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

2018
15. 7.

15. MED LETOM

NEDELJA
16. 7.
ponedeljek

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

+Iva Albreht, 30. dan
Karmelska Mati Božja 1900
+Angela Škrjanec
700-po namenu
1900+Elza Veber, 7. dan
+Janez Ziherl, obl. (Vincarje)

17. 7.
torek

Aleš, spokornik

18. 7.
sreda

Elij, mučenec

+Vinko Jelenc, obl.
1900
+Anica in Franc Svoljšak

19. 7.
četrtek

Arsenij, puščavnik

++Poličarjevi
1900
+Pavlina Tavčar, obl.

20. 7.
petek

Marjeta Antiohijska,
mučenka

+Stjepa n Smo ntar a, o bl.
1900
+Fr anc Rup ar ( Bodovlj e)

Danijel, prerok

700-po namenu
1900+Terezija Miklavčič, 30. dan
+Marija Jakšič, obl.

NEDELJA

JAKOBOVA
NEDELJA—
ŽUPNIJSKO
ŽEGNANJE

700-za župljane in dobrotnike; +Ana Habjan
800+ E r n e s t T u š e k , o b l . i n J a n k o , M a r ta, Marjanca ter starši Čadež
1000+Milk a Ta vča r, obl. ( S opotnica)

23. 7.
ponedeljek

Brigita Švedska,
redovnica

24. 7.
torek

Krištof, mučenec

21. 7.
sobota
2018
22. 7.

25. 7.
sreda
26. 7.
četrtek
27. 7.
petek
28. 7.
sobota
2018
29. 7.
NEDELJA

+Antonija Oblak, 30. dan
1900
+Andrej Sever
700+ L e o p o l d i n a i n A n i c a T u š e k
1900+Anton Zaplotnik, obl.

JAKOB STAREJŠI,
+A na in J akob Debelja k
1900
apostol, praznik
+Ja ka Berga nt
Joahim in Ana, starši
00+Anton Šubic, obl. (Puštal)
19
Device Marije
+Frančiška Pleško, st.
Gorazd, Kliment in
+A nica Hriber nik
1900
učenci Cirila in Metoda
+Ma rtin Košir in Ida S tarina , obl .
Viktor I., papež
17. MED LETOM KRIŠTOFOVA

700- p o n a m e n u ( D )
1900+ C i r i l Č e m a ž a r , o b l .
00

7 -za župlj ane in dobrot nike
800-v zahvalo za zdravje
1000+Ivanka Bernik, obl. (Puštal); +Ana Alič, obl.

Darovali za maše (oddane): +ELZA VEBER: 1 Poličarjevi.
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.
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Original ali kopija?
V evangeliju Jezus pove nekaj, kar nam lahko pomaga: »Ne mislite,
da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč
dopolnit sem jih prišel« (Mt 5,17).
Gospod Jezus nam podarja dopolnitev, ravno za to je prišel. Mladenič je moral priti do praga pred skokom, kjer se mu odpira priložnost, da neha živeti za samega sebe, za svoje dejavnosti, za
svoje premoženje, ter ravno zato, ker mu manjka polno življenje,
je povabljen, da pusti vse in gre za Gospodom. Iz Jezusovega povabila se dobro vidi, da mu ne predlaga revščine, ampak bogastvo,
tisto resnično: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!«
Le kdo bi med originalom in kopijo izbral kopijo? »To je izziv,« je
poudaril papež Frančišek, »najti original življenja, ne kopije. Jezus
ne ponuja nadomestkov, ampak resnično življenje, resnično
ljubezen, resnično bogastvo!«
Kako nam lahko mladi sledijo v veri, če ne vidijo odločanja za original, če nas vidijo navajene na polovičnost? Ni lepo videti polovične
kristjane, pritlikave, ki zrastejo do določene višine, s pomanjšanim
in zaprtim srcem. Potrebujem namreč zgled nekoga, ki vabi
»onkraj«, k »več«.
papež Frančišek
Besede papeža veljajo tudi za poletje. Naj bo Bog z vami in vi z Njim.

DAROVI ZA SVETO MAŠO in ZVONJENJE
Škofje so določili štolnine in darove, ki veljajo od 1. 7. 2018 v vsej Sloveniji.
Tako so določili, da je DAR ZA SVETO MAŠO odslej 20 EUR.
Glede daru za zvonjenje ob smrti in pogrebu pa je, glede na
določilo slovenskih škofov, sedaj v naši župniji:
- dar za zvonjenje v župnijski cerkvi 20 EUR,
- dar za zvonjenje na podružnici (več zvonjenja) pa 30 EUR.
Še nekaj besed o mašnih namenih in darovih za sveto mašo:
Včasih kdo reče, da bi 'rad plačal za mašo'. To je izraz, ki ni pravilen
in kaže na slabo poznavanje veličine Najsvetejše daritve in namiguje
na tržno logiko sveta (daj-dam). Kako bi bilo slišati, če bi nekdo dejal:
»Plačam za tvojo ljubezen in to da umreš zame«?
Sveta maša je NEPRECENLJIV in ZASTONJSKI DAR BOGA za
naše življenje - zveličanje. Svete maše se zato ne more plačati,
pač pa se lahko samo SPREJME TA NESKONČNI BOŽJI DAR in prispeva svoj skromni dar za mašo - 'Rad bi dal za mašo'.
Zavedajoč se, kako Bog presunljivo velikodušno tudi danes vstopa
po Cerkvi (po duhovniku, zakramentih, Božji besedi ...) v konkretnost našega življenja, nas to spodbuja, da tudi mi vstopimo v logiko
podarjanja. Zato je dar za sveto mašo dejansko vnaprej izražena
hvaležnost in vključitev v zastonjsko podarjanje Boga.
Ustrezno je tako tudi reči: 'Bi prosil za mašo, oz. mašni namen'.
Za darovani mašni namen, ki je izročitev, prošnja ali zahvala Bogu pri
določeni maši molijo vsi navzoči. Večina mašnih namenov je za rajne,
lahko pa so tudi drugi. Velja pa, da naj bi VSAK, ki pride k sveti
maši, PRIŠEL Z NAMENOM. Podobno, kot pridemo k nekomu na
obisk in vemo, zakaj smo prišli. Spodobi pa se, da je naš prvi
namen: »Prišel sem, ker mi, dobri Oče, veliko pomeniš, ker vem, da
je vse moje življenje tvoj dar in bi rad znova doživel tvojo brezmejno
ljubezen in odkril svojo resničnost v Tebi. Hvala, da smem priti.«
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA POL URE PO SVETI MAŠI:
- v PONEDELJEK- V TIŠINI;
- v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV:
-19. julija: ZA DOMOVINO,
-26. julja: ZA OTROKE IN DRUŽINE.

15. NEDELJA MED LETOM

15. 7. 2018

 Prihodnjo nedeljo, 22. julija, bo ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE.
Počastili bomo zavetnika naše župnijske cerkve - sv. Jakoba st., apostola. Ta dan se vsa župnija poveže kot ena družina.
Pri vseh svetih nedeljskih mašah bo ofer - darovanje za cerkev (za
obnovo oken). Iskrena hvala vsem gospodinjam, ki boste prinesle
sladke dobrote za pogostitev po svetih mašah, in sicer v soboto
čez dan ali v nedeljo zjutraj v župnišče. Bog povrni!
16. JAKOBOVA NEDELJA - ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE 22. 7. 2018
 Danes, ko je žegnanje v naši župnijski cerkvi sv. Jakoba, iskrena

hvala in Bog povrni vsem, ki sodelujete v poslanstvu oznanjevanja
in karitativnosti v naši župniji, vsem, ki skrbite za lepoto tega svetišča, vsem, ki dejavno sodelujete pri bogoslužju in tudi za vsako drugo sodelovanje. Posebna zahvala pa tudi vsem, ki darujete molitve
in trpljenje za našo župnijo, za mlade, družine in duhovne poklice.
 Jutri mineva eno leto od večnih zaobljub s. Helene Eržen, uršu-

linke, naše rojakinje. Bodimo hvaležni za njeno podarjeno življenje
Bogu in Cerkvi. Še naprej jo radi vključujmo v svoje molitve, kot
tudi vse ostale duhovnike, redovnike in redovnice iz naše župnije. Ne pozabimo pa tudi ponižno in vztrajno prositi, naj dobri
Bog tudi danes nagovori in
osvoji srca naših mladih, da mu
izrečejo svoj 'DA' in mu sledijo.

 V sredo, 25. julija, bo praznik sv. Jakoba, našega zavetnika.
 V četrtek, 26. julija, bo praznik svetih Joahima in Ane, star-

šev device Marije. Bratje kapucini lepo vabijo k praznovanju.

 Prihodnja nedelja bo 17. MED LETOM - KRIŠTOFOVA (v naši

župniji). Bogu se bomo zahvalili za srečno prevožene kilometre in
s svojim darom podprli slovenske misijonarje širom sveta.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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

