
BOGOSLUŽNI RED 

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

 

Vsak izmed nas ima poklic in poslanstvo. Nekateri pa začutijo klic v duhovništvo. 
Phil Bosmans (1922–2012) se v knjigi z naslovom Bog – moja oaza spominja svoje-
ga duhovniškega posvečenja: »Pri posvetitvi za duhovnika sem ležal na tleh in se 
počutil tako majhnega in ničnega pred Bogom in Jezusovim skrivnostnim učlovečenjem. 
Še sedaj, po toliko letih, tega ne obžalujem. Ponovno bi legel na tla.   

Nismo pa nikakršna nenaravna bitja, 
nobeni polbogovi ali "sveti predmeti". 
Duhovnik je človek z vsemi človeškimi 
mejami, šibkostmi, napakami in grehi. 
Nima svetniškega sija, ni najboljši in ni 
brez napak. Ni junak, svetnik, učenjak, 
mogočnež ali bogataš. Lahko pa je      
človek dobrote, tolažbe, luči in miru.«  
 

Čeprav vsi duhovniki zagotovo niso po 
naših merilih, bodimo hvaležni za vse, 
ki so zgledni in predani, da so Jezusovi 
prijatelji in imajo ljubezen do ljudi, ter 
da so nas, ali pa naše otroke in vnuke, 
pospremili na pot vere.   
 

»Duhovnik je postavljen pred nemogoče 
poslanstvo. Toda zaveda se, da je Bog mogočen v nemočnih, močan v šibkih, in da 
Bog ne pomaga "popolnim", ampak nemočnim ljudem, ki vse stavijo nanj.«    Vir: Družina 
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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 

21. 6.,   
ponedeljek 

Alojzij Gonzaga, redovnik 
+Ljudmila Strel 
+Karl Kastelic, obl. 

1900 

22. 6.,   
torek 

Tomaž More in Janez 
Fisher, mučenca 

-v čast sv. Jožefu 
+Marija Habjan, 7. dan; -za zdravje 

70 0  

1900 

23. 6.,  
sreda 

Jožef Cafasso, duhovnik 
-za zdravje (M) 
++starši Debeljak in Francka Sušin  

1900 

24.  6.,  
četrtek 

ROJSTVO JANEZA KRS-
TNIKA 

+Janez Kožuh, obl. 
-po namenu (M) 

1900 

25. 6.,  
petek 

Viljem, opat 
DAN DRŽAVNOSTI 

Sv. Ožbolt: -za domovino (zaobljubljena) 
-v zahvalo za šolsko in veroučno leto  
+Primož Šink, obl.; +Janez Šink  

1000 

1900 

 

26. 6.,  
sobota 

Ciril Aleksandrijski, 
cerkveni učitelj 

-v čast sv. Antonu 
+Milena Dolinar in Manca Šubic  

70 0  

1900 

27. 6. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

13. NEDELJA MED 
LETOM 

 

Ema Krška, kneginja 

-za župljane in dobrotnike 
+Marjanca in Franci Kožuh, obl. (Črni vrh) 
+Ivanka in Janez Erbežnik 

70 0  

800 

1000 

28. 6.,   
ponedeljek 

Irenej, škof in mučenec 
-za domovino (P) 
+Robi Frlic 

1900 

29. 6.,   
torek 

PETER IN PAVEL 
slovesni praznik 

+Peter Bernik 
Bodovlje: -v čast sv. Petru in Pavlu  
+Pavel Lavrinec 

80 0  

170 0  

1900 

30. 6.,  
sreda 

Prvi rimski mučenci 
+Joži Košir, 30. dan 
-v čast in priprošnjo sv. Riti 

1900 

1.  7.,  
četrtek 

Estera, 
svetopisemska žena 

+Marija Mravlja, 30. dan;  
++družina Mravlja 

1900 

2. 7.,  
prvi petek 

Frančišek Regis, red. 
-v čast Jezusovemu Srcu  
+Andrej Rupar, obl.  

70 0  

1900 

3. 7.,  
prva sobota 

TOMAŽ, apostol 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
Brode - blagoslov obnovljenega zvonika 
in sveta maša: +Tomaž in Marija Prevodnik 
+Marija in Julij Levpušček; +Anton Kovač, obl. 

70 0  

90 0  

 

1900 

4. 7. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

14. NEDELJA MED 
LETOM 

Urh (Uroš), škof 

-za župljane in dobrotnike 
++starši Čadež, obl. in sestra Marta  
+Alojzija Krmelj, obl.; 
-v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon 

70 0  

800 

1000 

 

ŽUPNIJSKA KARITAS, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka 
| Uradne ure: Mestni trg 38, sreda 16.00 - 17.00 | TEL. (odzivnik): 04/51 23 300 |  
| e-pošta: karitas.skofjaloka@gmail.com | TRR: SI56 1919 0500 7360 005 | 

Darovali za maše (oddane): +JOŽI KOŠIR:  1 sosede.  

MOLITEV ZA DUHOVNIKE 
 

Jezus, večni, veliki duhovnik, 
ohrani svoje duhovnike 
v zavetju svojega presvetega srca,  
da jim nihče ne bo mogel škodovati.  
 

Ohrani neomadeževane  
njihove maziljene roke, 
ki se vsak dan dotikajo  
tvojega presvetega telesa. 

 

Ohrani čiste njihove ustnice,  
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.  

Ohrani čisto in sveto njihovo srce, 
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem 
tvojega slavnega duhovništva.  
 

Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe! 
Obvaruj jih vsega posvetnega! 
Daj jim z oblastjo spreminjati kruh in vino,   
tudi moč spreminjati srca.  
 

Blagoslovi njihovo delo z obilnimi 
sadovi in podari jim nekoč krono     
večnega življenja. Amen.   
 

                        Sv. Terezija Deteta Jezusa 

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/Phil-Bosmans-Bog---moja-oaza?Open


12. NEDELJA MED LETOM 

 
 
 
 

 URADNE URE so poleti MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. po 
češčenju Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih) - v zakristiji . 
 

 Bog povrni vsem, ki ste se odzvali povabilu k molitvi ob prazniku 
Srca Jezusovega; vsem, ki ste obnovili posvetitev Jezusu in Mariji 
ter tudi za vaše molitve in zgled letošnjim prvoobhajancem.      
 

 V ponedeljek in torek povabljeni k molitvi in postu za domovino.  
 

 V četrtek, 24. junija, bo praznik ROJSTVA 
JANEZA KRSTNIKA. 
 

 V petek, 25. junija, bo DAN DRŽAVNOSTI. Ob 
10. uri bo na Sv. Ožboltu sveta maša za 
domovino. Pridite (z zastavami), da se zahvalimo 
za 30 let naše države, in da molimo za          
poštenost, vero, razumevanje in blagoslov.  
Kot zavedni državljani in kristjani ta dan 
izobesimo slovensko zastavo in molimo za 
državne voditelje in vse državljane .   
 

     V petek se bomo pri večerni sveti maši ZAHVALILI TUDI ZA 

LETOŠNJE ŠOLSKO LETO in ZA MILOSTI PRVEGA SVETEGA OBHAJILA.  
 

 Starejši 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, ki ga pripravljajo sodelavci Župnijske 
Karitas. Pred mašo bo možnost za spoved in bolniško  maziljenje. 
Med nami bo bolniški duhovnik g. Miro Šlibar . 
  

 Za krščevanje, obiske bolnikov idr. se oglasite ali pokličite . 
 

13. NEDELJA MED LETOM 

 
 
 

  V torek, 29. junija, bomo obhajali slovesni praznik apostolov 
Petra in Pavla. Povabljeni k sveti maši in molitvi za duhovnike . 
Ob 9. uri v ljubljanski stolnici mašniško posvečenje letošnjih novoma-
šnikov ljubljanske nadškofije. V duhovnike bodo posvečeni: 
- Peter Čemažar iz župnije Ljubljana - Ježica, 
- Boštjan Dolinšek iz župnije Stranje ter 
- br. Jurij Slamnik - kapucin (iz župnije Breznica). 
 

Letos bo v Sloveniji posvečenih sedem novomašnikov - od teh dva redovnika 
(v dveh škofijah nimajo novomašnika). Število duhovnikov se naglo manjša. 
Povabljeni k okrepljeni molitvi za duhovne poklice, in da z zgledom otrokom 
in mladim privzgajamo spoštovanje in dejavno ljubezen do Boga in Cerkve. 
 
 

 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.  
 
 

 V tem tednu bosta prvi petek in prva sobota v mesecu. 

 
 

    V soboto,  3.  juli ja ,  na god apostola  
Tomaža,  bo ob 9.  uri  v  Brodeh    
BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA ZVONIKA 
in sveta maša v čast zavetniku 
cerkve. Vabljeni! 

 
 
 

 Prihodnjo nedeljo, 4. julija, bomo obhajali 
14. nedeljo med letom - izseljensko.          
Med sveto mašo ob 10. uri (in po njej) bo za 
prijavljene zakonske pare iz naše župnije 
SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV. 
 

 

 Poletje je čas dopustov, počitnic, oddiha ... ko se pokaže, kaj nam je v 
življenju dragoceno in kaj zgolj obveznost. Je torej tudi praktični 
preizkus naše vere, oz. uresničevanja le-te v življenju. 
Kar nekaj možnosti je tudi za duhovno okrepitev - duhovne vaje.    
Povabljeni, da se pozanimate in poiščete možnost za poživitev vere in 
duhovno okrepitev. Ne pozabite ob nedeljah na predragoceni dar 
svete maše in vsakodnevno molitev (zjutraj, zvečer, pred in po obrokih). 

27. 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 
-24. junij: ZA DOMOVINO, 
-1. julij: ZA DUHOVNIŠKE POKLICE. 

  
                                                   

20. 6. 2021 

http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/vabljeni-na-duhovne-vaje

