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

70 0
80 0
1000
1000

Roza iz Lime, devica

1900

JERNEJ, apostol

70 0
1900

Ludvik, kralj

1900

Tarzicij, mučenec

1900

Monika,
mati sv. Avguština

1900

Avguštin, škof in c. uč.

70 0
1900

22. NEDELJA MED
LETOM
MučeništvoJanezaKrstnika

70 0
80 0
1000

Feliks, mučenec

1900

Pavlin, škof

70 0

1900

Egidij, opat

1900

Marjeta, devica

1900

Gregor Veliki,
papež in c. uč.

70 0
1900
70 0
90 0

4. 9.,
prva sobota

Rozalija, devica

5. 9.
2021
NEDELJA

23. NEDELJA MED
LETOM
Mati Terezija, redovnica

1900
70 0
80 0
1000
1000

- za župljane in dobrotnike
++starši Tušek in brat Janko
+Marica Krivec
Sv. Andrej: za sosesko (žegnanje)
++verni rajni (P)
++starši Borštner ter sestri in brata
-za zdravje (T)
+Marija Oman, 30. dan; +Jernej Mrak
+Valentin Šmid
+Nejko in Jernej Tavčar
+Jernej Hribernik, 30. dan
+Lojze Rupar, ml., obl. (Log)
+Janko Dolenc, obl.
+Anton Fojkar, obl.
+An ic a P e t e rn el j
-za domovino (M.K.); +Miran Hažič
-za župljane in dobrotnike; ++družina Gartnar
+Ivica in Matevž Demšar
+Janko Dolenc; +Franc Košir, obl. (Sv. Ožbolt)
+Janez Končan (Šutna)
+Ivo Ziherl
-po namenu (K.L.)
+Mici in Franc Gaber
+Maks Kejžar, 30. dan
-za blagoslov šolskega in veroučnega leta
+Jožefa Rihtaršič, obl.
+Francka Jesenovec, obl.
-v čast Svetemu Jezusovemu Srcu
+Jerica Šifrer, obl.
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
cerkev Brezmadežne: ++žrtve vojnega
in povojnega nasilja na Škofjeloškem
+Ana Potrebuješ; +Stane Guzelj, obl.
- za župljane in dobrotnike
+Marica in Jakob Notar
+Miro Osredkar
Bodovlje: za sosesko (žegnanje)

Darovali za maše (oddane): +Marija Oman: 1 Drago Božnar; +Maks Kejžar: 1 Jelka Godec z
družino; +Tone Mulej: 1 Jelka Godec z družino.
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GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA

ODLOČITEV in
ZGLED
'Tedaj je rekel Józue vsemu ljudstvu: »Če vam ni
všeč, da bi služili Gospodu,
si izberite danes, komu
hočete služiti: ali bogovom,
katerim so služili vaši
očetje ónstran reke, ali
bogovom Amoréjcev, v
katerih deželi prebivate.
Jaz in moja hiša pa bomo
služili Gospodu.«'

Leto XLIV, št. 17

22. avgust 2021

VZGAJATI
Marko Juhant, specialni pedagog, pravi: 'Vzgoja
je vedno boj. Otrok namreč ve, kaj mu je všeč.
Omejitve in prepovedi mu zagotovo niso.
Vendar starši vemo, kaj je dobro za otroka, in
vemo, da moramo z vzgojo iti v to smer.'
Ali to pomeni, da starši ne smemo vedno poskrbeti,
da bi se otrok ves čas dobro počutil, da bi ga pred
vsem zaščitili, da bi mu bilo udobno?

Vsi poudarjajo samo pravice otrok, dolžnosti pa
nihče. Dejstvo pa je, da nihče ni odrasel takrat,
ko se bori za svoje pravice, ampak odraste
(Joz 24, 15-17)
takrat, ko odgovorno prevzame svoje dolžnosti.
Pravice tudi ne prinašajo sreče; zadovoljni smo, ko opravimo nekaj, kar je težko.
Največji problem današnje vzgoje je to, da želimo, da bi bilo otroku vse lahko.
Naloga, ki rahlo presega njegove zmožnosti, mu bo v izziv, z veseljem se je
bo lotil, na koncu pa bo ob opravljenem delu imel občutek zadovoljstva.
Torej mora otrok doživljati tudi zdrave frustracije?
Nujno. Ko igramo Človek, ne jezi se, mu ne prilagajajmo igre tako, da ja ne bo izgubil.
Naj igra po pravilih, tudi če je še majhen. Ko bo šla njegova figurica ven, bo seveda
besen, lahko da bo jok. Prav, pa naj se nekaj časa ne igra tega. Ko bo sprejel
določeno raven frustracije, dvignil svoj 'frustracijski prag', se bo spet pridružil in
bo pripravljen tudi na to, da včasih izgubi, in da kdaj zmaga. Če se otrok
nikoli ne udari, se ne bo nikoli naučil držati kladiva.
Otroke moramo tudi soočiti s tem, da v življenju ni vedno vse 'fer' .
V resnici v življenju pogosto stvari niso razumljive, niso logične ali pravične.
To je resnično življenje, prav je, da otroke pripravimo nanj. Če je v
otrokovem življenju vse popolno, išče nekaj več, to je tako kot pri drogi.
Če vse ima, če je vse dosegljivo, postane brezveze in išče močnejše stimulanse.
Vir: Aleteia
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22. 8. 2021

 Bog povrni vsem, ki živite zvestobo Bogu in Cerkvi v teh časih, pa tudi

za vso podporo in sodelovanje pri pastoralnem življenju, pri obnovah
cerkva v župniji ter za vso molitveno povezanost.
Prihodnji teden bomo vstopili v novo šolsko in pastoralno leto. Prosimo
Božjega blagoslova in Marijinega varstva, da bodo otroci in mladi (ob
dobrih zgledih odraslih) napredovali tako v znanju, kot tudi v vrlinah,
modrosti in milosti.
 Prihodno nedeljo bo 22. nedelja med letom.
 Haiti

je 14. avgusta 2021 prizadel rušilni potres z magnitudo 7,2. Več
kot 300 ljudi je izgubilo življenje, mnogi so ranjeni. Porušenih je na stotine domov že tako revnih prebivalcev. Mnogi se še niso popolnoma
opomogli od potresa v letu 2010.
Prizadeti prebivalci nujno potrebujejo pomoč. Caritas Haiti zbira
informacije o potrebah. S sodelavci škofijskih Karitas organizirajo
pomoč v hrani, vodi, higienskih in
drugih osnovnih potrebščinah.
Pomagali bodo tudi pri zagotavljanju začasnih bivališč. Dodatno so velike potrebe po zdravstveni in
psihosocialni pomoči. Caritas Haiti prosi za solidarnost. Slovenska karitas zato prosi ljudi sočutnega srca v Sloveniji, da prisluhnejo njihovemu
klicu na pomoč. Prizadetim v potresu na HAITIJU lahko pomagate,
tako da darujete 5 EUR - pošljete SMS z besedilom KARITAS5 na 1919.
 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.
MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
in MOLITEV ROŽNEGA VENCA je
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI pol ure pred sveto mašo.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV
-26. avgust: ZA OTROKE IN DRUŽINE, MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je
-2. september: ZA DUHOVNE POKLICE. 1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.
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29. 8. 2021

 Pred

nami je novo šolsko in katehetsko leto. Vpis K VEROUKU
(od 1. do 9. razreda) bo: v petek, 3. septembra, od 15. do 18. ure in
v soboto, 4. septembra, od 10. do 12. ure ter od 17. do 18. ure.
Starši PROVOŠOLCEV prinesite s seboj izpolnjeno PRIJAVNICO.
Starši boste preverili razdelitev v skupine, prevzeli učbenike,
vpisali otroke v dejavnosti v župniji ... S seboj prinesite PRISPEVEK (bo
objavljeno na oglasni deski), lahko tudi učbenike, ki jih več ne potrebujete.
Vpis je obvezen. Z veroukom bomo pričeli v ponedeljek, 6. septembra.
Če kdo v poletju ni redno hodil k nedeljski sveti maši (je odnos z Bogom
zanemaril), je potrebno, da preden prejme Jezusa v obhajilu,
pristopi k zakramentu svete spovedi. To velja za otroke in za odrasle.
Predviden urnik verouka:
PON. TOR.
SRE.
ČET.
PET.
7.25 - 8.10
6. r.
9. in 4. r.
8. r.
7. r.
6. r.
13.00 - 13.45
5. r.
3. in 4. r.
8. in 2.r.
14.00 - 14.45
5. r.
3. r.
7. in 2.r.
ob 16. in 17. uri
1. r.


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.
V

soboto, 4. septembra, bo ob 9. uri sveta maša v CERKVI
BREZMADEŽNE pred PRAZNIKOM MARIJINEGA ROJSTVA.


V soboto, 4. septembra, bo ob 20. uri zopet MLADINSKO SREČANJE.



Prihodnjo nedeljo, 5. septembra, bo ob 10. uri žegnanje v Bodovljah.

Že sedaj ste lepo povabljeni, da se v soboto, 11. septembra, udeležite
MOLITVENEGA DNEVA ZA DUHOVNE POKLICE na Brezjah. Od 8.30 bo
potekala molitev, ob 10. uri pa bo sveta maša. Če bo primerno vreme se
bomo ob 6.50 izpred župnijske cerkve odpravili tudi S KOLESI. Vabljeni.


 Na

spletni povezavi: sticna.net/sticna-izziv, se mladi že lahko vključite v
pripravo na STIČNO MLADIH in še pred tem na NEDELJO MLADIH, ki bo
letos prvič (na pobudo papeža Frančiška), in sicer v nedeljo, 12. septembra.

