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Prvi svetovni dan starih Prvi svetovni dan starih Prvi svetovni dan starih 
staršev in ostarelihstaršev in ostarelihstaršev in ostarelih 

4. nedeljo v juliju (ob prazniku sv. Joahima 
in Ane) je papež Frančišek postavil za 
svetovni dan starih staršev in ostarelih.   
»Tudi starost vsebuje milost in poslanstvo, 
pravo poklicanost od Gospoda. Starost 
je poklicanost,« je dejal papež  
 

»Mi predvsem potrebujemo ostarele, ki 
molijo […] Mlade, pretirano zaljubljene 
vase, lahko spomnimo, da je večje veselje 
v dajanju kot prejemanju. Dedki in babice 
oblikujejo stalni zbor velikega duhovnega 
svetišča, kjer molitev prošnje in pesem 
hvalnica podpirata skupnost, ki dela in se 
bori na polju življenja.«  
»Narod, ki ne skrbi za stare starše in z 
njimi ne ravna lepo, nima prihodnosti. 
Zakaj nima prihodnosti? Zato, ker izgub-
lja spomin in si tako ruje lastne korenine. 
Toda pozor: vi ste odgovorni, da v sebi 
ohranjate te korenine žive z molitvijo, 
branjem evangelija, deli usmiljenja. Tako 
bomo ostali živa drevesa, ki tudi v staros-
ti prinašajo sad.«                                                                                      Vir: Radio Vatican 
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4. 7. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

14. NEDELJA MED 
LETOM - izseljenska 

Urh (Uroš), škof 

-za župljane in dobrotnike 
++starši Čadež, obl. in sestra Marta  
+Alojzija Krmelj, obl.; 
-v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon 

70 0  

800 

1000 

 

5. 7.,  pon. 
CIRIL in METOD 
slovanska apostola 

+Angela Tibaut, obl. in Emil Hrvatin 
+Alojz in Mojca Koprivnikar 

1900 

6. 7.,  tor.  
Marija Goretti 

mučenka 

-za Božji blagoslov in Marijino varstvo  
++starši, brat in Jani Trdina  

70 0  

1900 

7. 7., sreda Vilibald, škof 
-v zahvalo in priprošnjo ob obletnici poroke 
-za razumevanje med sosedi 

1900 

8.  7.,  čet. Gregor Grassi, škof +Ivan Bogataj, obl.; +Kristjan Pečnik  1900 

9. 7., petek Hadrijan III., papež 
+Maruša Hafner, 7. dan 
+Jože in Boris Bergant, obl.; +Milka Habjan 

1900 

10. 7., sob. Amalija, redovnica 
-v zahvalo in priprošnjo Materi Božj i 
+Martin Koščak; +Stane in Marija Dolenec 

70 0  

1900 

11. 7. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

15. NEDELJA MED 
LETOM 

 

Benedikt, opat 

-za župljane in dobrotnike 
+Ivan Kožuh, obl.; +Irena in Uroš Kalan, obl. 
+Alojz Pleško, obl . 
Valterski vrh: žegnanje 

70 0  

800 

1000 

1000 
12. 7., pon. Mohor in Fortunat, muč +Marija Habjan, 30. dan; +Jakob Debeljak 1900 

13. 7.,  tor.  Henrik, kralj -po namenu 
+Janez Čemažar  

70 0  

1900 

14. 7.,  sre. Kamil de Lellis, duh -v zahvalo za srečno obnovo; +Peter Pokorn 1900 

15.  7.,  čet. Bonaventura, C. uč. -v zahvalo za 35 let zakona 1900 

16. 7., petek Karmelska Mati Božja +Ma ri ja  Jakš ič ;  -za  s reč en zakon  1900 

17. 7., sob. Aleš, spokornik 
-po namenu 
+Andrej  Fojkar; +Manca Šubi c 

70 0  

1900 
18. 7. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

16. NEDELJA MED 
LETOM - Krištofova 

Elij, mučenec 

-za župljane in dobrotnike 
+Pavla in Anton Košir  
+Milka Tavčar, obl.  

70 0  

800 

1000 

19. 7., pon. Arsenij, puščavnik 1900 -po namenu 

20. 7., torek Marjeta Antiohijska, 
mučenka 

70 0  

1900 
++Guzelj in Pustovrh 
+Marinka Medved 

21. 7., sre. Danijel, prerok 1900 ++starši Jesenko in sinovi  
++starši in brati Tavčar  

22.  7.,  čet. Marija Magdalena, sp. žena 1900 +Anita Čerin; ++starši Obadič  
23. 7., pet. Brigita Švedska, red. 1900 +Blaž Košir in starši; +Terezija in Vinko Miklavčič, obl. 

24. 7., sob. Krištof, mučenec 
70 0  

1900 
-po namenu 
+Jakob Rajšek; +Ciril Čemažar, obl.  

25. 7. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

JAKOBOVA  NEDELJA  - 
ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE 

 

JAKOB, st., apostol 

70 0  

800 

 

1000 

-za župljane in dobrotnike; +Jaka Bergant 
+Ana Habjan, obl;  
+Janko in starši ter Ernest Tušek, obl.  
+Ana Potrebuješ; +Ana Alič, obl. (Sv. Ožbolt) 

ŽUPNIJSKA KARITAS, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka 
| Uradne ure: Mestni trg 38, sreda 16.00 - 17.00 | TEL. (odzivnik): 04/51 23 300 |  
| e-pošta: karitas.skofjaloka@gmail.com | TRR: SI56 1919 0500 7360 005 | 

SVETO JAKOBOVO LETOSVETO JAKOBOVO LETOSVETO JAKOBOVO LETO 
 

Jakobovo leto je leto, v katerem god 
apostola Jakoba pade na nedeljo. 
2021 poteka na temo »Pojdi iz svoje 
dežele. Apostol te pričakuje«  
 
 

»Po sledeh apostola izpustimo sebe, 
gotovosti, ki se jih oklepamo, a z   
jasnim ciljem v mislih, da namreč  
nismo blodeča bitja, ki se vrtijo okoli 
samih sebe, ne da bi kamorkoli prišla. 
Gospodov glas nas kliče in kot romarji 
ga sprejmimo z držo  poslušanja in 
iskanja ter se podajmo na to potova-
nje, da bi srečali Boga, druge in sami 
sebe,« pravi papež Frančišek.  
 
 

V življenju ne 
hodimo sami, 
zato je treba   
ljudem na poti 
zaupati brez  
sumničavosti in nezaupljivosti. To 
nam bo »pomagalo ponovno odkri-
ti bližnjega kot dar, ki nam ga je Bog 
dal kot spremstvo na tem potovan-
ju«. Gre za to, da »izstopimo iz 
sebe« in se »pridružimo dru-
gim«, da se čakamo in od blizu 
podpiramo, skupaj delimo napore 
in osvojitve. Ob koncu potovanja 
bomo imeli nahrbtnik prazen, 
a »srce polno izkušenj«. 



ČASTNI OBČAN ČASTNI OBČAN ČASTNI OBČAN ---   g. Vincencij Demšarg. Vincencij Demšarg. Vincencij Demšar   
Ob letošnjem državnem in občinskem prazniku, 25. junija 2021, je naš 
župljan in dolgoletni sodelavec g. Vincencij Demšar prejel naziv častni 
občan občine Škofja Loka. Za imenovanje mu v imenu župnije čestitamo, 
se Bogu zahvaljujemo za lep zgled in želimo vseh milosti! Tudi vsem  
ostalim nagrajencem čestitamo in želimo moči, volje za delo in vse dobro. 
 

PREVZEM OBLAČIL in OPREME za KARITAS PREVZEM OBLAČIL in OPREME za KARITAS PREVZEM OBLAČIL in OPREME za KARITAS ---   od junija 2021od junija 2021od junija 2021   
V Nunskem samostanu je v teku proces spremembe lastništva, zato se skladišče 
oblačil in opreme Karitas bistveno zmanjšuje in se zato ZELO OMEJI sprejemanje 
oblačil in opreme. Spodaj navedeno lahko oddate izključno v času uradnih ur - 
vsako delavno sredo med 16. in 18. uro. Opreme ne vozite brez pred-
hodnega dogovora. V skladišče Karitas tako sprejemamo IZKLJUČNO: 
 
 

 OBLAČILA in OBUTEV za mlade in otroke: športna oblačila, trenerke, športno 
obutev, bunde ter otroška oblačila primerna za v vrtec ali šolo. Oblačila ne 
smejo biti poškodovana, ponošena, pretegnjena, morajo biti cela in oprana.  

 OD OPREME: manjše samostojne omarice, postelje dimenzije 90x190 ali 
90x200 cm, trdne mize, stole, delujoče (izpravne) in varne pralne stroje 
ter hladilnike, prostostoječe delujoče štedilnike. Oprema ne sme biti poškodo-
vana, oblazinjeni deli morajo biti celi in čisti, aparati pa delujoči in varni za uporabo.  

 
 
 

 

Za ostalo opremo, kot so vozički, sedeži, stolčki, igrače, pa omare, sedežne, kuhinje 
idr. , PREJ POKLIČITE - sporočite na Karitas. Zapisali bomo vaš naslov in telefon ter 
vam sporočili, če bomo kaj potrebovali - ne vozite brez predhodnega dogovora. 
 

Kar boste prinesli, bodo naši prostovoljci PRI SPREJEMU PREGLEDALI in vrnili, 
česar ne potrebujemo (in nimamo možnosti skladiščiti). Hvala za razumevanje in pomoč!  
 

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

14. NEDELJA MED LETOM14. NEDELJA MED LETOM  

 
 

 Bog povrni sodelavcem Karitas za lepo pripravljeno srečanje starejših, 
članom ŽPS za zakonske jubileje, kot tudi vsem, ki z molitvijo, darovi in 
deli sodelujete in podpirate delovanje in življenje župnije. 
 

 Prihodnjo nedeljo, 11. julija, bo ob 10. uri žegnanje na Valterskem vrhu. 
 

 
 

15. NEDELJA MED LETOM15. NEDELJA MED LETOM  

 
 

 V tem tednu bodo škofjeloški skavti na skupnem taboru ob 30. letnici, 
ki ga bodo zaključili v nedeljo. Bog naj jih blagoslovi, da bodo vedno  
pripravljeni služiti bližnjim, ostati zvesti v veri ter skrbi za naravo in ljudi.  
 
 

 Prihodnjo nedeljo, 18. julija, bo v naši župniji 
Krištofova nedelja. Bogu se bomo zahvalili 
za srečno prevožene kilometre. Z vašim 
darom pa boste lahko pomagali slovenskim 
misijonarjem pri nakupu prevoznih      
sredstev. Bog vam povrni! 

 
 
 

 

16. NEDELJA MED LETOM16. NEDELJA MED LETOM  

 
 

 

 Prihodnjo nedeljo, 25. julija, bo JAKOBOVA 
NEDELJA in ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE. Počastili 
bomo našega župnijskega zavetnika svetega apostola 
Jakoba, starejšega in se mu priporočili za blagoslov na 
naši življenjski poti in zvestobo v veri.  
Pri vseh nedeljskih mašah bo ofer - darovanje za 
potrebe cerkve. Hvala gospodinjam, ki boste prinesle 
sladke dobrote za pogostitev po svetih mašah - v soboto 
zvečer ali v nedeljo zjutraj v župnišče. Bog vam povrni! 

 

 V nedeljo, 25. julija, bo tudi prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih. 
Bogu se zahvalimo za dragoceno vlogo, ki jo imate v življenju družin in sveta, 
ko s svojo modrostjo, izkušnjami, pomočjo ali tihim prenašanjem preizkušenj, 
trpljenja in bolezni kličete milosti na mlajše rodove. Naj vam Bog podari 
potrebne tolažbe, močne vere, vztrajnosti in miru srca. 
 

 URADNE URE so poleti MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. po 
češčenju Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih) - v zakristiji. 

4. 7. 2021 

  

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
in in MOLITEV ROŽNEGA VENCA MOLITEV ROŽNEGA VENCA jeje  

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

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  je 
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča. 

  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  
 
 
 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV 
-8. julij: ZA MLADE, 
-15. julij: ZA DOMOVINO, 
-22. julij: ZA OTROKE IN DRUŽINE. 

  
                                                   

11. 7. 2021 

18. 7. 2021 


