bodo odslej MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. 
po češčenju Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih).  
 

 Veroukarji, ki ste izpolnili naloge za to veroučno leto, boste ta teden prejeli 
spričevala. Vrnite jih v cerkev v nedeljo, 20. junija. Poleti ne bo verouka, 
je pa to čas praktičnega preizkusa vere, oz. uresničevanja v življenju. 
Starši poskrbite otrokom (in sebi) povezanost z Jezusom redno ob nedeljah 
pri sveti maši in vsak dan z molitvijo (zjutraj, zvečer, pred in po obrokih). 

13. 6. 2021 

6. 6. 2021 

  

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
in in MOLITEV ROŽNEGA VENCA MOLITEV ROŽNEGA VENCA jeje  

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

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  je 
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča. 

  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  
 
 

 
 
 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV 
-10. junij: ZA MLADE, 
-17. junij: ZA DOMOVINO. 

  
                                                   

  
                                                   

https://docs.google.com/document/d/16H1RwoffCCoW7n6neVeBSG7Lvfg7Hw4Q2BqDCw-Ux0I/edit?usp=sharing

