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Obnovitev izročitveObnovitev izročitveObnovitev izročitve   
Božji Materi MarijiBožji Materi MarijiBožji Materi Mariji   

 

Poletje nas spominja na počit-
nice, dopuste, sprostitev ... 
Kristjanovo poletje pa svoj 
višek doživlja v prazniku Mari-
jinega vnebovzetja, ko poka-
žemo svoje zaupanje v Marijino 
priprošnjo, izražamo svojo    
hvaležnost in dejavno 
pokažemo, da ohranjamo 
krščanske korenine naših 

prednikov in si prizadevamo, da bi ostajale žive in 
globoke tudi za tiste, ki pridejo za nami. 
 

Mariji se hočemo zahvaliti za vso podporo in 
pomoč, ki smo ju bili deležni v preteklem letu 
zahtevnih preizkušenj, v katerem pa sta se poka-
zali naša solidarnost in pripravljenost pomagati.  
 

Mariji bomo priporočili našo Cerkev, družine, 
izseljence in zdomce. Priporočili ji bomo vse, 
ki so v naši državi odgovorni za skupno dobro 
in za pozitivno naravnanost naših medsebojnih 
odnosov. Priporočili ji bomo našo državo, ki 
letos obhaja svojo 30-letnico. 
 

Vse duhovnike vabim, da pri prazniških mašah 
15. avgusta skupaj s svojimi verniki zmolijo 
molitev izročitve slovenskega naroda Mariji.  
 

Skupaj bomo obhajali praznik Marijinega 
vnebovzetja in skupaj se bomo ozirali v tisto 
prihodnost, ki jo je Gospod pripravil vsem,  
ki ga ljubijo.                     msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof 

   8. avgust 2021 Leto XLIV, št. 16 
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NEDELJA 

19. NEDELJA MED 
LETOM 

Dominik, red. ust. 

-za župljane in dobrotnike 
+Ivan Iglič  
++Križnar (Breznica) 
Sv. Lovrenc: za sosesko (žegnanje) 

70 0  

800 

1000 

1000 

9. 8.,   
ponedeljek 

Terezija Benedikta 
(Edith Stein), red. in muč. 

++starši Hribar  
+Jaka Dolinar 

1900 

10. 8.,   
torek 

Lovrenc, 
diakon in mučenec 

-po namenu 
Sv. Lovrenc: ++ vaščani 
-v zahvalo za srečno obnovo 

70 0  

170 0  

1900 

11. 8.,  
sreda 

Klara, devica 
-za zdravje (A.K.) 
+Edi Sever, obl. 

1900 

12.  8.,  
četrtek 

Ivana Šentalska,  
redovnica 

-po namenu 1900 

13. 8.,  
petek 

Hipolit in Poncijan, 
mučenca 

+Maks Kejžar, 7. dan 
+Franc Žontar, obl.; ++starši Šavli  

1900 

14. 8.,  
sobota 

Maksimiljijan Kolbe, 
duhovnik in mučenec 
zv. procesija z lučkami 

-po namenu 
+Marija Setnikar 
+Tomaž Prevodnik, obl .  (Puštal)  

70 0  
1900 

 

15. 8. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

MARIJINO  

VNEBOVZETJE 

-za župljane in dobrotnike 
+Minka Bernik 
+Marija Setnikar 
Sv. Barbara: -za sosesko (žegnanje) 

70 0  

800 

1000 

1000 
16. 8.,   
ponedeljek 

Rok, spokornik +Ludvik Božnar, obl. (Sv. Andrej)  1900 

17. 8.,   
torek 

Beatrika, devica 
-po namenu 
-po namenu 

70 0  

1900 

18. 8.,  
sreda 

Helena, cesarica 
+Berto Kosmač 
-v čast sv. Riti 

1900 

19.  8,  
četrtek 

Janez Eudes, duhovnik 
+Ana Potrebuješ 
-v dober namen 

1900 

20. 8.,  
petek 

Bernard, 
 opat in cerkveni  učitelj 

+Milena Stanonik, 30. dan 
+Jožefa Guzelj, obl. 

1900 

21. 8., 
sobota 

Pij X., papež 

-po namenu 
Sv. Petra hrib: -v čast sv. Bernardu 
+Filip Demšar, obl.  

70 0  
170 0  

1900 

22. 8. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

21. NEDELJA MED 
LETOM 

 

Devica Marija Kraljica 

-za župljane in dobrotnike 
++starši Tušek in brat Janko  
+Marica Krivec 
Sv. Andrej: za sosesko (žegnanje) 

70 0  

800 

1000 

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 |  
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Darovali za maše (oddane): + Milena Stanonik:  1 Marica Dolenc,  1 sodelavke;  +Marija 
Oman: 1 Bukovškovi .  

SMRT ali ŽIVLJENJESMRT ali ŽIVLJENJE   
 

Na praznik vseh svetih leta 
1950 je papež Pij XII.     
razglasil versko resnico o  
MARIJINEM VNEBOVZETJU.   
 

S tem je Cerkev potrdila resnico, 
ki jo je praznovala že od apos-
tolskih časov in v kateri slavi 
zmago življenja nad smrtjo. 
 

Razglasitev verske resnice je 
odgovor Cerkve sodobnemu 
človeku, ki je pozabil na Boga, 
se odvrnil od njega in se sam 
postavil na njegovo mesto. 
Posledica tega je praznina,  
nesmisel, obup in usmerje-
nost v smrt. Cerkev pa uči, da 
Bog grešnega človeka vabi, da 
se popolnoma izroči v Božje 
roke, viru življenja.  
Kot izvoljenemu ljudstvu 
tudi nam danes pravi: »Izberi 

torej življenje, da boš živel ti 

in tvoj zarod, tako da ljubiš 

Gospoda, svojega Boga, 

poslušaš njegov glas in se ga 

držiš.« (5 Mz 30, 19)  
 

Vera v Boga, podreditev njemu 
ter boj proti grehu napuha, po 
zgledu Marijine - ponižne Gos-
podove dekle, človeka vodi v 
življenje in ljubezen Boga. 
  

Marija je dokaz te poti … in cilja. 



19. NEDELJA MED LETOM 

 
 
 
 

 Jutri, 9. avgusta, bomo v naši župniji 
pričeli z ORATORIJEM.  
Glavni lik    oratorija bo naš sodobnik in 
že blaženi Carlo Acutis (1991-2006).          

Oratorij bo letos potekal pod geslom: 
ORIGINALEN.SEM.  
 

Vsak dan se otroci zberete ob 9. uri NA KAPUCINSKEM VRTU.    
Program bo potekal do 16. ure.  
V petek, 13. avgusta, bomo oratorij sklenili s sveto mašo ob 15. uri v 
kapucinski cerkvi sv. Ane. K tej sveti maši ste povabljeni tudi starši in 
podporniki oratorija. Hvala vsem, ki ste že podprli oratorij - materialno 
in na druge načine. Lepo se priporočamo tudi za molitveno podporo. 

 

 V soboto, 14. avgusta, zvečer, bomo po 
sveti maši ob 19. uri v procesiji z lučkami 
pospremili kip Fatimske Marije skozi naše 
mesto in tako lepo vstopili v praznovanje 
Marijinega vnebovzetja. 
 

 V nedeljo bomo obhajali slovesni praznik 
MARIJINEGA VNEBOVZETJA. Ob 10. uri bo 
žegnanje pri Sv. Barbari.  
Pri mašah bomo obnovili POSVETITEV 
SLOVENSKEGA NARODA MARIJI .            
Na posvetitev se pripravimo z vsakodnevno 
molitvijo rožnega venca. 
   

 

 Za krščevanje, obiske bolnikov idr. se oglasite ali pokličite -  
URADNE URE so poleti MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. češčenju 
Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih) - v zakristiji . 

 

MARIJINO VNEBOVZETJE 

 
 

   

 Danes je največji Marijin praznik - Marijino 
vnebovzetje. Naj tudi nas Devica Marija s svo-
jim varstvom in zgledom tako vodi in oblikuje, 
da bomo nekoč prispeli do večne sreče pri Bogu.  
 
 

 Vsem, ki ste sodelovali pri procesiji in  
praznovanju Marijinega Vnebovzetja ter tudi 
pri peš romanju naše župnije na Brezje in 
molitveni pripravi na praznik, naj Bog po 
Marijini priprošnji nakloni obilje blagoslova. 
 
 
 
 

 Velika zahvala Bogu in Mariji za lep oratorij, 
za čudovite animatorje in otroke, velikodušne 
in naklonjene starše, vse dobrotnike, sodelav-
ce in podpornike ter vas, ki ste klicali Božje 
milosti, darovali molitve in trpljenje ... Naj bo 
vsem Bog bogat plačnik. 
 
 
 
 
 
 

 V soboto, 21. avgusta, bo ob 17. uri maša pri 
Arharjevi kapeli sv. Bernarda na sv. Petra hribu.  

 

 Prihodnja nedelja bo 21. med letom. Ob 10. 
uri bo žegnanje na Sv. Andreju. 
 

   

 GLEDE VEROUKA (kdaj bo potekal vpis, kakšen bo razpored 
po razredih, kdaj bomo pričeli z veroukom idr.) bo objavljeno  
v  prihodnjih oznanil ih . 

 

Osnova verskega življenja je ljubezen do Boga in bližnjega, ki se kaže v 
vsakodnevni molitvi, redni nedeljski sveti maši, mesečni spovedi ter 
spoštovanju, pravičnosti, dobroti in zvestobi. Kdor to opušča, mu tudi 
pouk in druge dejavnosti bore malo koristijo za zveličanje duše. Bodi-
mo čuječi in goreči v življenju po veri. 

 
 

  Karitas se lepo zahvaljuje in še vedno vabi, da prinesete nove ali 
rabljene, a še uporabne šolske potrebščine (barvice, flomastre, 
zvezke, mape, torbe, puščice, kalkulatorje, športne copate …).   
Našteto lahko oddate v župnijski cerkvi Sv. Jakoba.  Bog povrni!  

15. 8. 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 
-12. avgust: ZA MLADE, 
-19. avgust: ZA DOMOVINO. 

8. 8. 2021 

Bodi nam pozdravljenaBodi nam pozdravljena, 
 o, nebes Kraljica, 
nikdar dosti slavljena,    
Mati in Devica. 
Čista, vsa brezmadežna  
bila si spočeta, 
greh in pekel zmagala v 
hipu prvem sveta. 

Zvezda svetla jutranja,  
vseh devic lepota, 
radost zemlje in neba    
tvoja je krasota. 
Tebe Božji Sin izbral           
je za Mater sebi, 
tebe Bog je mater zval,     
bil podložen tebi. 

Venec rajske zdaj časti        
ti obdaja glavo, 
k tebi rado vse hiti,            
vse ti poje slavo. 
Milostno poglej na nas, 
Mati Bogu mila, 
dobra bodi nam ves čas,   
kot do zdaj si bila. 


