B OGOSL UŽN I

RED

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

700-za župljane in dobrotnike
800+Irena in Uroš Kalan
1000+Pavel in Katarina Lavrinec
1900+Julij in Marija Levpušček
700-za vnukinjo
1900++starši Obed in duše v vicah
1900+Angela Tibaut
1900+Alojz Pleško, obl.; +Milka Habjan, obl. (Koširjeva c.)
+Julij in Marija Levpušček ter Tone Zor
1900
+Marija Jakšič, obl.
700+Milka Tavčar, obl.
1900+Ivana in Janez Erbežnik, obl.;+Marija in Janez Čemažar
700 - za župljane in dobrotnike
2019
800 ++starši Čadež, sestra Marta, Janko in Ernest Tušek, obl.
14. 7.,
15. MED LETOM
1000++Anton Koblar; +Majda Kerec
NEDELJA
1000Valterski vrh: žegnanje
15. 7. ,
Bonaventura,
+Andrej Rupar, 7.dan
1900
ponedeljek škof in cerkveni učitelj
+Janez Ziherl, obl. (Vincarje)
16. 7.,
700++bratje in sestre Mlakar
Karmelska Mati Božja
torek
1900+Vinko Jelenc, obl.
17. 7., sreda
Aleš, spokornik
1900+Peter Guzelj; -po namenu (B)
18. 7., čet.
Elij, mučenec
1900+brat, oče in mama Košir
19. 7., petek Arsenij, puščavnik 1900++starši Šavli in Florjan; +Ančka Bernik
20. 7.,
Marjeta Antiohijska,
700+v čast Mariji Pomagaj
sobota
mučenka
1900+Stjepan Smontara, obl.; +Andrej Fojkar, obl.
700 -za župljane in dobrotnike; +Ana Habjan
JAKOBOVA 2019
800 +Marija in Jakob Notar, obl.
21. 7.,
ŽUPNIJSKO
+Martin Košir in Ida Starina
NEDELJA
ŽEGNANJE
1000+Franc Rupar, obl. (Bodovlje)
+Marija in Slavko Obadič, obl.
22. 7. , pon. Marija Magdalena 1900
+Anton Zaplotnik, obl.
23. 7.,
Brigita Švedska,
700 - z a z d r a v j e i n s r e č o v d r u ž i n i
torek
redovnica
1900+ C i r i l Č e m a ž a r , o b l .
24. 7., sreda
Krištof, mučenec
1900++Poličarjevi
25. 7., čet. JAKOB st., apostol 1900+Jaka Bergant; +Jaka Košir
26. 7., petek
Joahim in Ana
1900+Fr ančišk a Pleš ko, st. ; +Ja kob Košir
27. 7.,
Gorazd, Kliment in
700 -za zdravje in srečo v družini
sobota
učenci Cirila in Metoda 1900+za zdravje (M.Š.)
2019
700 -za ž uplja ne i n dobrotnik e
17. MED LETOM 28. 7.,
800 +Janez Šmid
KRIŠTOFOVA
NEDELJA
1000+Ana in Jakob Debeljak; +Ana Alič, obl.
2019
14. MED LETOM 7. 7.,
izseljenska
NEDELJA
8. 7., pon. Gregor Grasssi, škof
9. 7.,
Hadrijan, papež
torek
10. 7., sreda
Veronika, opatinja
11. 7., čet.
BENEDIKT, opat
Mohor in Fortunat,
12. 7., petek
mučenca
13. 7.,
Henrik, kralj
sobota

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 (pri DBS). 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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7. julij 2019

POČITNIŠKI SPOMIN
Aktivni del šolskega in pastoralnega leta se je iztekel. In misli
morda že hitijo na začetek naslednjega. A stop! Malo se ustavite,
dragi kristjani. Čas počitnic je pomemben del leta.
Počitnice so primeren čas,
da s pomočjo Svetega
Duha pogledamo nazaj na
dogajanje. Čim prej se
bomo začeli spominjati,
bolje bo. A česa?
Jezus napove: »Tolažnik
pa, Sveti Duh, ki ga bo
Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in
spomnil vsega, kar sem
vam povedal« (Jn 14,26).
Tudi v preteklem pastoralnem letu nam je Jezus veliko govoril.
Tega se je vredno spominjati, okrepilo vas bo.
Spomin je močnejši in zato pomembnejši kot razum. Moč je v
spominu, saj nas prav preko njega »nosijo« prijetne ali neprijetne stvari iz preteklosti – zato je smiselno napolniti ga z
Božjimi stvarmi. In kar bo v spominu, bo nevede postalo
meso in kri - del tebe in del občestva v katerem živiš.
… nadaljevanje na drugi strani

Življenje od nas zahteva, da živimo tudi trenutke razočaranja,
praznine, suhote ... v katerih se nam zdi Bog odsoten in tudi
ljubezen ljudi.
Morda se kdo prav zdaj čuti zavrnjenega, zapuščenega in v njem
zija praznina, votlost. In kaj Jezus svetuje za takšne čase? Naj
se spominjamo odnosa z njim. Tolažnik bo pomagal, da spomin na odnos ne bo zbledel. On je pravi advokat v boju s Sovražnikom, ki igra na pozabljanje velikih Božjih del in tudi del ljudi.
Izguba spomina se zgodi, ker smo osredotočeni na trenutno
bolečino, razočaranje ali se toliko ukvarjamo s svojo podobo v
delovanju, da z lahkoto izgubimo iz spomina lepoto dogajanja.
Sveti Duh nam bo pomagal najti smisel v vsem, kar smo v tem
letu doživeli v cerkvenem življenju. V težkih doživljanjih se je
treba znati ustaviti in se spomniti, kaj nas je Jezus učil in nam
pokazal. To je njegov »recept« rešitve. V vseh odnosih lahko
odkrijemo tudi kaj lepega, Božjega, in tega se je vredno
spominjati. Počitnice so tudi za to. Vstopite v Božji Spomin!
msgr. dr. Marjan Turnšek, upokojeni mariborski nadškof
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINE
 Še vedno povabljeni s strani naše Karitas, da prinesete nove ali
rabljene, a še uporabne šolske potrebščine (barvice, flomastre,
tempere, zvezke, delovne zvezke, mape, torbe, puščice, kalkulatorje, športne copate …). Našteto lahko oddate v župnijski cerkvi Sv.
Jakoba in v kapucinski cerkvi Sv. Ane. Prispevate pa lahko tudi denarna sredstva, ki jih lahko nakažete na TRR: SI56 1919 0500 7360 005
(namen: šolske potrebščine). HVALA in BOG PLAČAJ!
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Poletje je tudi možnost za duhovno okrepitev - duhovne vaje.
Povabljeni, da se pozanimate in poiščete kakšno dobro možnost za poživitev vere in duhovno okrepitev ...
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA POL URE PO SVETI MAŠI:
- v PONEDELJEK- V TIŠINI;
- v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV: - 11. julija: ZA MLADE,
- 18. julija: ZA DOMOVINO,
- 25. julija: ZA OTROKE IN DRUŽINE.

14. MED LETOM - nedelja Slovencev po svetu

7. 7. 2019

 Prihodnjo nedeljo, 14. julija, bo po 10. maši KRŠČEVANJE.

Ob 10. uri bo žegnanje na Valterskem vrhu. Hvala vsem, ki ste podprli
obnovo tamkajšnjega glavnega oltarja in vsem, ki boste to še storili.
15. NEDELJA MED LETOM



14. 7. 2019

 Prihodnjo nedeljo, 21. julija, bo ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE.
Počastili bomo zavetnika naše župnijske cerkve - svetega
Jakoba starejšega, apostola.
Pri vseh svetih nedeljskih mašah bo ofer - darovanje za cerkev.
Iskrena hvala vsem gospodinjam, ki boste prinesle sladke dobrote za pogostitev po svetih mašah, in sicer v soboto čez dan
ali v nedeljo zjutraj v župnišče. Bog povrni!



JAKOBOVA NEDELJA — ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE

21. 7. 2019

 Danes, ko je žegnanje v naši župnijski cerkvi sv.

Jakoba, iskrena hvala in Bog povrni vsem, ki sodelujete v poslanstvu oznanjevanja in karitativnosti v
naši župniji, vsem, ki skrbite za urejenost cerkve,
vsem, ki dejavno sodelujete pri bogoslužju in tudi
za vsako drugo sodelovanje.
Posebna zahvala pa gre vsem, ki darujete molitve,
žrtve in trpljenje za našo župnijo — za mlade, družine, za duhovne poklice, za preizkušane ...
 V četrtek, 25. julija, bo praznik sv. Jakoba, st., našega zavetnika.
 V petek, 26. julija, bo praznik svetih Joahima in Ane, star-

šev device Marije. Bratje kapucini vabijo k praznovanju.

 Prihodnja nedelja bo 17. MED LETOM - KRIŠTOFOVA (v naši

župniji). Bogu se bomo zahvalili za srečno prevožene kilometre
in s svojim darom pomagali slovenskim misijonarjem pri
nakupu prevoznih sredstev. Bog vam povrni.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

URADNE URE so MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. po češčenju Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih).
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

