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

2018
1. 7.
NEDELJA

13. MED LETOM izseljenska

2. 7.
ponedeljek

Ptujskogorska Mati
Božja

3. 7.
torek

TOMAŽ, apostol

4. 7.
sreda
5. 7.
četrtek

Ciril in Metod
slovesni praznik

6. 7.
prvi petek

Marija Goretti,
mučenka

7. 7.
prva sobota

Vilibald, škof

Urh, škof

2018
8. 7.

14. MED LETOM

NEDELJA
9. 7.
ponedeljek
10. 7.
torek
11. 7.
sreda
12. 7.
četrtek
13. 7.
petek
14. 7.
sobota
2018
15. 7.
NEDELJA

700-za župlj ane in dobrot nike
800-v zahvalo
+Peter Šubic, st.
1000+Jožef in Peter Tominc
+Primož Šink
1900
+Janez Šink
700-po namenu (K.L.)
1700Brode: +Tomaž in Marija Prevodnik, obl.
1900+Anton Kovač, obl.
1900-po namenu
1900+ M i n k a P r e v c , o b l .
00

7 -v ča st Je z uso vemu s r cu
1900+Ale ksa nder Z agorše k, 7 . d an
+Ma rija in Sta ne Dolenec
700-v čast Marijinemu Brezmadežnemu srcu
1700 Molitev po naročilu Marije v Fatimi
1900+Ivana in Janez Erbežnik
700-za župlj ane in dobrot nike
800+Ja nko Tušek
1000++d ruži na Kala n
1000V a l t e r s k i v r h : ž e g n a n j e

Hadrijan, papež

1900-po namenu

Veronika, opatinja

700- p o n a m e n u ( B )
1900+Milka Habjan, obl.

BENEDIKT, opat in
zavetnik Evrope
Mohor in Fortunat,
mučenca
Henrik, kralj
Kamil de Lellis,
duhovnik

1900+Aloj z Pleško , obl .
1900+Marjanca Božnar
+Ma rija in Ja ne z Čem a žar , obl .
1900
+A na Bambič
700- p o n a m e n u
1900-p o n a m e n u
00

15. MED LETOM

7 -za župlj ane in dobrot nike
800+Slavka Košir
1000+Rafael Berčič

Darovali za maše (oddane): +TEREZIJA MIKLAVČIČ: 1 Valentin Jesenovec;
+IVA ALBREHT: 1 Julija Bergant, 1 sodelavci Karitas, 1 Škodovi, 1 Gidrovi;
+ANTONIJA OBLAK: 11 sorodniki, sosedi in prijatelji.
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: med tednom po sveti maši oz. češčenju.
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.

Leto XLI, št. 13

1. julij 2018

Preiti od mladosti k zrelosti
Odlomek iz Markovega evangelija (glej Mr 10,17-21) govori o srečanju med Jezusom in mladeničem, ki pade pred njim na kolena in
ga sprašuje, kaj mora storiti, da bi dosegel večno življenje.
Mladeničevo vprašanje je v
vsakem od nas: Kako najti
življenje, srečo? Jezus mu
odgovori: »Zapovedi poznaš.« In jih nekaj navede.
Gre za pedagoški proces, s
katerim ga Jezus želi voditi
v konkretnost. Mladenič
nima izpolnjenega življenja,
išče nekaj več, nemiren je. Kaj torej mora razumeti? Pravi: »Učitelj,
vse to, te zapovedi, sem izpolnjeval že od svoje mladosti.«
Da bi prešli od mladosti k zrelosti, je treba sprejeti svoje lastne
meje, je nadaljeval sveti oče: »Sprejeti svoje omejitve je prehod od
mladosti k zrelosti. Odrasli postanemo, ko se postavimo pod vprašaj
in se zavemo tistega, kar manjka.
Kako lepo je biti moški in ženske! Kako dragoceno je naše življenje!
Pa vendar je človek v zadnjih stoletjih zgodovine pogosto zavračal
to resnico, s tragičnimi posledicami, resnico o svojih mejah,« je
izpostavil.
papež Frančišek

13. NEDELJA MED LETOM - izseljenska

1. 7. 2018

 URADNE URE so MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. po

češčenju Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih).

 Hvala vsem, ki ste se odzvali povabilu in v mesecu juniju priha-

jali k sveti maši in k pobožnosti VRTNICE v čast Jezusovemu Srcu.

 Že vrsto let prvo nedeljo v juliju posvečamo Slovencem po svetu,

ki živijo zunaj meja Slovenije.
Ocene o številu teh rojakov se vrtijo okrog pol milijona. Zelo
velika številka, če nas doma živi približno dva milijona, a vendar tako neizrazito občutena v našem vsakdanu. Mnoge meje
so odpravljene, komunikacijske in potovalne možnosti pa zadnja leta postajajo neverjetno dostopne. Tako imamo vse več
priložnosti, da skoraj brez truda vzpostavljamo enoten slovenski prostor, ki ni več usodno odvisen od kraja bivanja.
Ob nedelji Slovencev po svetu želimo Slovence v domovini spodbuditi k razmisleku o številnih rojakih, ki živijo izven meja naše domovine
ter hkrati okrepiti tudi našo zavest v slovenskih skupnostih po svetu.
 V četrtek, 5. julija, bomo obhajali praznik svetih Cirila in Metoda,
sozavetnikov Evrope in glavnih zavetnikov ljubljanske nadškofije.
 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.
bolnike

 Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Vabljeni k
zakramentom.
 Prihodnja nedelja, 8. julija, bo 14. NEDELJA MED LETOM. Po
10. maši bo krščevanje.
Ob 10. uri bo sveta maša tudi na Valterskem vrhu, kjer bo
žegnanje.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA POL URE PO SVETI MAŠI:
- v PONEDELJEK- V TIŠINI;
- v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV:
-5. julija: ZA DUHOVNE POKLICE,
-12. julija: ZA MLADE.

14. NEDELJA MED LETOM

8. 7. 2018

 Blagor vsem, ki v času počitnic in dopustov ne pozabite na

Boga. Spodbuda velja staršem, veroukarjem in mladim, da tudi
med poletjem ostanemo kristjani in si stvari tako organiziramo,
da imamo čas za jutranjo in večerno molitev, dobro knjigo, verski tisk ter redno nedeljsko sveto mašo. Kako lepo je, da vas kar
lepo število ostaja zvestih Bogu in Cerkvi - ne glede na letni čas
in okoliščine.
 V tem tednu bo župnik odsoten zaradi duhovnih vaj. V nujnih

primerih pokličite v župnišče g. Antona, oz. se oglasite po svetih
mašah v zakristiji.

 Prihodnja nedelja, 14. julija, bo 15. NEDELJA MED LETOM.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINE
 Še vedno povabljeni s strani naše Karitas, da prinesete nove ali
rabljene, a še uporabne šolske potrebščine (barvice, flomastre,
tempere, zvezke, delovne zvezke, mape, torbe, puščice, kalkulatorje, športne copate …). Našteto lahko oddate v župnijski cerkvi
Sv. Jakoba in v kapucinski cerkvi Sv. Ane. Prispevate pa lahko tudi
denarna sredstva, ki jih lahko nakažete na TRR: SI56 1919 0500
7360 005 (namen: šolske potrebščine). HVALA in BOG PLAČAJ!
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Poletje je tudi možnost za duhovno okrepitev - duhovne vaje. Povabljeni, da pobrskate za možnostmi in najdete kakšno dobro tudi zase.

