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

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

Peter Krizolog
redovnik
Ignacij Lojolski
redovni ustanovitelj
Alfonz Ligvorij
cerkveni učitelj
Marija Angelska Porcijunkula
Lidija,
svetopisemska žena

+Marija in Julij Levpušček
1900
-v zahvalo za mir (M)
700+Angela Mra k
1900+Met ka Lipo vec in M aj da P roseni k
+Sil vo Dem šar
1900
+Ma rija Košir
+Dragica Oman, obl.
1900
-v čast Materi Božji za zdravje (M)
700-v č a s t J e z u s o v e m u s r c u
1900-v dober namen (D); +Jože Možgan, obl.

Janez Vianej,
duhovnik

18. MED LETOM
Marija Snežna

6. 8.
JEZUSOVA SPREMEponedeljek
NITEV NA GORI
7. 8.
Kajetan, duhovnik
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8. 8.
Dominik, ustanovitelj
sreda
dominikancev
9. 8.
Terezija Benedikta od
četrtek
Križa – Edith Stein, red.
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petek
11. 8.
sobota

Lovrenc, diakon in
mučenec

NEDELJA
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Molitev za rešitev duš in v tolažbo Božjemu
srcu - po naročilu Marije v Fatimi

1900+Tanja Paravinja, obl.; +Gina Vinčič, obl.
700-za župljane in dobrotnike; +Ana Habjan
800+ I v a n I g l i č ; + J o ž e Z i h e r l , o b l .
1000+Ma rija Oma n
1000Sv. Ožbolt: za sosesko (ž egna nje)
+Elza Veber, 30. dan
1900
+Marija in Slavko Obadič, obl.
700+ L o v r o B o n č a i n b r a t j e
1900+Anica Debeljak, obl.
+Aloj z Šink
1900
-za zdra vje (M )
+Minka Krmelj, obl. (Grajska c.)
1900
+Jakob Košir
1700Sv. Lovrenc: -v čast sv. Lovrencu
1900+Francka Potrebuješ, obl. (Groharjevo n.)

peš romanje na Brezje 700- p o n a m e n u
Klara, devica in redov- 1230Brezje: za žive in pokojne romarje
na ustanoviteljica
1900+ J a n i D o l e n c , o b l .

2018
12. 8.

700-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu

19. MED LETOM

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Jožef Bergant, obl.
1000+Franc Košir, obl. (Sv. Ožbolt)
1000Sv. Lovrenc: za sosesko (žegnanje)

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;
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Papež Frančišek v San Giovanni Rotondu
O MOLITVI
Sveti oče je med homilijo v San Giovanni Rotondu (17. marca 2018)
razmišljal o naslednjih treh besedah: molitev, majhnost in modrost.
Za Jezusa je bila molitev na prvem mestu
»Molitev. Današnji evangelij nam predstavi Jezusa, ki moli. Iz njegovega
srca privrejo te besede: "Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje ..." (Mt
11,25). Za Jezusa je bila molitev spontana, ni bila nekaj, kar bi bilo na
izbiro: navado je imel, da se je umaknil na samotne kraje za molitev
(prim. Mr 1,35); pogovor z Očetom je bil na prvem mestu. Apostoli so
tako naravno odkrili, kako pomembna je molitev, dokler ga nekega dne
niso prosili: "Gospod, nauči nas moliti." (Lk 11,1). Če želimo posnemati
Jezusa, tudi mi začnimo tam, kjer je začenjal On, to je pri molitvi.«
P. Pij: Veliko molite, vedno molite, nikoli se ne naveličajte
»Lahko se vprašamo: ali mi kristjani dovolj molimo? Pogosto nam v
trenutku, ko naj bi molili, pride na misel veliko izgovorov, toliko nujnih
stvari, ki jih moramo narediti ... Včasih damo molitev na stran zaradi
aktivizma, ki pa postane brezploden, ko pozabimo na "boljši del" (Lk
10,42) kot je Jezus spomnil Marto, ko pozabimo, da brez Njega ne
moremo ničesar storiti (prim. Jn 15,5) in tako opustimo molitev.
Sveti p. Pij nam petdeset let po svojem odhodu v nebo pomaga, saj
nam je v dediščino želel zapustiti molitev. Takole je priporočal: "Veliko
molite, otroci moji, vedno molite, nikoli se ne naveličajte." (Besede na
II. mednarodnem simpoziju molitvenih skupin, 5. maj 1966)«
Molitev se lahko rodi kot prošnja, a dozori v slavljenju in češčenju
»Jezus nam v evangeliju pokaže tudi, kako se moli. Najprej reče:
"Slavim te, Oče"; ne reče "potrebujem to in to," ampak "slavim te".
Očeta se ne spozna, ne da bi se odprli hvaljenju, ne da bi posvetili
čas samo Njemu, brez da ga častimo.

17. NEDELJA MED LETOM

29. 7. 2018

 Bog vam povrni za velikodušne darove pri ofru preteklo nedeljo,
gospodinjam za sladke dobrote in tudi tistim, ki ste jih postregli, pa za
vse lepo sodelovanje v župniji, molitve in darovano trpljenje. Naj Božja
milost, Marijino varstvo in priprošnja sv. Jakoba počiva nad nami.
 Danes je V NAŠI ŽUPNIJI Krištofova nedelja, ko se Bogu zahvalimo in ga tudi prosimo za varstvo na naših poteh. Ob izhodu iz
cerkve lahko oddate vaš dar v zahvalo za srečno prevožene kilometre in tako omogočite nakup misijonskih vozil (akcija MIVA).
Vzemite tudi podobice z molitvijo in nalepke.
MIVA SLOVENIJA je z
vašimi darovi od
januarja 2017 do
maja 2018 pomagala
pri 13 projektih v
skupni vrednosti
360.536,66 €.
»MIVA je ena izmed
možnosti, kako kristjani
živimo svojo misijonsko
poklicanost.« (Jože Kopeinig)
Zahvala z Madagaskarja (misijon Vangaindrano)
»V mesecu oktobru 2017 smo prejeli dar MIVA Slovenije, nov rešilni avto. Težko
smo ga čakali, saj je okolica šestih občin v kritičnih trenutkih odvisna od naše
postojanke. Smo edini, ki nudimo zdravstveno in socialno pomoč na območju z
več kot 70.000 prebivalci. Naša bolnica je od večjega kraja, kjer se začne asfalt,
oddaljena 59 km, oz. okrog štiri ure vožnje. Po jamasti in blatni cesti vozimo
bolnike in porodnice. Koliko trpljenja. Brez terenskega vozila bi bili skoraj vsi
zapisani smrti. Kar pomislimo, če bi porodnico iz Postojne nesli peš v Ljubljano,
kjer bi ji opravili carski rez ... Bog Vam vsem obilno poplačaj. Naše veselje je
veliko, ko lahko pomagamo ljudem.«
misijonar Janez Krmelj
Zahvala iz Malavija (misijon Kasungu)
Cenjeni dobrotniki, prav lepo pozdravljeni! Letos smo od MIVA-Slovenija dobili
sredstva za nov traktor in poljedelske priključke. S tem bo naša gimnazija z
internati za fante in dekleta kmalu sposobna samooskrbe v prehrani in vzdrževanju vsega šolskega poslopja. Iskreno se zahvaljujem tako vodstvu slovenske
akcije MIVA kot tudi dobrotnikom v nabirki na nedeljo sv. Krištofa. Dobri Bog
naj vam za vse obilno povrne! Hvaležni misijonar p. Lojze Podgrajšek, DJ

 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.
bolnike

 Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Za vse je to
lepa možnost, da pristopimo k sveti spovedi pred največjim
Marijinim praznikom.
 Prihodnjo nedeljo bo 18. NEDELJA MED LETOM. Ob 10. uri
bo žegnanje na Sv. Ožboltu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18. NEDELJA MED LETOM

5. 8. 2018

 V soboto, 11. avgusta, bo že 35. peš romanje naše

župnije na Brezje. Ob 5. uri zjutraj bomo v župnijski cerkvi prejeli romarski blagoslov, nato se bomo z avtobusom
odpeljali do Selc, od koder bomo pot nadaljevali peš.
Ob 12.30 bo na Brezjah romarska
maša. Kdor ne zmore peš, se nam lahko pridruži samo pri sveti maši. Možen
je tudi avtobusni prevoz - ob 11.15 s
parkirišča pred Tehnikom. Avtobus bo
peljal tudi nazaj domov.
Povabljeni otroci, mladi, družine ter vsi župljani in tudi drugi verniki, da se izročimo po Mariji v Božje varstvo.
 Prihodnja nedelja bo 19. med letom. Po deseti maši bo krščevanje. Ob 10. uri bo pri svetem Lovrencu v Breznici žegnanje.
○ Na predvečer Marijinega vnebovzetja - v torek, 14. avgusta, bo

prišel med nas letošnji novomašnik Peter Stele. Po maši se bomo
odpravili s kipom Fatimske Marije v procesiji z lučkami po trgih in ulicah do cerkve Brezmadežne (nekdaj nunske). Že sedaj lepo povabljeni.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

URADNE URE so MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. po
češčenju Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih).
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA POL URE PO SVETI MAŠI:
- v PONEDELJEK- V TIŠINI;
- v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV:
-2. avgusta: ZA DUHOVNE POKLICE,
-9. avgusta: ZA MLADE.

