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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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Posvečeni posvečujejo
Sedanje stanje v družbi in Cerkvi ne sme biti razlog
za tarnanje, za malodušnost. Nasprotno, prav vsakega vernika, skupine in celotna župnijska občestva
kliče k novi, dnevni zavzetosti, k neustavljivi gorečnosti v molitvi ter pospeševanju molitve in dela za
nove duhovne poklice. Kjer je zvesta molitev, se
rojeva tudi globoka hvaležnost in vsako duhovniško posvečenje je vir velikega veselja.
Če pogledamo, kakšna je vloga duhovnika v sodobnem času,
lahko opazimo, da se marsikdo obrne nanj le takrat, ko pridejo
težave. Takrat poišče duhovnika, želi, da se mu ves posveti.
Duhovnikova navzočnost mnoge spravlja v krizo, ker oznanja
vrednote, ki se mnogim zdijo zastarele, preživele. Pričuje, da je
življenje Božji dar, da je sveto od spočetja do naravne smrti, da
je življenje, ki ga živimo, priprava na polnost življenja, ki
nam ga pripravlja Bog, da smo vsi bratje in sestre, med
katerimi vladajo ljubezen, pravičnost in spoštovanje.
Kot duhovniki nismo modrejši in boljši od drugih, smo pa prejeli
dar, da bi sami živeli v Ljubezni in odprtosti Božjemu
Duhu in tudi druge klicali v odnos, saj je človek brez odnosa z Bogom kot mladika, ki se je odcepila od trte.
Novomašniki, vsak dan se zavedajte svojega poslanstva in bodite znamenje, v katerem bodo ljudje odkrivali Boga med nami,
Boga, ki ima srce za vsakega človeka.
Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit v tedniku Družina, junija 2015

12. NEDELJA MED LETOM

23. 6. 2019

 V soboto, na praznik apostolov Petra in Pavla, bo ob 9. uri v lju-

 URADNE URE bodo odslej MED TEDNOM PO SVETI MAŠI

bljanski stolnici mašniško posvečenje letošnjih novomašnikov ljubljanske nadškofije. V duhovnike bodo posvečeni:
 Vito URBANIJA, iz župnije Moravče,
 Rok POGAČNIK, iz župnije Radovljica,
 Tadej LOŽAR, iz župnije Dol pri
Ljubljani in
 Gregor BREGAR, iz župnije Ljubljana - Šentvid.

oz. po češčenju Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih).

 Pri mašah med tednom prebiramo VRTNICE - v čast Jezuso-

vemu srcu. Vabljeni k sveti maši in pobožnosti.

 Do jutri je še možnost prijave otrok na LETOŠNJI POLETNI ORATORIJ.
 V ponedeljek, 24. junija, bo slovesni praznik ROJSTVA JANEZA KRS-

TNIKA. Po sveti maši bo polurno ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA v TIHOTI.

 V torek, 25. junija, bo DAN DRŽAVNOSTI. Ob 10. uri bo na Sv.

Ožboltu sveta maša za domovino.
Povabljeni vsi (pridite z zastavami),
da se zahvalimo za našo domovino za vse, ki so jo s svojim delom in
žrtvami gradili. Molimo tudi za nas in
za prihodnje rodove, da bi s svojimi deli, besedami in poštenim življenjem prispevali k prihodnosti naše domovine.
Kot zavedni državljani in kristjani ta dan izobesimo slovenske zastave in molimo zase, voditelje in vse državljane.

 V četrtek bomo pol ure po sveti maši pred Najsvetejšim ob zak-

ljučku šolskega leta molili ZA OTROKE IN DRUŽINE.

 V petek, 28. junija, bomo obhajali slovesni praznik Srca
Jezusovega. V cerkvi sv. Ane bo celodnevno češčenje Najsvetejšega.
Sveta maša v župnijski cerkvi bo ob
19. uri. Po sveti maši bomo obnovili
POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU, nato pa bo CELONOČNO
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA (do
sobote do 8. maše). Povabljeni, kolikor
kdo zmore, da prosi milosti zase, za družine, narod, Cerkev v naši domovini ...
 V soboto bomo obhajali slovesni praznik apostolov Petra in

Pavla. Sveti maši bosta ob 8. in 19. uri ter ob 9. uri v Bodovljah.

Letos bo v celi Sloveniji posvečenih šest novomašnikov (v dveh škofijah, štiri bodo brez novomašnikov). Število duhovnikov se manjša,
kar že občutijo nekatere župnije. Vsi smo povabljeni, da novomašnike
podpremo z molitvijo, z darovanim trpljenjem in žrtvijo. Povabljeni pa
tudi, da s svojim zgledom otrokom, mladim in bližnjim privzgajamo
spoštovanje, hvaležnost in dejavno ljubezen do Boga in Cerkve.



13. NEDELJA MED LETOM

30. 6. 2019

 V ponedeljek bo po maši TIHO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA.
 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.
 V četrtek bo po sveti maši polurna molitev pred Najsvetej-

šim za LETOŠNJE NOVOMAŠNIKE in DUHOVNE POKLICE.
 V tem tednu sta prvi petek in prva sobota.

 V petek bomo obhajali slovesni praznik sv. bratov Cirila in Metoda.
 Prihodnja nedelja bo 14. NEDELJA MED LETOM - izseljenska.
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ZBIRAMO 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. Zbirajo barvice, flomastre, tempere, zvezke, delovne zvezke, mape, torbe, puščice, kalkulatorje, športne copate … Navedeno oddajte v župnijski cerkvi
Sv. Jakoba ali v kapucinski cerkvi Sv. Ane. Prispevate pa lahko tudi
denarna sredstva, ki jih nakažete na TRR: SI56 1919 0500 7360 005
(namen: šolske potrebščine). ISKRENA HVALA in BOG PLAČAJ!

