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

2018
20. 5.

BINKOŠTI

NEDELJA
21. 5.
ponedeljek
22. 5.
torek
23. 5.
sreda
24. 5.
četrtek
25. 5.
petek
26. 5.
sobota
2018
27. 5.
NEDELJA

Marija, Mati Cerkve
binkoštni ponedeljek
Marjeta, redovnica
Renata, spokornica
MARIJA POMOČNICA
Urban I., papež
Filip Neri, duhovnik
NEDELJA SVETE
TROJICE

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Franc Pintar, obl.
+Marija Notar in starši Molinaro
1000-za pr voobha ja nce i n njiho ve starše
1800Bodovlje: šmarnice
800+ A l o j z i n M o j c a K o p r i v n i k a r
1900+Jože Dolenec, 7. dan; +Alojzija Paulus
700-za zdravje (T)
1900+Marijana Božnar, 7. dan; Feliks Krančan
++starši, sestra in brat Kalan
1900
+Katarina Volčič, obl.
+Ana Kržišnik, obl.
1900
+France Osredkar
00-za dr užino in spreobr njenje
19
+Ja ne z i n mam a Fra nc ka Kala n
700-v č a s t M a t e r i B o ž j i z a z d r a v j e
1900+Martin in Marija Košir, obl. (Poljanska)
700-za župlj ane in dobrot nike
800+B ra nk a Dem šar
+Ja ne z Habj an ( Sv. Fl orijan)
1000++Pleško
1800Brode: šmarnice in zahvalno romanje
+duhovnik Andrej Sever
1900
+Aleksander Onufrija, obl.
700+ + d r u ž i n a B o n č a
1900-v zahvalo (RE)

28. 5.
Julijan, mučenec
ponedeljek
29. 5.
Maksim Emonski, škof
torek
30. 5.
Kancijan in oglejski
1900+Aloj z Šink
sreda
mučenci
SV. REŠNJE TELO IN KRI
KRI 800-za župljane in dobrotnike; +Poldka Cankar, obl.
31. 5.
zapovedan praznik 1900-za zdravje in srečno zadnjo uro
četrtek
ZAKLJUČEK ŠMARNIC
+Mačkova mama (Črni vrh)
1. 6.
Justin, mučenec
700- v čast Jezusovemu srcu
prvi petek
ZAČETEK VRTNIC
1900- F r a n c K r ž i š n i k , o b l .
700- v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
2. 6.
Marcelin in Peter,
1800molitev po naročilu Marije v Fatimi
prva sobota
mučenca
1900++starši Skopec in Jankovec
+Tončka Božnar, obl.
00
7
-za župlj ane in dobrot nike
2018
800maša in procesija: +Janez Iglič
3. 6.
9. MED LETOM
1000+Antonija Florjančič, obl. in Anton Nartnik
NEDELJA
1000Brode: za sosesko (žegnanje)
Darovali za maše (oddane): + M ari j an ca Bo ž na r: 1 J an š če vi .

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(priDBS). Uradne ure: pon. 8.00 - 9.00 in pet. 17.00 - 18.00.
ŽUPNIJSKA 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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BOG Z NAMI
Polni smisel življenju
Za nas kristjane je poglavitno, da dobro razumemo vrednost in pomen svete
maše, da bi tako vedno bolj polno živeli naš odnos z Bogom - da bi ponovno
odkrili lepoto, ki jo skriva evharistično obhajanje in ki – ko se jo enkrat odkrije daje polni smisel življenju vsakega. Maša ni nek spektakel. Pomeni srečati
se z Gospodovim trpljenjem in vstajenjem – zahvaliti se Bogu Očetu, Sinu in
Svetemu Duhu, ki nas vključuje v svoje občestvo ljubezni.
Dotakniti se in videti Gospoda
Kar sveti Tomaž prosi Gospoda (Jn 20,25), je tisto, kar vsi mi potrebujemo: da bi
ga videli in se ga dotaknili, da bi ga tako lahko spoznali. »Zakramenti prihajajo
naproti tej človeški potrebi,« »Zakramenti, evharistično obhajanje pa še prav
posebej, so znamenja Božje ljubezni, so prednostne poti za srečanje z Njim.«
Naučiti se reči 'Oče'
Prva stvar, ki je potrebna za molitev, je znati reči Oče. Če nisem zmožen Bogu
reči Oče, nisem zmožen moliti. Tako preprosto je to. Zato se moramo naučiti reči
Oče. Reči Oče pomeni postaviti se v njegovo navzočnost z otroškim zaupanjem.
Biti kakor otroci
Da bi vstopili v Božje kraljestvo, je nujno, da postanemo mali kakor otroci, počivati
v Očetu, zaupati mu. V smislu, da otroci znajo zaupati, vedo, da nekdo skrbi zanje,
kaj bodo jedli, kaj bodo oblekli ... (glej Mt 6,25-32). To je prva drža: zaupanje in
zaupnost, kakor otroci. Vedeti, da se te Bog spominja, zate skrbi, skrbi za vse nas.
Pustiti se presenetiti
Druga lastnost, ki je prav tako lastna otrokom, pa je pustiti se presenetiti.
Da bi lahko vstopili v Božje kraljestvo, si moramo dopustiti čudenje.
papež Frančišek

BINKOŠTI

20. 5. 2018

 Bog povrni vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in praznovanju

slovesnosti prvega svetega obhajila! Prvoobhajanci še naprej
radi prihajajte k šmarnicam in sveti maši, saj sedaj lahko redno
pristopite k svetemu obhajilu, kadar ste v posvečujoči milosti.
 Danes bodo ob 18. uri ŠMARNICE v Bodovljah.
 Župnijska Karitas v nedeljo, 27. maja, vabi na SREČANJE

ZA STAREJŠE IN BOLNE iz naše župnije, ki ga bomo pričeli
s sveto mašo ob 10. uri. Imeli boste tudi možnost za sveto spoved (od 9.30 dalje) in za prejem svetega bolniškega maziljenja.
Po maši bo srečanje v župnišču. Tisti, ki potrebujete prevoz, to
sporočite Karitas (pustite sporočilo na 04/512 33 00).
 Do konca meseca maja župnijska KARITAS po trgovinah

ZBIRA HRANO za družine in posameznike v stiski. Bog povrni!



NEDELJA SVETE TROJICE
27. 5. 2018
 Danes je v naši župniji srečanje starejših in bolnih. Hvala
vsem, ki ste pripravili in omogočili to srečanje.
 Danes popoldne ob 18. uri bo v Brodeh slovesen sklep

šmarnic. Zvesti šmarničarji pridite, da se zahvalimo Mariji za
vse milosti. Hkrati bo to tudi zahvalno romanje letošnjih birmancev in prvoobhajancev za prejeti zakrament. Radi pridite. Povabljeni, da s seboj prinesete kaj sladkega.
 V tem tednu (od 28. maja do 1. junija) boste otroci pri veroučnih

urah pristopili k zakramentu svete spovedi (razen 1., 2., 3. in 8. razred, ki imate redni verouk). Starši pomagajte otrokom pri pripravi.
Podelitev spričeval bo v nedeljo, 10. junija, pri sveti maši ob 10. uri.
 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
POL URE PO SVETI MAŠI:
- v PONEDELJEK- V TIŠINI;
- v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV:
-24. maja: ZA OTROKE IN DRUŽINE,
-31. maja: ZA DUHOVNE POKLICE.

PRENOVA V DUHU
- nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija.
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG
- 1. in 3. nedelja v mesecu po 8. in
po 10. maši v župnišču - 1. nadstr.

 V četrtek, 31. maja, bomo obhajali slovesni in zapovedani

praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA
IN KRVI.
KRVI Praznik je zapovedan - ga
praznujemo kot nedeljo (se izognemo
težjemu delu in gremo k maši). Praznični sveti maši bosta ob 8. in 19. uri.
Po večerni sveti maši bo pol ure molitve
pred Najsvetejšim.

 V petek bomo vstopili v mesec junij, ki je

POSVEČEN ČEŠČENJU JEZUSOVEGA
SRCA. Pri svetih mašah bomo prebirali
VRTNICE. Radi pridite in častite Srce, ki
tako zelo ljubi svet, v zameno pa prejema
toliko brezbrižnosti in nehvaležnosti.
 Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Pristopite k sveti spo-

vedi in prejmite zadostilno obhajilo, za rešitev in spreobrnjenje
grešnikov, za tolažbo Jezusovemu in Marijinemu srcu in za Cerkev.
 Zadaj lahko vzamete prijavnice za SREČANJE

ZAKONSKIH JUBILANTOV, ki bo v nedeljo,
24. junija. Vabljeni vsi pari, ki praznujete okroglo obletnico poroke in ste del našega župnijskega občestva.
 Prihodnjo nedeljo, 3. junija, bo po 8. sveti maši PROCESIJA Z

NAJSVETEJŠIM,
NAJSVETEJŠIM s katero pokažemo vero v
Jezusa in hvaležnost za Njegovo navzočnost
med nami v sveti evharistiji. K sodelovanju
pri sveti maši in procesiji ste povabljeni vsi verniki: prvoobhajanci, birmanci, skavti, animatorji,
deklice, da boste posipale cvetje pri oltarčkih, ministranti, pevci, fantje in možje z banderi in drugi. Ob 10. uri bo žegnanje v Brodeh.

 Do nedelje, 24. junija, je možnost prijave

otrok na letošnji ORATORIJ,
ORATORIJ ki bo v naši župniji potekal med 13. in 17. avgustom 2018.
Število otrok je omejeno.

