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2019  

25. 8., 

NEDELJA 

 21. MED LETOM 
Ludvik, kralj 

700 
800 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
++starši Tušek in brat Janko  

++starši Oman in Franc Hafner  

26. 8., pon. Zefirin, papež 1900 +Tone in starši Bogataj, obl.; -v zahvalo 

27. 8.,  

torek 

Monika 

mati sv. Avguština 

700 

1900 

+Jernej in Angela Mrak 

+Anton Fojkar, obl. 

28. 8. ,   

sreda   

Avguštin 

škof in cerkveni učitelj 
1900 

+Ivan Oman, 7. dan, +Andrej Rupar 

+Alojz in Mojca Koprivnikar, obl. 

29. 8., čet. Mučeništvo Janeza Krstnika 1900 ++starši Škrjanec  

30.  8., pet. Feliks, mučenec 1900 +Miran Hadžič, obl.; +Marija in Peter Košir 

31. 8.,  

sobota 
Pavlin, škof 

700 

1900 
-po namenu 

+Stane Guzelj, obl.; +Gina Vinčič, obl. 

2019  

1. 9., 

NEDELJA 

22. MED LETOM - 
ANGELSKA 

Obletnica kronanja Marije 
Pomagaj na Brezjah 

700 

800 

1000 

1000 

-za župl jane in dobrotnike 

+Vinko Bernik in Antoni ja, 30.  dan  

+Lojze Kalan; +Franc Košir (Sv. Ožbolt) 
Bodovlje: za sosesko (žegnanje)  

2. 9.,  

ponedeljek 
Marjeta, devica 1900 

+Jožefa Rihtaršič, obl. 

-za vnukinjo (M) 

3. 9.,  

torek 

Gregor Veliki 

papež in cerkveni uč. 

700 

1900 

-za zdravje in srečo v družini 

+Franc in Mihaela Paulus 

4. 9.,  

sreda 
Rozalija, devica 1900 

+Anton Poljanec 

+Marija in Vincencij Jemec 

5. 9.,  

četrtek 

Mati Terezija 

redovna ustanoviteljica 
1900 

+Francka Jesenovec, obl. 

-za duhovnike in duhovne poklice 

6. 9.,  

prvi petek 
Zaharija, prerok 

700 

1900 

-v čast  Jezusovemu srcu  

+Ivan Šubic, obl 

7. 9.,  
prva sobota 

Regina, mučenka 

700 

900 

 

1800 

 

1900 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
CERKEV BREZMADEŽNE: ++vsi trpeči in vse 

žrtve (po)vojnega nasilja na Škofjeloškem 
 Molitev za rešitev duš, v zadoščenje za grehe 
ter v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu srcu 

+Anton Podlogar, obl. 

2019  

8. 9., 

NEDELJA 

 23. MED LETOM - 
KATEHETSKA  

 

ROJSTVO  
DEVICE MARIJE 

700 

800 
1000 

 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Ivanka in Ciril Krajnik 

+Slavka Alič, obl.; -za blagoslov v 
šolskem in katehetskem letu 
Hribec: za sosesko (žegnanje) 

+Jožef in Marija Bernik in sorodniki 

 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  

 MARIJINA KRONAMARIJINA KRONA  
 

Marija je bila vzeta v nebesa s telesom. Tudi njenemu svetemu telesu je Bog 
dal pač znamenje, ki jo označuje za kraljico. Če je pa sam Bog v nebesih 
Marijo kronal, ji smemo tudi mi na zemlji pokloniti znak kraljice, to je krono.  
 
 

Toda, kakšne krone je vredna Marija Kraljica? Če bi vkovali v njeno krono 
najsvetlejše diamante, najbolj živobarvne drage kamne in najdražje bisere, 
bi krona še ne bila primerna za pravo počeščenje naše nebeške Kraljice. Vsa-
ka krona, ki jo morejo izdelati človeška roke je samo simbol, samo znak tiste 
krone, ki jo je Marija res vredna in jo tudi res želi od nas sprejeti. 
 

MI SMO NJENA KRONA. Tako nam Marija pravi, kakor je pisal sv. Pavel 
Filipljanom (4,1): »Vi ste moje veselje in moja krona.« Da, mi smo 
kakor pester venec cvetlic okrog nje; mi smo njena krona, ki se blesti 
v lepoti božje milosti, katero nam ona tako uspešno posreduje. Kakor 
smo pa mi različni po značajih in sposobnostih, kakor je različno naše 
življenje po razmerah, tako je tudi njena krona različna po značilnosti 
in pestrosti, seveda, če smo res njeno veselje in njena krona. 
 

Ali smo taki, da nas more biti Marija vesela? Ali smo taki, da njeno 
poveličano oko vidi v naših dušah lepoto posvečujoče milosti in vzviše-
nost božjega življenja? Ali smo taki, da njeno brezmadežno srce kar 
čuti toploto naše ljubezni do Boga in do bližnjega? Kaj pa, če namesto 
tega vidi Marija našo gnilobo smrti brez posvečujoče milosti božje? Kaj 
pa, če smo pred Bogom, pred Marijo in pred svetom pobeljeni grobovi, 
zunaj s cvetjem okrašeni, znotraj pa polni trohnobe, polni nevoščljivo-
sti, napuha in poželjivosti? Če smo takšni pred Marijo, potem nismo 
njeno veselje, nismo njena krona, potem je Marija še brez krone. 
 

V njeno krono danes prav vsi položimo trden in svetel kamen svoje 
vere, da bomo z Marijino pomočjo varno potovali po poti življenja in 
nas bo njen Sin, Jezus Kristus po njeni priprošnji s slavo in častjo 
kronal tudi v nebesih. AMEN.  
 

       Iz pridige škofa Antona Volka ob 50-letnici kronanja Marije Pomagaj na Brezjah l. 1957 

Darovali za maše (oddane): +IVAN OMAN: 15 domači, 10 brat Ciril, 2 prijatelji,   

3 romarji, 5 SLS, 1 SLS Šk. Loka, 2 Španovi, 2 Tomaž Kraškovic z družino, 1 Edi 

Jurjevec (Ljubno ob Savinji) in 30 eur za cerkev.  



 21. NEDELJA MED LETOM                                           25. 8. 2019 

 

 Vpis otrok v 1. RAZRED VEROUKA bo v ponedeljek, 2. sep-
tembra, med 9. in 12. uro, oz. ob vpisu za ostale veroučence. 
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, 30. avgusta, od 15. do 18. ure in v soboto, 31. avgusta, 
od 10. do 12. ure. Starši boste preverili razdelitev v skupine, prevzeli 
učbenike, vpisali otroke v dejavnosti v župniji ... S seboj prinesite PRIS-
PEVEK (glejte oglasno desko), stari LITURGIČNI ZVEZEK, lahko tudi 
učbenike, ki jih več ne potrebujete. Vpis je za vse veroukarje obvezen. 
 

 Prihodnjo nedeljo bo ob 10. uri žegnanje v Bodovljah.  
 
 
 
 

+IVAN OMAN (1929-2019) 
 

V sredo, 21. avgusta 2019, smo se s pogrebno 
sveto mašo, ki jo je daroval upokojeni nadškof 
msgr. dr. Anton Stres in pogrebom z najvišji-
mi državniškimi častmi poslovili od našega 
župljana - zvestega nedeljnika in bralca beril 
ter pomembnega graditelja samostojnosti 
države republike Slovenije, g. Ivana Omana.  
 

Pokojni bi 10. septembra letos dopolnil 90 let živ-
ljenja, ki je bilo prepleteno z zavzetostjo in ljubeznijo do družine, do 
kmetije, Cerkve in domovine. Ob pogrebu so bile poudarjene njegove 
vrline: poštenost, pogum, jasna in premišljena beseda, spoštovanje 
in vera, ki je oblikovala njegovo enovito in pokončno osebnost. 
 

Z veliko hvaležnostjo se zato zahvaljujemo Bogu, da je med nami 
živel in deloval tako velik sin slovenskega naroda in z mnogimi talenti 
obdarovan kristjan. Naj prejme svoje plačilo in mir v Bogu. 
 

V imenu domačih in župnije iskrena hvala in Bog povrni vsem, ki ste 
pokojnemu v življenju stali ob strani, in ki ste ga z molitvijo pospre-
mili k zadnjemu počitku. Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri pogre-
bni svečanosti in zanj darovali za svete maše ter potrebe Karitas. 
 

Mi, ki se nedeljo za nedeljo zbiramo ob istem oltarju, viru moči in 
milosti, pa prosímo, da Bog v našem narodu in Cerkvi, še naprej budi 
duha fantom in dekletom - možem in ženam, ki bodo imeli prave vre-
dnote, ki bodo zavzeti za skupno dobro prevzemali odgovornost v 
družbi ter bodo naslonjeni na Boga sol in luč sredi sedanjega sveta. 

22. NEDELJA MED LETOM   - ANGELSKA                         1. 9. 2019 
 
 
 

 Jutri pričenjamo z rednim veroukom, razen otroci 1. razreda, ki prič-
nejo teden kasneje. Starši le-teh pridite jutri ob 20h v župnišče na sestanek.  
 

V prvem tednu bo običajni verouk, prihodnji teden pa boste otro-
ci od 4. r. dalje pristopili k sveti spovedi. 

 
 

Če kdo v poletju ni redno hodil k nedeljski sveti maši (je prijatelj-
stvo z Bogom zanemaril), je potrebno, da preden znova prejme 
Jezusa v obhajilu, pristopi k zakramentu svete spovedi.  
 
 
 

V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne. 
 

 Prvi petek in prva sobota v mesecu sta v tem tednu. Pridite k 
sveti spovedi, molitvi in sveti maši - iz ljubezni do 
Jezusa in Marije ter v zadoščenje Bogu za žalitve. 
 

 8. septembra, bo praznik rojstva Device 

Marije - MARIJIN ROJSTNI DAN. Ker bo ta 

dan nedelja, bomo praznovali v soboto, 7. 

septembra, ob 9. uri s sveto mašo v CER-

KVI BREZMADEŽNE. Radi pridite in pokažite 

svojo ljubezen do Marije. 
 

Že sedaj pa lepo povabljeni tudi na romanje na BREZJE, in 

sicer, prihodnjo soboto, 14. septembra, ko bo molitveni dan 

za duhovne poklice. Od 9. ure bo potekala molitev, ob 10.30 

pa bo sveta maša. Ob 7.30 se bomo izpred župnijske cerkve na 

Brezje odpravili tudi S KOLESI. Vabljeni ministranti, birmanci, 

animatorji, mladi in vsi verniki. Za avtobusni prevoz se prijavite 

do srede, 11. septembra. 
 

 Prihodnja nedelja bo 23. nedelja med letom - KATEHETSKA. 

Starši in otroci pridite k sveti maši, da prosimo blagoslova v 

šolskem in katehetskem letu. Po 10. maši bo krščevanje.     

Ob 10. uri bo tudi žegnanje na Hribcu.  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA POL URE PO MAŠI: 
 
 

 - v PONEDELJEK- V TIŠINI; 
 
 

 - v ČETRTEK- SKUPNA MOLITEV:  
 

             -29. avgusta: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 
 

     -5. septembra: ZA DUHOVNE POKLICE. 

IŠČEJO SE IŠČEJO SE ... 
 

 … otroci otroškega … otroci otroškega 
pevskega zborčkapevskega zborčka .. 
 

Najdete Najdete se …se …  v nedeljov nedeljo, , 
1. septembra, ob  9. 1. septembra, ob  9. 
uri v župnišču. uri v župnišču. Juhej!Juhej!  


