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5. 7. 
2020, 

NEDELJA 

 

14. NEDELJA  

MED LETOM 
 

Ciril in Metod, ap. slov. 
 

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike 

+Francka Demšar, 30. dan; +Irena in Uroš Kalan, obl. 

+Marta, starši Čadež, obl. in Milica Bokal 

6. 7.,  pon. Marija Goretti, muč. 1900 -v dober namen 
7. 7.,  
torek 

Vilibald, škof 
700 

1900 
-po namenu 
+Stane in Marija Dolenec, obl. 

8. 7.,  sreda Gregor Grassi, škof 1900
 +Franc Kržišnik, obl.; +Mira Krančan  

9. 7.,  
četrtek 

Hadrijan III., papež 1900 
+Vencelj in Marija Jemec 
+Jože Potočnik (Bukovškovi) 

10. 7.,  petek Amalija, redovnica 1900 +Jože Potočnik, 30. dan; +Cecilija Končan 

11. 7.,  
sobota 

Benedikt, opat 
700 

1900 
-za zdravje 
+Lojze Pleško, obl. 

12. 7. 
2020, 

NEDELJA 

15. NEDELJA  
MED LETOM 

 

Mohor in Fortunat, muč. 

700 

800 
1000 

1000 

- za župljane in dobrotnike 
+Ivanka in Janez Erbežnik, obl. 
+Ana in Franc Turk 

Valterski vrh: žegnanje +Francka Demšar 
13. 7.,  

ponedeljek 
Henrik, kralj 1900 

+Janez in Marija Čemažar  
+Antonija in Franc Kržišnik  

14. 7., 
torek 

Kamil de Lellis, 
duhovnik 

700 

1900 

 

++starši  Peternelj  
+Cecilija Krmelj, 7. dan;  
+Ana Gaber, 30. dan; +Janez Ziherl, obl. 

15.  7.,  sreda Bonaventura, škof 1900 +Tone Koblar; +Milka Šubic; +Ivan Kožuh, obl. 
16. 7.,  

četrtek 
Karmelska Mati Božja 1900 

++starši Šavli in brat Florijan  
++starši Kožuh in brat Blaž 

17. 7., pet. Aleš, spokornik 1900 ++starši Ivanušič, obl.; +Marija Jakšič, obl. 
18. 7., 
sobota 

Friderik, škof 
700 

1900 
-v dober namen 
-po namenu 

19. 7. 
2020, 

NEDELJA 

 

J AK O BO VA  -
Ž U P N I J SKO  
Ž EG N AN J E   

 

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike 

++starši Mrak in Potočnik 
Biserna maša g. Grojzdek: +Milka Tavčar, obl. 

 20. 7., pon. Marjeta, muč. 1900 +Peter Guzelj; -za zdravje in Božjo pomoč 
21. 7., 
torek 

Danijel, prerok 
700 

1900 
-v čast Svetemu Duhu (M.P.)  
+Anton Poljanec, obl. 

22.  7., sreda MARIJA MAGDALENA 1900 +Mici in Franc Gaber; +Alojz in Mojca Koprivnikar 

23. 7., čet. BRIGITA, red. 1900 +Karl Kastelic, 30. dan; +Marija Obadič, obl. 

24.  7., petek Krištof, mučenec 1900 +Anton Zaplotnik, obl.; +Jakob Dolinar 
25. 7.,  
sobota 

JAKOB st., apostol 
700 

1900 
-za zdravje (Z) 
+Jaka Bergant 

26. 7. 
2020, 

NEDELJA 

17. MED LETOM -

KRIŠTOFOVA 
Joahim in Ana 

700 
800 

1000 

-za župljane in dobrotnike; +Ana Habjan 
++starši, Janko in Ernest Tušek, obl. 
+Anica Peternelj 

 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.
- 18.00. 

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  

 
 

Kako smo lahko med počitnicami še bližje Bogu?Kako smo lahko med počitnicami še bližje Bogu?  
 
 

Poletne počitnice so vsekakor čas, ko nekoliko lažje zadihamo na področju 

dejavnosti in vsakodnevnih obveznosti. 
 

  

A čeprav mnogih stvari med počitnicami ni, 
to ne pomeni, da lahko pozabimo tudi 

na Boga. Ravno nasprotno, med počitni-
cami se lahko z Bogom povežemo še 

bolj kot med šolskim letom. 
 

Med počitnicami je čas za skupno jutranjo in večerno molitev 

Najprej so počitnice čas, ko kot družina veliko več časa preživi-
mo skupaj. Ker se nam zjutraj ne mudi tako zelo, imamo čas, da 

z jutranjo molitvijo skupaj začnemo dan. Lepo je tudi, če eden od 
staršev vse družinske člane pokriža (z blagoslovljeno vodo).  
Ker se zvečer ne mudi tako zgodaj v posteljo, lahko najdemo čas, 

da skupaj zmolimo večerno molitev ter preberemo kakšen odlo-
mek iz Svetega pisma in si povemo, kaj nas je nagovorilo. 
 

Čas v avtu lahko porabimo za rožni venec ali kakšno pesem 

Ko smo pogosteje v avtu lahko izkoristimo čas in skupaj zmolimo rožni 

venec – saj veste, da je sicer vedno toliko izgovorov, zakaj nikoli ni 
časa zanj. No, v avtu je časa več kot dovolj, če pa sodelujemo tako, da 

vsak družinski član moli eno zdravamarijo, bo vožnja vsem hitro minila. 
 

V molitvi se lahko spomnimo ljudi, ki jih že dlje časa nismo videli, ki so 
morda bolni ali imajo kakšne druge preizkušnje. Ne pozabimo tudi na 

potrebe v naši družbi. In zakaj ne bi v avtu tudi skupaj zapeli kakšne 
lepe pesmi, ki je otrokom od sodelovanja pri maši ostala v spominu?  
                                                                                                                                                                                                                                                                     … nadaljevanje na drugi strani                                

Darovali za maše (oddane): +Karel Kastelic: 2 ženski pevski zbor in 60€ za Karitas.  



 Iščimo Boga na vseh poteh: v kapelicah ob poti, v naravi .. 
Kamorkoli se med počitnicami odpravimo, iščimo sledove Boga. Te lahko 
opažamo v lepi naravi, v arhitekturi ... Številne poti po Sloveniji so dobe-
sedno posejane s križi in kapelicami. Kako lepo je, ko se otroci ustavijo 

pred kakim znamenjem in predlagajo, da družina skupaj nekaj zmoli. 
Ko gremo recimo na izlet, je zelo velika verjetnost, da bomo videli tudi 

kakšno lepo cerkvico. Če je odprta, si jo oglejmo, če ni, se pa pozani-
majmo, kdaj je bila zgrajena in komu je posvečena (pomagamo si lahko 

s spletom). To je lepa priložnost, da otrokom razložimo kakšno stvar o 
času, v katerem je bila cerkev zgrajena, in o tem, kako so ljudje takrat 

živeli. Lahko preberemo tudi nekaj o svetniku, ki mu je cerkev posveče-
na in si na ta način vsi razširimo obzorje. 
 

Ustvarimo kakšen lep predmet, ki nam bo pomagal pri molitvi 
Če imamo kaj smisla za ustvarjanje, lahko počitniški čas izkoristimo tudi 
za izdelavo kakšnega lepega predmeta, ki nas bo spominjal na Boga in na 

počitniške trenutke. Tako lahko iz lesa izrezljamo križ ali pa preprosto zve-
žemo dve leseni palčki. Iz školjkic in kamenčkov lahko ustvarimo okvir za 

kakšno fotografijo ali podobico, to pa je tudi lepo darilo za sosede, ostarele 
… Iz pisanih perlic, ki jih nanizamo na vrvico, lahko naredimo rožne venč-

ke, če je vrvica elastična, pa so to lahko kar zapestnice. 
                                                                                                                                                                                          Vir: Aleteia 

   

ZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINEZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINEZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINE   
Karitas vas vabi, da prinesete nove ali rabljene, a še uporabne šolske 

potrebščine (barvice, flomastre, zvezke, mape, torbe, puščice, kalku-
latorje, 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 mož-
nost za poživitev vere in duhovno okrepitev ...  

14. MED LETOM - nedelja Slovencev po svetu              5. 7. 2020 
   

 

 Prihodnjo nedeljo, 12. julija, bo ob 10. uri žegnanje na Valterskem vrhu.    
 

 

15. NEDELJA MED LETOM                                               12. 7. 2020 
 

 Prihodnjo nedeljo, 19. julija, bo ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE. 

Počastili bomo zavetnika naše župnijske cerkve - svetega 
Jakoba starejšega, apostola.  
 

Pri sveti maši ob 10. uri bo imel v naši župnijski cerkvi Pri sveti maši ob 10. uri bo imel v naši župnijski cerkvi 

ponovitev BISERNE MAŠE g. Alfonz Grojzdek, dolgoletni ponovitev BISERNE MAŠE g. Alfonz Grojzdek, dolgoletni 

škofjeloški župnik. Bogu hvala za njegovo duhovništvo!škofjeloški župnik. Bogu hvala za njegovo duhovništvo!  
 

Pri vseh svetih nedeljskih mašah bo ofer - darovanje za cerkev. 

Hvala gospodinjam, ki boste prinesle sladke dobrote za pogos-
titev po svetih mašah, in sicer v soboto čez dan ali v nedeljo 

zjutraj v župnišče. Bog povrni! 

 
JAKOBOVA NEDELJA — ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE       19. 7. 2020 
 

 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 cerkve, dejavno 

sodelujete pri bogoslužju in tudi za vso pomoč, darove ter zvesto-

bo Bogu in Cerkvi. Posebna zahvala pa gre vsem, ki darujete 

molitve, žrtve in trpljenje v zadoščenje za žalitve Boga ter za  

mlade, družine, duhovne poklice, preskušane ...   

   
   

 V soboto, 25. julija, bo praznik sv. Jakoba, st., zavetnika 

naše župnijske cerkve. Radi se mu priporočajmo.    

   

 Prihodnja nedelja bo 17. MED LETOM - KRIŠTOFOVA. 
Bogu se bomo zahvalili za srečno prevožene kilometre 

in s svojim darom pomagali slovenskim misijonarjem 
pri nakupu prevoznih sredstev. Bog vam povrni. 
 

V nedeljo, 26. julija, bo tudi praznik svetih Joahima in Ane, 

staršev device Marije. Bratje kapucini vabijo k praznovanju.   
   
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

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

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

  

  

MOŽNOST ZA SVETO SPOVEDMOŽNOST ZA SVETO SPOVED  
  

  

      in in   
  

  

MOLITEV ROŽNEGA VENCA MOLITEV ROŽNEGA VENCA --  
  

pol ure pred sveto mašo.pol ure pred sveto mašo. 

  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI. 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV 

-9. julija: ZA MLADE, 

-16. julija: ZA DOMOVINO, 

-23. julija: ZA OTROKE IN DRUŽINE, 

  
                                                   

http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/vabljeni-na-duhovne-vaje

