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NAJHUJŠA LAKOTANAJHUJŠA LAKOTANAJHUJŠA LAKOTA   
 

Sveta mati Terezija je govorila o dveh vrstah lakote. 
Prva je lakota po kruhu. Ta lakota je huda in jo 
poznamo predvsem iz »tretjega sveta«, a nič manj 
nevarna ni lakota visoko razvitih družb, lakota po 
smislu in sprejetosti. Slednja je globlja kot lakota 
po kruhu in jo je teže potešiti. »Prava revščina 
narodov je v tem, da ne poznajo Kristusa«, saj ta 
nasičuje našo najglobljo težnjo po ljubezni, 
sprejetosti in smislu, je dejala Mati Terezija. 
V evangeliju slišimo kako množica išče Jezusa, da 
bi ji potešil lakoto po kruhu. To Jezus naravnost 
pove: »Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, 
ampak ker ste jedli kruh in se nasitili« (Jn 6,26). 
Ljudi, ki pokažejo večno človeško nagonsko 
iskanje »kruha in iger«, Jezus opozori na 
pomen pravega kruha, »ki ne mine, temveč 

ostane za večno življenje«. Božji kruh, »ki priha-
ja iz nebes in daje svetu življenje« je kruh, ki 
nasiti najgloblje človeško stremljenje po smislu, 
ljubezni in bližini. Kristus je s tem zadel v srčiko 
človeškega hrepenenja, saj so ga ljudje takoj 
prosili: »Gospod, vselej nam daj tega kruha!«   
In Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. 
Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor 
vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen«. 
»Božji kruh« je v zgodovini Cerkve kristjanom 
hrana, v moči katere so storili velike stvari. Tudi 
danes nasičuje mnoge ljudi, ki so doživeli zavrnitve 
in  razočaranja, da v moči tega kruha življenja 
zmorejo odpuščati in iti naprej.                                                                                 
                                                                   Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
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JAKOBOVA  NEDELJA  - 
ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE 

 

JAKOB, st., apostol 

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

70 0  

800 

 

1000 

26. 7.,   
ponedeljek 

Joahim in Ana,  
starši Device Marije 

+Ana Marija Ušeničnik, 30. dan  
++Poličarjevi; +Anica Debeljak  

1900 

27. 7.,   
torek 

Gorazd, Kliment in 
učenci Cirila in Metoda 

++Škulj 
+Maruša Hafner, 30. dan; +Frančiška Pleško, st. 

70 0  

1900 

28. 7.,  
sreda 

Viktor I., papež 
+Peter Hafner, 30. dan; +Franc in Anica 
Svoljšak, obl.; +Ivanka Bernik (Puštal 44) 

1900 

29.  7.,  
četrtek 

Marta  
svetopisemska žena 

+Anton Zaplotnik, obl. 1900 

30. 7.,  
petek 

Peter Krizolog 
Cerkveni učitelj 

+Majda Habjan 1900 

31. 7.,  
sobota 

Ignacij Lojolski  
redovni ustanovitelj 

-po namenu 
++bratje in sestre Ponikvar  

70 0  

1900 

1. 8. 
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NEDELJA 

18. NEDELJA MED 
LETOM 

 

Alfonz M. Ligvorij, c. uč. 

-za župljane in dobrotnike 
+Anton Dobrajc 
+Ivan in Marija Oman, obl. 
Sv. Ožbolt: -za sosesko (žegnanje) 

70 0  

800 

1000 

1000 

2. 8.,   
ponedeljek 

Marija Angelska -    
Porcijunkula 

-za zdravje (R) 1900 

3. 8.,   
torek 

Lidija,  
svetopisemska žena 

-po namenu (K.L.) 
+Milena Stanonik, 7. dan; -za srečen zakon 

1900 

4. 8.,  
sreda 

Janez M. Vianej,  
duhovnik 

+Anton in Angela Šifrer, obl. 
-v čast Brezmadežni (P) 

1900 

5.  8,  
četrtek 

Marija Snežna 
-za blagoslov in varstvo v družini  
+Jože Ziherl, obl. 

1900 

6. 8.,  
prvi petek 

JEZUSOVA SPREMENITEV 
NA  GORI 

-v čast Jezusovemu Srcu  
+Slavka Hafner, 30. dan; ++Komljanec 

70 0  

1900 

7. 8.,  
prva sobota 

peš romanje na Brezje 
 

Kajetan, duhovnik 
 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
Brezje: za žive in pokojne romarje 
+Marija in Ivan Humek 

70 0  
123 0  

1900 

8. 8. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

19. NEDELJA MED 
LETOM 

Dominik, red. ust. 

-za župljane in dobrotnike 
+Ivan Iglič  
++Križnar (Breznica) 
Sv. Lovrenc: za sosesko (žegnanje) 

70 0  

800 

1000 

1000 

ŽUPNIJSKA KARITAS, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka 
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Darovali za maše (oddane): +Peter in Slavka Hafner: 4 družina Pokorn;   
+Ivo Ziherl: 3 sošolci in sošolke iz osnovne šole ter za cerkev v Bodovljah: 50 € Bukovškovi  
in 150€ domači;  + Milena Stanonik:  2 Marko Kožuh.  

PRIPRAVA PRIPRAVA   
NA POSVETITEVNA POSVETITEV  

 

Sredi meseca avgusta 
bomo obhajali  PRAZNIK  
MARIJINEGA VNEBOVZETJA.   
 

Na vse pomembne stvari 
se v življenju pripravljamo  
- bolj ko so (nam) pomembne, 
bolj obsežne in temeljite 
so priprave.  
 

Letos, ko obeležujemo 
30. obletnico naše države 
Slovenije, smo zato še 
posebej povabljeni, da se 
dobro pripravimo na 

OBNOVITEV POSVETITVE 
SLOVENSKEGA NARODA 
MARIJI, ki bo 15. avgusta. 
 

Vabljeni torej, da VSAK DAN, 
od začetka avgusta, pa do 
praznika Marijinega vnebovzetja, 
ZMOLITE ROŽNI VENEC -      
za zmago Marijinega   
Brezmadežnega Srca v naših 
časih in življenju, ter da bi 
ljudje sprejeli Božje odrešenje 
- resnico in ljubezen.  



JAKOBOVA NEDELJA - ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE 

 
 
 
 

 Bog povrni vsem, ki ste velikodušno 
darovali ob Krištofovi nedelji za akcijo 
MIVA - za misijonska vozila.       
 

 Iskrena zahvala in Bog povrni s svoji-
mi milostmi tudi vsem za vaše darove 
pri ofru za potrebe cerkve, pa gospodin-
jam za sladke dobrote, vsem bogosluž-
nim sodelavcem in tudi drugim za vse 
velikodušno sodelovanje v  župniji, za 
vaš zgled zvestobe Bogu in Cerkvi ter za 
vse molitve, darovano trpljenje in tudi 
vso pozornost in uvidevnost do nas duho-
vnikov. Naj vam, na priprošnjo sv. Jakoba, 
Bog nakloni vseh potrebnih milosti tam 
kjer jih najbolj potrebujete 
 

 Jutri, 26. julija, bo slovesno pri bratih 
kapucinih ob godu sv. Joahima in Ane, zato 
lepo vabijo na skupno praznovanje. Več si 
lahko preberete zunaj na oglasni deski ali 
na njihovi spletni strani. 
 

 Prihodnjo nedeljo, 1. avgusta, bo ob 10.. 
uri sveta maša ob žegnanju na Sv. Ožboltu. 
Po maši bo semanji dan, ki ga pripravlja 
prosvetno društvo Sotočje. Vabljeni. 

  

 Za krščevanje, obiske bolnikov idr. se oglasite ali pokličite -  
URADNE URE so poleti MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. češčenju 
Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih) - v zakristiji . 

 

18. NEDELJA MED LETOM 

 
 
   

 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.  
 
 

 V tem tednu bosta prvi petek in prva sobota v mesecu. Pristopimo 
k sveti spovedi pred največjim Marijinim praznikom.  

 

 V soboto, 7. avgusta, načrtujemo 
tradicionalno peš romanjepeš romanje naše 
župnije na Brezje.  
Ob 5. uri zjutraj bomo v župnijski 
cerkvi prejeli romarski blagoslov, 
nato se bomo z avtobusom odpeljali 
do Selc in od tam pot nadaljevali 
peš. Ob 12.30 bo na Brezjah 
romarska maša. Kdor ne zmore 
peš ali ima druge zadržke, 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.  
 

Povabljeni otroci (še posebej letošnji birmanci), mladi, družine ter vsi 
verniki, da se izročimo po Mariji v Božje varstvo. Vsi udeleženci 
romanja poskrbite za upoštevanje pogojev udeležbe in zaščitnih 
ukrepov, ki bodo takrat v veljavi.  
 
 Prihodnja nedelja bo 19. med letom. Ob 10. uri bo žegnanje pri svetem 
Lovrencu v Breznici. 
 
 

Pripravljamo se na letošnji oratorij, ki bo potekal od 9. do 13. avgusta. 
Upamo, da ga bomo lahko izvedli - če bodo le dopuščale okoliščine in 
takratni ukrepi. Starši boste o tem obveščeni v prihodnjih oznanilih. 
 

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, pušči-
ce, kalkulatorje, športne copate …). Našteto lahko oddate v župnij-
ski cerkvi Sv. Jakoba. Prispevate pa lahko tudi denarna sredstva, ki 
jih nakažete na TRR: SI56 1919 0500 7360 005 (namen: šolske 
potrebščine). HVALA in BOG PLAČAJ!  

1. 8. 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 
-29. julij: PO OSEBNIH NAMENIH, 
-5. avgust: ZA DUHOVNE POKLICE. 

25. 7. 2021 

  

Pesem v čast sv. JakobuPesem v čast sv. Jakobu 

 

Naj pesem, Jakob, bo ti v čast. 
Poklical te je Kristus sam, 
si pustil delo ribiško, 
pridružil se apostolom. 

Na Taboru zagledal si 
sijaj obličja Božjega, 
na Oljski gori pa bridkost, 
ki jo Gospod je pretrpel. 

Kraljevi delež si želel 
in res si najprej ga prejel, 
saj iz ljubezni do Boga 
si prvi dal življenje zanj. 

Zvesto si služil Jezusu, 
božansko v svet sejal si luč: 
o da bi vero, upanje, 
ljubezen nam vsejal v srce. 

Pomagaj, sveti Jakob, nam, 
da vsi v nebesa pridemo, 
da hvalimo s teboj Boga 
do konca časov in sveta. 
Amen. 



Molitev papeža Frančiška za prvi svetovni dan starih 
staršev in ostarelih 

Jaz sem s teboj vse dniJaz sem s teboj vse dni  
 

 

Hvala ti, Gospod,  
za tvojo tolažbo in tvojo bližino.  
Tudi, ko sem osamljen,  
si moje upanje in moje zaupanje.  
Vse od mladosti  
si Ti moja skala in moja trdnjava. 
  

Hvala ti, ker si mi dal družino  
in me blagoslovil z dolgim življenjem.  
Hvala za vesele in težke trenutke,  
hvala za uresničene sanje in za tiste,  
ki so še pred menoj. 
 

Hvala za ta čas prenovljene rodovitnosti,  
h kateri me kličeš.  
Pomnoži, o Gospod, mojo vero,  
napravi me za orodje tvojega miru,  
uči me sprejemati tiste, ki trpijo bolj od mene,  
da nikoli ne bom nehal sanjati in bom  
novim rodovom pripovedoval o tvojih čudežih. 
 

 
 

Varuj in vodi papeža Frančiška in Cerkev,  
da bo luč evangelija lahko dosegla  
vsak kotiček sveta. 
Pošlji svojega Duha, o Gospod,  
da bo prenovil svet, 
da se bo vihar pandemije pomiril,  
da bodo ubogi potolaženi in vojne prenehale. 
 

Podpiraj me, saj sem slaboten  
in daj mi, da bom živel v polnosti  
vsak trenutek, ki mi ga podarjaš,  
saj sem prepričan, da si vsak dan z menoj, 
vse dni do konca sveta. Amen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Papež Frančišek med starimi starši in ostarelimi.  (Vatican Media) 


