B OGOSL UŽN I

RED

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

700-za župlj ane in dobrot nike
800+Ivan Iglič, obl.; +Minka Krmelj, obl.
2020
00
Terezija Benedikta od 10 +Franc Žontar, obl.
00
NEDELJA
Križa - Edit Stein, red. 10 Sv. Lovrenc: za sosesko (žegnanje)
10. 8.
Lovrenc,
1700Sv. Lovrenc: -v čast sv. Lovrencu
ponedeljek diakon in mučenec 1900++starši Pokorn; -za zdravje (J)
11. 8.
700-v zahvalo (Š.K.)
Klara, devica
torek
1900+Marija Kožuh, obl.
12. 8.
Ivana Šantalska,
+Francka Potrebuješ, obl. (Groharjevo n.)
1900
sreda
redovnica
+Jani Dolenc
13. 8.
Hipolit in Poncijan,
00
19 ++Ljudmila in Ivan Skalar ter brat Janez
četrtek
mučenca
Maksimilijan Kolbe,
14. 8. ,
+Tomaž Prevodnik, obl. (Puštal)
duhovnik in mučenec 1900
petek
+Marija Setnikar
9. 8.

19. MED LETOM

+ procesija z lučkami

700-za župlj ane in dobrot nike
MARIJINO
15. 8.,
800-za mir in vse dobro v družini
VNEBOVZETJE,
sobota
1000+Ma rija Krmelj ( Graj s ka pot)
zapovedan praznik
1900+Milk a Š ubic
700-za župlj ane in dobrot nike
16. 8.
800+ + s t a r š i , b r a t j e i n s e s t r a K a l a n
18. MED LETOM
2020
1000-v z ahvalo
Rok, spokornik
NEDELJA
1000Sv. Barbara: za sosesko (žegnanje )
17. 8.
+Angela Šifrer, 7.dan
Beatrika, devica 1900
ponedeljek
+Minka Bernik; +Slavko Štimac
18. 8.
700+ C i r i l a J e s i h a r
Helena, cesarica
torek
1900+ p o n a m e n u
19. 8.
Janez Eudes,
+Ja ne z Krmelj (Pod Pl evno)
1900
sreda
duhovnik
+Be rto Kosm ač
20. 8.
Bernard, opat in
1900++bratje in sestre Dolinar
četrtek
cerkveni učitelj
21. 8.
+Jože fa G uzelj, obl.
Pij X., papež
1900
petek
+Ljubi ca in M artin Erž en
22. 8.
700-za zdravje (P)
Devica Marija Kraljica
sobota
1900+Miran Hažič, obl.
23. 8.
2020

19. MED LETOM

NEDELJA

Roza iz Lime, devica

700-za župlj ane in dobrot nike
800++starši Tušek in brat Janko
1000-po namenu
1000Sv. Andrej: za sosesko (žegnanje) in
blagoslov obnovljenega stranskega oltarja

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
18.00.
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.

Leto XLIII, št. 15

9. avgust 2020

MARIJIN NAROD
Za naš narod velja, da je Marijin narod. To potrjujeta tako zgodovina
kakor tudi sedanji utrip njegove vernosti. Prva cerkev, ki je bila postavljena na slovenskih tleh, je bila Gospa Sveta na Koroškem. Od tedaj
naprej je Marija vedno spremljala naše prednike pri vsem njihovem
življenju. Izkustvo vere je potrjevalo resničnost molitve sv. Bernarda:
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati,
da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe
pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem
hitim k tebi, o devic Devica in Mati, k tebi prihajam in pred
teboj zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede,
mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen.
Zaupanje v Marijino bližino najprej črpamo iz njene vloge v zgodovini odrešenja. Krščansko občestvo Marijo na najbolj slovesen način omenja vsako
nedeljo in zapovedan praznik, ko moli veroizpoved: »In se je utelesil po
Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.« Ob molitvi teh besed se
rahlo priklonimo, da počastimo skrivnost, ki je bila od vekov skrita v Bogu,
v učlovečenju Jezusa Kristusa pa se je razodela človeškemu rodu.
Po končani slovesnosti 29. maja 1943 na Rakovniškem trgu, kjer je bilo
zbranih nad 25.000 ljudi, je vse ljudstvo sredi vojne vihre pospremilo
milostno podobo nazaj v mesto. Prihodnji dan pa je bila slovesna
posvetitev slovenskega naroda Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
Posvetitev je izvršil ljubljanski škof. dr. Gregorij Rožman v stolnici
pred milostno podobo Marije Pomagaj.« Ob tej priložnosti je povedal:
»Marija bo slovenski narod rešila, če se bo dal rešiti!« V tem duhu
lahko zaupamo tudi Mariji prihodnost naše Evrope. Marija, ki jo častimo po romarskih središčih, bo rešila Evropo, kajti še nikdar ni bilo
slišati, da bi ona koga zapustila, ki je pod njeno varstvo pribežal, njene pomoči prosil in se njeni prošnji priporočal.
nadškof Stanislav Zore

19. NEDELJA MED LETOM

9. 8. 2020

 Jutri, 10. avgusta, bomo v naši župniji pričeli z ORATORIJEM,

ki letos nosi naslov: 'ZAUPAM, ZATO SI UPAM'. Vsak dan se
otroci zberete ob 9. uri NA KAPUCINSKEM VRTU. Oratorij bo
potekal vsak dan do 16. ure.
V soboto, na VELIKI ŠMAREN, bomo skupaj pri sveti maši ob 10.
uri v župnijski cerkvi ZAKLJUČILI LETOŠNJI ORATORIJ, ki že dvajset let poteka v naši župniji. K tej sveti maši ste povabljeni tudi
starši in podporniki oratorija.
Hvala vsem, ki ste že podprli letošnji oratorij - materialno in na
druge načine. Lepo se priporočamo tudi za molitveno podporo.
 V petek, 14. avgusta, zvečer, na predvečer največjega Marijinega praznika, radi pridite k sveti maši ob 19. uri. Po maši
bomo v procesiji z lučkami pospremili kip Fatimske Marije
skozi naše mesto do cerkve Brezmadežne in se tako lepo pripravili na praznovanje Marijinega vnebovzetja.

 V soboto bomo obhajali slovesni in zapovedani praznik
MARIJINEGA VNEBOVZETJA.
Svete maše bodo kot ob
nedeljah. Pri mašah bomo
obnovili
POSVETITEV
SLOVENSKEGA NARODA
MARIJI. Na posvetitev
se pripravimo z vsakodnevno molitvijo rožnega
venca.
 Prihodnjo nedeljo bo ob 10. uri žegnanje pri Sv. Barbari.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI.

in
MOLITEV ROŽNEGA VENCA -

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV
-13. avgusta: ZA MLADE,
-20. avgusta: ZA DOMOVINO.

pol ure pred sveto mašo.

20. NEDELJA MED LETOM

16. 8. 2020

 Na posredovanje Matere Marije naj vam dobri Bog povrne

za lepo sodelovanje pri procesiji in praznovanju Marijinega
Vnebovzetja ter tudi pri peš romanju naše župnije na Brezje.
 Velika zahvala Bogu in Mariji za lep oratorij, za čudovite animatorje in otroke, velikodušne in naklonjene starše, vse dobrotnike, sodelavce in podpornike ter vas, ki ste klicali Božje milosti,
darovali molitve in trpljenje ... Naj bo vsem Bog bogat plačnik.

 V soboto, 22. avgusta, bo ob 17. uri
maša pri Arharjevi kapeli sv. Bernarda
na sv. Petra hribu.
 Prihodnja nedelja bo 21. nedelja med
letom. Ob 10. uri bo na Sv. Andreju
žegnanje in blagoslov obnovljenega
stranskega oltarja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GLEDE VEROUKA (kdaj bo potekal
vpis, kakšen bo razpored po razredih,
kdaj bomo pričeli z veroukom idr.) bo
objavljeno v prihodnjih oznanilih .


Osnova verskega življenja je ljubezen do Boga in
bližnjega - vsakodnevna molitev, redna nedeljska
sveta maša, mesečna spoved ter spoštovanje, dobrota, zvestoba. Kdor to opušča, mu tudi pouk in druge
dejavnosti bore malo koristijo za zveličanje duše.
——————————————————————————————————————————————————————————————————–———————————————————————————————-

URADNE URE so MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. po češčenju Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih).
———————————————————————————————Po navodilu naših škofov ob nedeljskih in prazničnih svetih
mašah verniki ob vstopu v cerkev v posebno škatlo oddate list
s svojo telefonsko številko – brez imena in naslova.
——————————————————————————————————————————————————————————————————–———————————————————————————————-

KARITAS vabi k pomoči ljudem v Libanonu. Za pomoč
prizadetim ob eksploziji v Bejrutu je mogoče darovati
5 EUR z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

