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2019  
9. 6., 

NEDELJA 
BINKOŠTI 

700 
800 

1000 

-za župljane in dobrotnike 
+Ivana Demšar 
+Anita Čerin 

10. 6., 
ponedeljek 

Marija, Mati Cerkve 
binkoštni ponedeljek 

800 
1900 

+Mari ja  Osredkar  
+Albina Grundner, 7. dan 

11. 6., 

torek 
Barnaba, apostol 

700 

1900 

++starši, brat in Terezija Fink  

+Ivan Škrjanec, obl .  

12. 6.,  
sreda 

Adelajda, redovnica 1900 +Marica Božnar,  obl .  

13. 6.,  
četrtek 

Anton Padovanski, 
cerkveni učitelj 

1900 
+Anton Trojar 
+Majda Brinovec 

14. 6.,  
petek 

Valerij in Rufin,  
mučenca 

1900 
+Anton Strojan st. in ml. 
+Nejko Tavčar 

15. 6.,   
sobota 

Vid, mučenec 
700 

1900 

 

-po namenu 
+Angela Dolinar 
+Anton Jankovec 

2019  
16. 6., 

NEDELJA 

NEDELJA  
SVETE TROJICE 

700 

800 
1000 

 

- za župljane in dobrotnike 
+Janez Brelih, obl. 
+Anton Bohinc  
-v zahvalo za blagoslov v zakonu 

17. 6. , 
ponedeljek 

Albert, duhovnik 1900 +Franc in Katarina Omejc 

18. 6., 
torek 

Marko in Marcelijan, 
mučenca 

700 

1900 
-po namenu 
+Antonija Juričan 

19.  6., 
sreda 

Romuald, opat 1900
 +Ana Marija Trojnar 

20. 6., 
 četrtek 

SVETO REŠNJE TELO SVETO REŠNJE TELO   

IN KRI IN KRI   

zapovedan praznikzapovedan praznik  

800 

 
1900 

- za župljane in dobrotnike  
+Franci in Marija Kožuh (Črni vrh)  
+Antonija Oblak, obl. 

21.  6., 
petek 

Alojzij, redovnik 1900 
++starši in brat Lojze Rupar  
+Milena Hribernik 

22. 6.,  
sobota 

Tomaž More in Janez 
Fisher, mučenca 

700 

1900 
 -po namenu 
+Alojz Hafner; +Anton Podlogar  

2019  
23. 6., 

NEDELJA 

12. NEDELJA MED 
LETOM 

700 
800 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike 

maša in procesija: +Janko Bergant 
+Jože Dolenc, obl. 
+Alojzij in Mojca Koprivnikar 

 Oznan i la  i zdaja  ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA,  Cankar jev t rg 13,  4220 Škof ja  Loka.   
 Odgovar ja  Mate j  Nast ran,  župn ik;  te l . : 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 (pri DBS). Uradne ure: pon. 8.‒9. ure in pet. 17.‒18. ure. 

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

 ŽUPNIJSKA KARITAS , Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka; Uradne ure: Mestni trg 38, sre. 16.00 - 17.00; 
 TEL.(odz ivn ik ): 04/512 -33-00; e -pošta:kar i t as .skof ja loka@gmai l .com; TRR: SI56 1919 0500 7360 005.  

B O G O S L U Ž N I  R E D  

 

Papež o evharistiji: Postavimo mašo na prvo mesto! Papež o evharistiji: Postavimo mašo na prvo mesto!   
 

 

Lani na nedeljo Svetega Reš-
njega Telesa je papež Franči-
šek v nagovoru poudaril, da je 

evharistija kruh prihodnosti, 
predokus tega, kar bomo doži-

veli, in rezervacija za nebesa.  
 

Jezus nam pripravlja prostor - 

Cerkev na tem svetu in potem 
nebesa, ter hrano - evharistijo. 

Mi pa naj bi se na evharistijo in nebesa pripravili tako, da 
podremo zidove brezbrižnosti. 
 

»On, ki je postal razlomljen kruh za nas, nas vabi, da se darujemo 
drugim, da ne živimo več zase, ampak drug za drugega. Evharis-

tično se namreč živi tako, da v svet prinašamo ljubezen, ki 
jo črpamo iz Gospodovega mesa,« je zatrdil sveti oče. 
 

Seveda se vedno znova hranimo z uspehi in naklonjenostjo, 
vendar pa nas komplimenti, darila in tudi najbolj napredna 

tehnologija nikoli povsem ne zadovoljijo. Evharistija je edi-
na hrana, ki nas nasiti, saj v njej resnično srečamo 

Jezusa in čutimo njegovo ljubezen. 
 

»Dragi bratje in sestre, izberimo ta kruh življenja: posta-

vimo mašo na prvo mesto, znova odkrijmo vrednost 
češčenja v naših občestvih! Prosimo milosti, da bomo 

lačni Boga«, je zbranim, še dejal papež Frančišek. 



 BINKOŠTI                                                                               9. 6. 2019 
   

 Smo v mesecu juniju, ki je POSVEČEN ČEŠČENJU JEZUSOVEGA 

SRCA. Pri svetih mašah prebiramo VRTNICE. Radi pridite in častite 
Jezusovo Srce, vir vse tolažbe. 

 
 

 Otroci pričenjate veroučne počitnice. To je tudi čas utrjevanja 

vere in odnosa z Bogom - v vsej konkretnosti izbir, odločitev, 
interesov ... V prostem času namreč delamo stvari in smo z ose-

bami, ki jih imamo radi. Ko je v naših srcih hvaležnost in ljubezen 

do Boga, smo veseli, da smo lahko z njim v molitvi in ob nedelj-
skem obhajanju svete maše. 
 

 V četrtek bo po sveti maši molitev pred Najsvetejšim ZA MLADE. 
 
 

 V petek, 14. junija, ob 20. uri, ste vabljeni v Jurjevo dvorano 
v Staro Loko, kjer bo predvajan nov 

film z naslovom 'Srce se ne boji' 
o življenju blaženega Alojzija 

Grozdeta, tega velikega vzornika in 
priprošnjika mladih. Po ogledu bo 

pogovor s filmsko ekipo. Vstopnine ni, 
hvaležni pa bodo za prostovoljne darove. 

 

 Od 13. do 16. junija bo ob dvorcu Visoko potekal 13. FESTI-13. FESTI-

VAL DRUŽINVAL DRUŽIN z obilo zanimivega dogajanja. Inf. na oglasni deski. 
 
 

 V soboto, 15. junija, bo v organizaciji Tis-
kovnega društva Ognjišče in Slovenske karitas 

51. romanje bolnikov, invalidov in ostarelih 
na Brezje.  

Ob 9. uri bo molitev rožnega venca, petje in pri-
ložnost za spoved, ob 10. uri bo na trgu pred 

baziliko slovesna sveta maša. Ob 13.30 bo 
sklep z večernicami in petimi litanijami. 
 

 Prihodnjo nedeljo bomo obhajali praznik SVETE 

TROJICE. Med sveto mašo ob 10. uri (in po njej) 
bo za prijavljene zakonske pare iz naše župnije 

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV. 

NEDELJA SVETE TROJICE                                                      16. 6. 2019 
 

 V ponedeljek bo ob 20. uri v župnišču SREČANJE ZA MOŠKE.  

 

 V četrtek, 20. junija, bomo obhajali 

slovesni praznik SVETEGA REŠNJEGA slovesni praznik SVETEGA REŠNJEGA 

TELESA IN KRVITELESA IN KRVI. Praznik je zapovedan 

- praznujemo ga kot nedeljo (se izognemo 

težjemu delu in gremo k maši). Praznični 
sveti maši bosta ob 8. in 19. uri. Po 

večerni sveti maši bo pol ure molitev pred 
Najsvetejšim ZA DOMOVINO. 

 

 S petka na soboto (21 in 22. junija) bo NOČNO ROMANJE NOČNO ROMANJE 

MLADIH NA BREZJEMLADIH NA BREZJE  v zahvalo za šolsko/študijsko leto. Odhod 
izpred župnijske cerkve bo ob 23. uri. Inf. na oglasni deski. 
 

 Prihodnjo nedeljo, 23. junija, bo po 8. maši PROCESIJA PROCESIJA 

SVETEGA REŠNJEGA TELESASVETEGA REŠNJEGA TELESA, s katero pokažemo vero v 
Jezusa in hvaležnost za Njegovo navzočnost med nami v sveti 
evharistiji. K sodelovanju povabljeni prvoobhajanci, birmanci, 
mladi, deklice, ki boste posipale cvetje pri oltarčkih, ministran-
ti, pevci, fantje in možje z banderi in vsi verniki. K procesiji 
vabljeni tudi verniki, ki boste pri sveti maši v kapucinski cerkvi.  
 

 Do 24. junija še sprejemamo PRIJAVNICE ZA LETOŠNJI 
POLETNI ORATORIJ, ki bo potekal od 12. do 16. avgusta 2019. 

   ~          ~          ~          ~          ~          ~~          ~          ~          ~          ~          ~~          ~          ~          ~          ~          ~                              ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~          ~             ~     ~     ~                    ~          ~          ~ ~          ~          ~ ~          ~          ~    
   

ZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINEZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINEZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINE   
Vabljeni, da nove, oz. rabljene (a še uporabne) šolske potrebščine, ki jih ne 
potrebujete več, podarite Župnijski karitas Škofja Loka. Razdelili jih bodo 
družinam, ki zaradi finančne stiske težko kupijo vse potrebno za šolo. Zbira-
jo barvice, flomastre, tempere, zvezke, delovne zvezke, mape, torbe, pušči-
ce, kalkulatorje, športne copate … 
Navedeno oddajte v župnijski cerkvi Sv. Jakoba ali v kapucinski cer-
kvi Sv. Ane. Prispevate pa lahko tudi denarna sredstva, ki jih nakaže-
te na TRR: SI56 1919 0500 7360 005 (namen: šolske potrebščine). 
ZA VAŠO DOBROTO ISKRENA HVALA in BOG PLAČAJ!  

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG:        
- 1. in 3. nedelja v mesecu po 8. in 10. 

sveti maši v župnišču ‒ 1. nadstropje. 

VERA IN LUČ 

- 2. nedelja v mesecu ob 15. uri pri 

bratih kapucinih. 


