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2019  
28. 7., 

NEDELJA 

17. MED LETOM -
KRIŠTOFOVA 

700 
800 

1000 

-za župljane in dobrotnike 

+Janez Šmid 
+Ana in Jakob Debeljak; +Ana Alič, obl. 

29. 7.  
ponedeljek 

Marta  
svetopisemska žena 

1900 
+Ivanka Bernik,  obl .  
+Jakob in Ivana Koblar  

30. 7.  

torek 

Peter Krizolog 

redovnik 

700 

1900 

+Angela Mrak, obl. 

++starši  Demšar  

31. 7.   
sreda   

Ignacij Lojolski  
redovni ustanovitelj 

1900 
-v zahvalo; +Anton Poljanec, 7. dan 
+za zdravje (J.) 

1. 8.  
četrtek 

Alfonz Ligvorij  
cerkveni učitelj 

1900 
+Andrej  Rupar , 30.  dan  
+Si lvo Demšar,  obl .  

2. 8.  
prvi petek 

Marija Angelska -  
Porcijunkula 

700 

1900 
-v čast  Jezusovemu srcu  
+Terezija in Vinko Miklavčič, obl. 

3. 8.  

prva sobota 

Lidija,  

svetopisemska žena 

700 

1800 

 

1900 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
 Molitev za rešitev duš, v zadoščenje za grehe 
ter v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu srcu 

+Jože in Ana Tavčar (Poljanska c.) 

2019  

4. 8. 

NEDELJA 

18. MED LETOM 
Janez Vianej, duhovnik 

700 

800 
1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Miro in Andrej  Habjan  
+Marija Oman, obl. 
Sv. Ožbolt: za sosesko (žegnanje)  

5. 8.  
ponedeljek 

Marija Snežna 1900 
+Jože Ziherl, obl. 
+Anica Bambič 

6. 8.  
torek 

JEZUSOVA SPREME-
NITEV NA GORI 

700 

1900 
-za zdravje in srečo v družini  
+Mara Osredkar  

7. 8.  
sreda 

Kajetan, duhovnik 1900 
+Franc Kržišnik, 30. dan  
+Ana Debeljak, obl. 

8. 8.  
četrtek 

Dominik, ustanovitelj 
dominikancev 

1900 +Tina, Ana in Franc Gider 

9. 8.  
petek 

Terezija Benedikta  od 
Križa – Edith Stein, red. 

1700 

1900 
Sv. Lovrenc: -v čast sv. Lovrencu 
+Minka Krmelj, obl. (Poljanska c.) 

10. 8.  
sobota 

peš romanje na Brezje 
Lovrenc, diakon in 

mučenec 

700 

1230 

1900 

-po namenu (K)  
Brezje: za žive in pokojne romarje  

++Jaklnovi  

2019  

11. 8. 

NEDELJA 

 19. MED LETOM 

700 
800 

1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Ivan Iglič 

-po namenu 
Sv. Lovrenc: za sosesko (žegnanje) 

 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: med tednom po sveti maši oz. češčenju. 

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  

  

OČE NAŠOČE NAŠ  
  

Jezus je položil na ustnice svojih učencev kratko a drzno molitev, 

sestavljeno iz sedmih prošenj – število, ki v Svetem pismu ni naklju-
čno, temveč kaže na polnost. Drzno pravim zato, ker če je ne bi pre-

dložil Kristus, si verjetno nihče od nas, še več, nihče od najslavnejših 
teologov, ne bi upal moliti Boga na takšen način.  

  

Jezus namreč vabi svoje učence, da se približajo Bogu in se z zaupan-
jem obrnejo Nanj. Ni uvodnega dela v Očenaš. Poglejte si to, nobenih 

uvodov ni. Jezus ne uči obrazcev za pridobitev Gospodove naklonje-
nosti. Nasprotno, vabi nas moliti tako, da padejo pregrade podrejeno-
sti in strahu … Molitev tako izraža domačnost in sinovsko zaupanje.  
 

 

Molitev Očenaš izhaja iz konkretnega življenja  
Molitev Očenaš ima svoje korenine v konkretni človekovi resničnosti. 

Na primer z njo prosimo za kruh, vsakdanji kruh, torej preprosta, a 
bistvena prošnja, ki pove, da pri veri ne gre za nekaj »okrasnega«, 
ločenega od življenja in ki posreduje le takrat, ko so bile zadovoljene 

že vse druge potrebe. V najslabšem primeru se molitev začne z živ-
ljenjem samim. Molitev – nas poučuje Jezus – se ne začne s človeš-

kim bivanjem potem, ko je želodec poln, temveč se ugnezdi povsod, 
kjer je človek, vsak človek, ki je lačen, ki joče, ki se bori, ki trpi in se 
sprašuje »zakaj«. Naša prva molitev, je bila v nekem smislu jok ob 

prvem vdihu. V tem novorojenčkovem joku je naznanjena naša nep-
restana lakota, žeja, naše iskanje sreče. 
 

 

Vsako trpljenje, vsak nemir naj v molitvi postane dialog 
Jezus v molitvi ne želi ugasniti človeško, noče ga uspavati. Noče, 
da pridušimo prošnje in zahteve tako, da se naučimo vse prenašati. 

Hoče namreč, da se vsako trpljenje, vsak nemir usmeri proti nebu 
in postane dialog.                                                                                     
                                                                                                                      papež Frančišek 

Darovali za maše (oddane): +FRANC KRŽIŠNIK: 1 Francka Habjan.  



 17. NEDELJA MED LETOM                                                 28. 7. 2019 
 

 Bog vam povrni za velikodušne darove pri ofru preteklo nedeljo, 

gospodinjam za sladke dobrote in tudi tistim, ki ste jih postregli, pa za 

vse lepo sodelovanje v župniji, molitve in darovano trpljenje. Naj bo 
Božja milost, Marijino varstvo in priprošnja sv. Jakoba vedno nad vami. 
 

 Danes je V NAŠI ŽUPNIJI Krištofova nedelja, ko se Bogu zahva-

limo in ga tudi prosimo za varstvo na naših poteh. Ob izhodu iz 

cerkve lahko oddate vaš dar v zahvalo za srečno prevožene kilo-
metre in tako omogočite nakup misijonskih vozil (akcija MIVA). 

Vzemite tudi podobice z molitvijo in nalepke. 
 

MIVA SLOVENIJA je z vašimi darovi v letu 2018 pomagala pri naku-

pu 12 vozil v vrednosti 349.880,00 €. 
Zahvala iz Ugande, 

misijon Rwentobo 

Dragi moji, draga 

MIVA Slovenija. Z 

veliko hvaležnostjo 

v srcu vam sporo-

čam, da smo dobile 

»vaš« avto. O, 

kakšno veselje je 

bilo to za nas. Od 

sedaj naprej smo 

lahko vsak dan pri 

sveti maši, kar je 

bilo prej zaradi 12 

km oddaljene župnije od našega misijona nemogoče. Pa tudi za vse druge stvari 

nam zelo dobro služi, obisk tržnice, prevoz ljudi in gradbenega materiala, saj 

naša hiša še ni dokončana. Še enkrat iz vsega srca hvala za vašo dobroto – naj 

vam jo Gospod obilno povrne s srečno vožnjo in vsem, kar potrebujete. Vseh 

dobrotnikov se vsakodnevno spominjamo v molitvi - misijonarka s. Urša Marinčič  
 

Zahvala iz Ukrajine – misijon Odessa  

Z veseljem se vam oglašam in sporočam veselo novico, da smo dobili avto 

Škoda Fabia Combi. To je res velika pridobitev za nas. V skupnosti že ima-

mo dva avtomobila, eden od teh je zelo pogosto na popravilu, drugi pa 

vedno na cesti. Razdalje v Ukrajini so res velike, naši centri za pomoč pa 

so raztreseni po vsej deželi. Avto bo predvsem služil na področju Odese, 

kjer imamo kar 4 rehabilitacijske centre. Pa tudi za pot v glavno hišo v 

Kijev, ki je oddaljena 630 km, bo bolj varen in siguren kot starejša dva. 
Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli po svojih močeh pripomogli k temu, da 

smo tudi mi dobili avto.« misijonarja Vitaliy Novak, Sergej Pavliš  

 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnikeobhajala bolnike. 

 

 Prvi petek in prva sobota sta v tem tednu. Za vse je to 

lepa možnost, da pristopimo k sveti spovedi pred največjim 

Marijinim praznikom.  
 

 Prihodnjo nedeljo bo 18. NEDELJA MED LETOM. Ob 10. uri 

bo žegnanje na Sv. Ožboltu. 
 

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

18. NEDELJA MED LETOM                                                                                                                                                               4. 8. 2019  

   

 V soboto, 10. avgusta, bo tradicionalno peš romanje naše 

župnije na Brezje (in zahvalno romanje letošnjih birman-
cev). Ob 5. uri zjutraj bomo v župnijski cerkvi prejeli romarski 

blagoslov, nato se bomo z avtobusom odpeljali do Selc, od koder 
bomo pot nadaljevali peš.  

Ob 12.30 bo na Brezjah romarska maša. 
Kdor ne zmore peš, se nam lahko pridruži samo 

pri sveti maši. Možen je tudi avtobusni prevoz - 
ob 11.15 s parkirišča pred Tehnikom. Avtobus 

bo peljal tudi nazaj domov.  
Povabljeni otroci, mladi, družine ter vsi župlja-

ni in tudi drugi verniki, da se izročimo po 

Mariji v Božje varstvo. 
 

 Prihodnja nedelja bo 19. med letom. Pri deseti maši bo kršče-
vanje. Ob 10. uri bo žegnanje pri svetem Lovrencu v Breznici. 
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Na predvečer Marijinega vnebovzetja - v sredo, 14. avgusta, bo pri-

šel med nas naš rojak g. Robi Friškovec (20. let duhovništva). Po maši 
se bomo odpravili s kipom Fatimske Marije v procesiji z lučkami po 

trgih in ulicah do cerkve Brezmadežne. Že sedaj lepo povabljeni. 
   

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

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

              - v PONEDELJEK- V TIŠINI; 
 

              - v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV: - 1. avgusta: ZA DUHOVNE POKLICE, 
                                                  - 8. avgusta: ZA MLADE. 


