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

700-za župlj ane in dobrot nike
21. MED LETOM
800+Irena in Uroš Kalan
26. 8.
Tarzicij, mučenec 1000+Helena Justin
NEDELJA
1000Sv. Andrej: za sosesko (žegnanje)
27. 8.
Monika
+Marija Hure, 7. dan
1900
ponedeljek
mati sv. Avguština
++starši Bogataj in mož Tone; +Anton Fojkar, obl.
28. 8.
Avguštin
700+Lojze Rup ar, ml .
torek
škof in cerkveni učitelj 1900+Dragic a Vodeb
29. 8.
Mučeništvo Janeza
+Peter Bo ž nar
1900
sreda
Krstnika
+Fr ančišek O sred kar
30. 8.
00+ J o ž e B e r g a n t , o b l .
Feliks, mučenec
19
četrtek
+Mojca Koprivnikar, obl.
31. 8.
00-v čast Božjemu usmiljenju
Pavlin, škof
19
petek
+Željko Vidakovič
1. 9.
Obl. kronanja Marije 700-po namenu
sobota
Pomagaj na Brezjah 1900+Vinko Bernik (Stara c.)
700-z a ž u p l j a n e i n d o b r o t n i k e
2018
22. MED LETOM
800+ R o z a l i j a K r i ž n a r
2. 9.
Marjeta, devica
1000+Franc Hafner, obl. in starši Oman; +Lojze Kalan, obl.
NEDELJA
1000Bodovlje: za sosesko (že gna nje)
3. 9.
Gregor Veliki
1900+Jožefa Rihtaršič
ponedeljek papež in cerkveni uč.
4. 9.
700- p o n a m e n u
Rozalija, devica
torek
1900+Francka Jesenovec, obl.
5. 9.
Mati Terezija
+Ja kob Berg ant , obl.
1900
sreda
redovna ustanoviteljica
Alojz Ši nk
6. 9.
00+Ivan Šubic, obl.
Zaharija, prerok
19
četrtek
++družina Škrjanec
7. 9.
700-v čast Jezusovemu srcu
Regina, mučenka
prvi petek
1900++starši Černigoj
800-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
900CERKEV BREZMADEŽNE: ++trpeči in vse
ROJSTVO DEVICE
8. 9.
žrtve (po)vojnega nasilja na Škofjeloškem
MARIJE
1800Molitev za rešitev duš in v tolažbo Božjemu
prva sobota
mali šmaren
2018

srcu - po Marijinem naročilu

1900+Iva n A rhar, obl.
700-za župlj ane in dobrot nike
2018
800+Janko Šifrar (Selca); +Stane Uršič, obl.
23. MED LETOM
1000+Anton Podlogar, obl.
9. 9.
Peter Klaver, redovnik 1000
Hribec: blagoslov obnovljene cerkve- žegnanje
NEDELJA
+Jožef in Marija Bernik in sorodniki
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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26. avgust 2018

Papež Frančišek v San Giovanni Rotondu - O MAJHNOSTI
Mali so tisti, ki imajo ponižno in usmiljeno srce
V evangeliju Jezus slavi Očeta, ker je skrivnosti svojega kraljestva razodel malim. Kdo so ti mali, ki znajo sprejeti Božje skrivnosti? Mali so tisti,
ki potrebujejo velike, ki niso samozadostni, ki ne mislijo, da zadoščajo
samim sebi. Mali so tisti, ki imajo ponižno, ubogo in usmiljeno srce; ki
čutijo potrebo po molitvi, po tem, da bi se izročili ter se pustili spremljati. Srce teh malih je kakor antena, ki prestreže Božji signal. Bog namreč
išče stik z vsemi, vendar pa tisti, ki se ima za velikega, ustvarja velike
motnje: ko smo polni samih sebe, ni prostora za Boga. Zato se Bog
razodeva malim; pot do srečanja z Njim je pot ponižnosti, notranjega
pomanjšanja, da se prepoznamo kot potrebni pomoči. Jezusova skrivnost,
kakor vidimo v hostiji pri vsaki maši, je skrivnost majhnosti, ponižne ljubezni in jo je moč doumeti le, če postanemo majhni in se družimo z malimi.
Kdor skrbi za male, je na strani Boga in premaga kulturo izločanja
In zdaj se lahko vprašamo: ali znamo iskati Boga tam, kjer se nahaja?
Tukaj je posebno svetišče - bolnišnica, ki jo je sv. p. Pij imenoval
"svetišče molitve in znanosti", v katerem so vsi poklicani biti "zaloge ljubezni" za druge: to je Hiša lajšanja trpljenja. Jezus je v bolnem in tudi v
ljubeči skrbi tistega, ki skrbi zanj. Kdor skrbi za male, je na strani Boga
in premaga kulturo izločanja, ki daje prednost mogočnim in ima uboge
za nekoristne. Kdor daje prednost malim, oznanja prerokbo življenja proti prerokom smrti vseh časov. Tudi današnjih - ki izločajo ljudi, otroke,
ostarele, ker ne prinašajo dobička. V šoli so nas učili o zgodovini Špartancev. Vedno me je pretreslo, ko nam je učiteljica pripovedovala, da so
otroke, ki so se rodili s hibo, vrgli z vrha gore. Mi, otroci, smo govorili:
Kakšna krutost! Bratje in sestre, mi delamo isto – še z večjo krutostjo,
še bolj znanstveno! Kar ni produktivno, se izloči. To je kultura izločanja. Mali danes niso zaželeni. In zato je danes Jezus odrinjen.

21. NEDELJA MED LETOM

26. 8. 2018

 Vpis otrok v 1. RAZRED VEROUKA bo v ponedeljek, 3. septem-

bra, med 9. in 14. 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. avg., od 15. do 18. ure in v soboto, 1. sept., od 9. do
14. ure. Starši boste preverili razdelitev v skupine in prevzeli učbenike ter 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.
Po navodilu škofije vas starše prosimo za katehetski prispevek: 20 eur
za prvega otroka, 10 eur za drugega otroka, 10 eur za tretjega otroka,
za četrtega in naslednje otroke (pri verouku) ni prispevka.
 Z rednim veroukom bomo pričeli v ponedeljek, 3. septembra.

Prvi in 2. razred še nima verouka. Starši 1. razreda pa pridite na
sestanek - v ponedeljek ob 20. uri v župnišče.

V prvem tednu bo običajni verouk, v drugem tednu pa bodo otroci od 4. r. dalje bodo pristopili k sveti spovedi.
Veroučni urnik je usklajen s šolskim poukom (druge dejavnosti uskladite tako, da ne prekrivajo verouka). Bodite pozorni na spremembo pri
4. razredu - verouk bo ob četrtkih.
 Še opozorilo glede prejemanja obhajila. Kdor med počitnicami in

dopusti ni redno hodil k nedeljski sveti maši (je prijateljstvo z
Bogom zanemaril), je zanj nujno, da obnovi prijateljstvo z Bogom v
zakramentu svete spovedi, preden znova pristopi k obhajilu.
 Prihodnjo nedeljo bo ob 10. uri žegnanje v Bodovljah.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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:
-30. avgusta: PO OSEBNIH NAMENIH,
-6. septembra: ZA NOVE DUHOVNE POKLICE.

22. NEDELJA MED LETOM

2. 9. 2018

 Jutri pričenjamo z rednim veroukom.

 V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne.
 Prvi petek in prva sobota v mesecu sta v tem tednu. Povabljeni k sveti spovedi, sveti maši in darovanju molitev/trpljenja v
zadoščevanje za grehe/žalitve Boga in Marije ter za rešitev duš.
 V soboto, 8. septembra, obhajamo slovesni praznik rojstva
Device Marije - MARIJIN ROJSTNI DAN! S sveto mašo ob 8. in
19. uri pokažimo hvaležnost in ljubezen do naše nebeške mame Marije. Ob
9. uri bo ta dan sveta maša tudi v CERKVI BREZMADEŽNE.
Prav lepo pa povabljeni tudi na romanje, ko bo NA BREZJAH molitveni
dan za duhovne poklice.
Od 9. ure bo potekala molitev, ob 10.30
pa bo sveta maša. Vsi, ki želite izraziti hvaležnost/prošnjo Mariji za
duhovne poklice ter izkazati svojo pripadnost Mariji, se radi udeležite
tega romanja. Ob 7.30 se bomo izpred župnijske cerkve na Brezje
odpravili tudi S KOLESI. Vabljeni ministranti, mladi, animatorji, pevci
… vsi verniki. Za avtobusni prevoz se prijavite do srede, 5. septembra.

 Prihodnja nedelja bo 23. nedelja med letom. Ob 10. uri bo na
Hribcu žegnanje in blagoslov obnovljene zunanjosti cerkve.
Lepo povabljeni, da se Bogu zahvalimo in skupaj praznujemo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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
13.50 - 14.35
ob 16. in 17. uri

2. in 5. r.
2. in 5. r.
1. r.

TOR.
6. r.
2. in 6. r.

SRE.
9. r.
3. r.
3. r.

ČET.
PET.
8. r.
7. r.
8. in 4. r.
7. in 4. r.

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.

