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

2018
12. 8.

19. MED LETOM

NEDELJA
13. 8.
ponedeljek
14. 8.
torek
15. 8.
sreda
16. 8.
četrtek
17. 8.
petek
18. 8.
sobota

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Jožef Bergant, obl.
1000+Franc Košir, obl. (Sv. Ožbolt)
1000Sv. Lovrenc: za sosesko (žegnanje)
+Alojzija Paulus
1900
+Tomaž Prevodnik (Puštal)

Hipolit in Poncijan
mučenca
Maksimilijan Kolbe,
00+Ja nko T uše k
duhovnik in mučenec 19
++ Komljane c
+procesija z lučkami

MARIJINO
VNEBOVZETJE,
zapovedan praznik
Rok, spokornik
Hijacint, redovnik
Helena (Alenka),
cesarica

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Jo žef a Guzelj, obl.
1000+Ma rija Krmelj ( Graj s ka pot)
+Marija in Jurij Dobnik
1900
+Marjanca Božnar
00++starši Borštner ter sestri Milka in Nada
19
+Marija Kelenc
00
7 -po namenu (K.L.)
1700Sv. Petra Hrib: -v čast sv. Bernardu
1900+Berto Kosmač

700-z a ž u p l j a n e i n d o b r o t n i k e
800+ + s t a r š i T u š e k ( L o g ) i n b r a t J a n k o
19. 8.
20. MED LETOM
1000+Polona Šest, obl.
NEDELJA
1000Sv. Barbara: za sosesko (žegnanje)
20. 8.
Bernard, opat in cer+Janez Krmelj (Pod Plevno)
1900
ponedeljek
kveni učitelj
+Stane Jenko ter starši in brata Kalan
21. 8.
700+ Š t e f a n K o l i č
Pij X., papež
torek
1900+Ana in Ivan Orešič
22. 8.
+A ntonija Obl ak
Devica Marija Kraljica 1900
sreda
+Fr anc Potrebuje š i n J ože Mijatovič
23. 8.
00-v zahvalo
Roza iz Lime, devica 19
četrtek
+Jakob Košir
24. 8.
Jernej (Natanael),
+Filip Demšar, obl.
1900
petek
apostol
+Nejko in Jernej Tavčar
2018

25. 8.
sobota

Ludvik, kralj

2018
26. 8.
NEDELJA

21. MED LETOM

700- p o n a m e n u ( K . L . )
1900+ S t a n e G u z e l j
700-za župlj ane in dobrot nike
800+Irena in Uroš Kalan
1000+Helena Justin
1000Sv. Andrej: 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;
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. 16

12. avgust 2018

Papež Frančišek v San Giovanni Rotondu
O MOLITVI
Kako moliti?
Morda smo pozabili na molitev češčenja, na molitev hvaljenja.
Ponovno moramo pričeti z njo. Vsakdo se lahko vpraša: kako jaz
častim? Koliko jaz častim? Kdaj jaz hvalim Boga? Ponovno pričeti z
molitvijo češčenja in hvaljenja. Oseben stik, biti sami z njim, biti v
tišini pred Gospodom, je skrivnost, ki nam pomaga vedno bolj
vstopati v občestvo z njim. Molitev se lahko rodi kot prošnja, tudi
kot prva pomoč, vendar pa dozori v hvaljenju in češčenju. Molitev
zori. Takrat postane resnično osebna, kakor za Jezusa, ki se
potem svobodno pogovarja z Očetom: "Da, Oče, kajti tako ti je
bilo všeč." (Mt 11,26) In tedaj, v svobodnem in zaupnem dialogu,
se molitev napolni s celotnim življenjem ter ga prinese pred Boga.
Molitev: ne pomirjevalo, ampak dejanje ljubezni, prinašanje sveta Bogu
Vprašajmo se torej: ali so naše molitve podobne Jezusovi ali pa so omejene
na občasne klice na pomoč? Ali pa jih razumemo kot pomirjevala, ki jih
moramo redno jemati, da bi nam pomagala pri stresu? Ne, molitev je dejanje ljubezni, je biti z Bogom in mu prinesti življenje sveta: je nepogrešljivo
duhovno delo usmiljenja. In če mi ne izročamo bratov, situacij Gospodu,
kdo jih bo? Kdo bo posredoval, kdo bo skrbel za to, da bo trkal na srce
Boga, da bi odprl vrata usmiljenja človeštvu, ki potrebuje pomoč? Zato nam
je p. Pij zapustil molitvene skupine. Njim je rekel: "Molitev, ta združena
moč vseh dobrih duš, je tista, ki premika svet, ki prenavlja vesti, [...] ki
ozdravlja bolne, ki posvečuje delo, ki plemeniti zdravstveno pomoč, ki daje
moralno moč, [...] ki širi nasmeh in Božji blagoslov na vsakršno onemoglost
in šibkost." Ohranimo te besede in se vprašajmo: Ali molim? In ko molim,
znam hvaliti, častiti, prinašati življenje Bogu – svoje ter življenje vseh ljudi?

19. NEDELJA MED LETOM

12. 8. 2018

 V torek zvečer, na predvečer največjega Marijinega praznika,
radi pridite k sveti maši ob 19. uri, ki jo bo daroval letošnji
novomašnik Peter Stele. Po maši bomo v procesiji z lučkami pospremili Fatimsko Marijo skozi naše mesto do cerkve
Brezmadežne (nekdanje 'nunske') in se tako lepo pripravili na
praznovanje Marijinega vnebovzetja.
 V sredo bomo obhajali
slovesni in zapovedani
praznik
MARIJINEGA
VNEBOVZETJA. Svete maše
bodo kot ob nedeljah. Pri
mašah
bo mo
obno vili
POSVETITEV SLOVENSKEGA NARODA MARIJI. Na
posvetitev se pripravimo z
vsakodnevno molitvijo rožnega venca (ali vsaj desetke).
 Jutri, 13. avgusta, bomo v naši župniji PRIČELI Z ORATORIJEM, ki letos govori o misijonarju Frideriku Ireneju BARAGU. Vsak dan se otroci zberete ob 9. uri NA KAPUCINSKEM VRTU.
V sredo, na VELIKI ŠMAREN, bomo skupaj pri sveti maši ob 10.
uri v župnijski cerkvi. Oratorij bo potekal vsak dan do 16. ure.
Hvala vsem, ki ste oratorij podprli materialno in na druge načine. Lepo se priporočamo tudi za molitveno podporo.
Oratorij bomo sklenili v petek, 17. avgusta, ob 15. uri s sveto
mašo v kapucinski cerkvi sv. Ane. Vabljeni starši, dobrotniki ...
 Prihodnjo nedeljo bo ob 10. uri žegnanje pri Sv. Barbari.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

URADNE URE so MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. po češčenju Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih).
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA POL URE PO SVETI MAŠI:

20. NEDELJA MED LETOM

19. 8. 2018

 Na posredovanje Matere Marije naj vam dobri Bog povrne za

lepo sodelovanje pri procesiji in praznovanju Marijinega Vnebovzetja ter tudi pri peš romanju naše župnije na Brezje.
 Velika zahvala Bogu in Mariji za lep oratorij, za čudovite animatorje in otroke, velikodušne in naklonjene starše, vse dobrotnike, sodelavce in podpornike ter vas, ki ste klicali Božje milosti,
darovali molitve in trpljenje ... Naj bo vsem Bog bogat plačnik.

 Prihodnja nedelja bo 21. nedelja med letom. Ob 10. uri bo na
Sv. Andreju žegnanje.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vpis otrok v 1. RAZRED VEROUKA bo v petek, 31. avgusta,
med 16. in 18. uro ter v ponedeljek, 3. septembra, med 9. in
15. uro. Starši prinesite s seboj PRIJAVNICO (dobite jo na spletni
strani župnije ali v cerkvi), družinsko knjižico ter prispevek.


Vpis VSEH OSTALIH VEROUČENCEV (od 2. do 9. razreda) bo v
petek, 31. avgusta, od 15. do 18. ure in v soboto, 1. septembra, od 9. do 14. ure. Starši boste preverili razdelitev v skupine in
prevzeli učbenike, vpisali otroke v dejavnosti v župniji. S seboj prinesite PRISPEVEK in stari LITURGIČNI ZVEZEK … (lahko tudi učbenike, ki jih več ne potrebujete). Vpis je za vse veroukarje obvezen.


Z rednim veroukom bomo pričeli v ponedeljek, 3. septembra,
razen 1. in 2. razred, ki pričnejo teden kasneje.


PON.
7.25 - 8.10
13.00 - 13.45

2. in 5. r.

13.50 - 14.35
ob 16. in 17. uri

2. in 5. r.
1. r.

TOR.
6. r.
2., 4. in
6. r.
4. r.

SRE.
9. r.
3. r.

ČET.
8. r.
8. r.

3. r.

7. r.

PET.
7. r.

- v PONEDELJEK- V TIŠINI;
- v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV:
-16. avgusta: ZA DOMOVINO,
-23. avgusta: ZA OTROKE IN DRUŽINE.

Veroučni urnik je usklajen s šolskim poukom (krožke in druge
dejavnosti prilagodite tako, da se ne prekrivajo z veroukom).
Prve popoldanske oz. jutranje skupine so namenjene vozačem.

