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2018  

17. 6. 

NEDELJA 

11. MED LETOM 

700 
800 

 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
-za družino (M); +Janez Brelih, obl.  
++Megušarjevi in Jesenovčevi  
+Janez Paulus 

18. 6.  
ponedeljek 

Marko in Marcelijan, 
mučenca 

1900 
+Alojzi j  in Mari ja Bradeško  
+Pavel  Debel jak,  obl .  

19. 6.  

torek 
Romuald, opat 

700 

1900 

+France Šuštar 

+Ivan Škrjanec 

20. 6.   
sreda   

Adalbert, škof 1900 
+Franci Kožuh obl. in Marjanca (Črni vrh) 
+Ivanka Krmelj (Bodovlje) 

21. 6.  
četrtek 

Alojzij, redovnik 1900 
+Stane in Alojz i ja  Hr ibernik  
+Alojz  Kopr ivnikar  

22. 6.  
petek 

Tomaž More in Janez 
Fisher, mučenca 

1900 
+Terezija Miklavčič, 7. dan  
+Anton Tavčar; +Janez Kožuh, obl.  

23. 6.  
sobota 

Jožef Cafasso 
duhovnik 

700 

1900 

 

-po namenu 

+starši Krmelj 
+Blaž Kos, obl. 

2018  

24. 6. 

NEDELJA 

12. MED LETOM 

Janez Krstnik 

700 

800 

 
1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Ivanka Demšar  
+Janko Bergant 
+Jože Dolenc, obl. 
+Andrej Fojkar, ml. 

25. 6.  
ponedeljek 

Viljem, opat 
DAN DRŽAVNOSTI 

1000

1900 

 

Sv. Ožbolt:-za domovino (zaobljubljena) 

++družina Dolinar (Sv. Barbara) 
-za domovino 

26. 6.  
torek 

Jožef Marija Escriva 
700 

1900 
++brata in sestr i  Mlakar  
+Janez Trdina in Francka 

27. 6.  
sreda 

Ema Krška, kneginja 1900 
+Alojz Šink 
+Anton Dobrajc 

28. 6.  
četrtek 

Irenej, škof 1900 
-za sprejetje daru krščanskega zakona 
-v zahvalo (R.E.) 

29. 6.  
petek 

Slovesni praznik 

apostolov Petra in 
Pavla 

800 

1700 

1900 

+Peter Bernik 

Bodovlje: v čast  Petru in Pavlu  
-za duhovne poklice 

30. 6.  
sobota 

Prvi rimski mučenci 

700 

1900 

 

-po namenu 

+Pavel Lavrinec 
+Andrej, Lea in Franci Benedik 

2018  

1. 7. 

NEDELJA 

13. MED LETOM 

700 

800 

 
1000 

-za župljane in dobrotnike  

-v zahvalo  

+Peter Šubic, st. 
+Jožef in Peter Tominc 

 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(priDBS). Uradne ure: med tednom po sveti maši oz. češčenju. 

B O G O S L U Ž N I  R E D  
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.  
 

 

Sreča je ljubiti in se pustiti ljubiti 
 

»Življenje je pot, vedno hoditi naprej, iskati srečo zase in za dru-

ge«, je dejal sveti oče letošnjim romarjem, ki so se podali na roma-

nje iz Macerate v Loreto. Pogumni mladi, ki se podajo na pot, so  

dobro znamenje, kajti življenje je hoja. »V življenju se ne sme osta-

ti nepremičen. In mladi ne 

smejo biti nepremični, kajti 

mlad človek, ki je nepremičen, 

gre v pokoj pri dvajsetih letih,« 

je zatrdil papež. Mladost je 

namreč treba živeti, iti dalje in 

obroditi sadove. 
 
 

Več tisoč mladih je spodbudil, naj se vedno zavedajo, da je življenje 

hoja, vedno hoja naprej. Poudaril je, da naj pri iskanju sreče zase in 

za druge dobro premislijo, kajti »sreča ni nekaj, kar se kupi v trgo-

vini«. Sreča izvira samo iz ljubezni, »ko ljubimo in se pustimo ljubi-

ti«. Vojne, sovraštvo, obrekovanja nam ne prinesejo sreče, ampak 

samo »ljubezen in služenje drug drugemu«. To je pot sreče. 
 

»Pojdite naprej in pri tem vedno glejte proti obzorju, vedno,« je spo-

dbudil papež Frančišek in povedal, da je nočna hoja zanje znamenje 

življenja: »Življenje je hoja, da bi vsak dan šli naprej, vsak dan proti 

obzorju, vsak dan proti sreči, ki pomeni ljubiti Boga in ljubiti druge.« 
 

»Kaj vas najbolj skrbi v vaši globini? Strah, ki je v vsakem od vas, 

je, da ne bi bili ljubljeni. Vedite, da vam Cerkev zaupa, vi pa zau-

pajte Cerkvi. Sprejemate ta izziv?«                                      

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

  Pri mašah med tednom prebiramo VRTNICE VRTNICE --  v čast Jezusovemu v čast Jezusovemu 

srcu. srcu. Vabljeni, da iz Jezusovega srca zajemamo milost, upanje in mir! 

 

 V nedeljo, 24. junija, bo pri sveti maši ob 10. uri srečanje 
letošnjih zakonskih jubilantov iz naše župnije (prijavljeni). 
 

  Do prihodnje nedelje, 24. junija, še zbiramo prijave za ORATORIJprijave za ORATORIJ. 
 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

PODELITEV SREBRNEGA GRBA OBČINE ŠKOFJA LOKA PODELITEV SREBRNEGA GRBA OBČINE ŠKOFJA LOKA PODELITEV SREBRNEGA GRBA OBČINE ŠKOFJA LOKA 
ŽUPNIJSKI KARITAS ŠKOFJA LOKA, bo v soboto, 30. 
junija 2018, ob 19. uri na Škofjeloškem gradu. 

Veselimo se, da je tudi občina in širše okolje opazilo prispevek za družbo, 
ter dalo priznanje vsem, ki dolgo vrsto let v okviru Župnijske Karitas Škofja 
Loka prostovoljno in požrtvovalno na tolikih področjih lajšajo stiske ljudi!  
 

ZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINEZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINEZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINE   
Vabljeni, da nove, oz. rabljene (a še uporabne) šolske potrebščine, ki jih ne 
potrebujete več, podarite, preko Župnijske karitas Škofja Loka, družinam, ki 
težko kupijo vse potrebno za šolo. Zbirajo barvice, flomastre, tempere, zvez-
ke, mape, torbe, puščice, kalkulatorje, športne copate … Navedeno oddaj-
te v župnijski ali v kapucinski cerkvi. Prispevate pa lahko tudi dar na 
TRR: SI56 1919 0500 7360 005 (namen: šolske potrebščine). Hvala vam!  
 

12. NEDELJA MED LETOM                                                    24.  6. 2018 
 

 V ponedeljek, 25. junija, bo DAN DRŽAVNOSTI. Ob 10. uri bo na 
Sv. Ožboltu sveta maša za domovino. Povabljeni, da se zahvalimo 
za našo domovino, za vse, ki so jo s svojim delom in žrtvami gradili. 
Molimo tudi za nas danes in za prihodnje rodove, da bi s svojimi deja-
nji, besedami, izbirami in življenjskimi držami gradili, ne pa podirali 
skupnega doma. Kot zavedni državljani in kristjani ta dan izobesimo 
slovenske zastave in molimo za vero, poštenje in prihodnost naroda.  

 V petek bomo obhajali slovesni praznik apostolov Petra in Pavla. 

Sveti maši bosta ob 8. in 19. uri ter ob 17. uri v Bodovljah.  
 

Na praznik apostolov Petra in Pavla bo ob 9. uri v ljubljanski stolnici 
mašniško posvečenje letošnjih novomašnikov ljubljanske nad-

škofije. V duhovnike bodo posvečeni: 
 Primož MEGLIČ, roj. 13. 8. 1993, iz župnije 

Ivančna Gorica, 
 Marko MRLAK, roj. 15. 4. 1966, iz župnije Žiri, 

 Peter STRLE, roj. 5. 7. 1989, iz župnije Komenda, 
 iz kapucinske redovne skupnosti br. Miroslav 
PAVŠEK, roj. 11. 2. 1983, iz župnije Zagorje ob Savi, 

 iz cistercijanske redovne skupnosti p. Jona VENE, roj. 10. 4. 1981, iz 
župnije Ljubljana - Sv. Peter; 

 2. junija pa je bil v Trstu (Italija) posvečen v duhovnika Ljubljanske nad-
škofije tudi Tomaž KUNAVER, roj. 15. 3. 1984 iz župnije Ljubljana - Sv. Križ. 
 

Povabljeni k molitvi (darovanju trpljenja in žrtev) za duhovnike in za Cerkev 

v naši domovini ter k spoštovanju in dejavni ljubezni do Boga in Cerkve. 
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

 Slovenska karitas zbira sredstva za pomoč prizadetim v neurju v 
Črnomlju. Svoj dar lahko prispevate na: 

         SLOVENSKA KARITAS 

          Kristanova ulica 1; 1000 Ljubljana 

        TRR (Nlb): SI56 0214 0001 5556 761 

         Sklic: SI00 201;      Namen: NEURJE 2018 

        BIC banke: LJBASI2X;   Koda namena: CHAR 

ali z SMS sporočilom - KARITAS na 1919, s katerim 

boste prispevali 1 eur za strešnik (uporabniki Telekom Sloveni-

je, A1, Telemach in T-2). 

Nekaj situacij, v katerih so se znašli ljudje, je navedel župnik v Črnomlju, g. Gregor Kunej: 

1. Pri  nekaterih družinah ne gre samo za eno streho. Tam, kjer so kmetije, gre pri eni družini 

tudi za 5, 6 ali celo 7 streh in še v veliki večini uničen pridelek že pospravljene krme … 

2. Ali pa povsem nova hiša, še ne vseljena, grajena na kredit in uničena streha … družina s 

petimi otroki, samo mož zaposlen. 

3. Družina, ki se ukvarja s prodajo rabljenih avtomobilov, pri-

peljanih iz Nemčije, 7 avtomobilov z razbitimi stekli in valovi-

to pločevino po celi površini … 

4. Družina na stari hiši pravkar dela novo fasado, velik strošek, 

ki še ni poplačan, ter 6 uničenih streh … 
 

»Spomnite se teh ljudi  in v molitvi  prosimo Gospoda, da bo 

pomoč ljudem v teh okoliščinah predvsem od državnih institucij, res pomoč in ne posojila, 

ki bi ljudi še bolj ohromila.«  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  
POL URE PO SVETI MAŠI: 
- v PONEDELJEK- V TIŠINI; 
- v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV:  

-21. junija: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 
-28. junija: ZA LETOŠNJE NOVOMAŠNIKE. 

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. 

 


