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

5. 6.
2022
NEDELJA

BINKOŠTI

MARIJA MATI CERKVE
6. 6.,
ponedeljek binkoštni ponedeljek
7. 6.,
Robert, opat
torek
8. 6.,
Medard, škof
sreda
Primož in Felicijan
9. 6.,
četrtek
mučenca
10. 6.,
Bogumil, škof
petek
11. 6.,
sobota

BARNABA, apostol

12. 6.
2022
NEDELJA

NEDELJA
SVETE TROJICE
Eskil, mučenec

13. 6.,
ponedeljek Anton Padovanski, škof
Valerij in Rufin,
14. 6,
torek
mučenca
15. 6.,
Vid, mučenec
sreda
SVETO REŠNJE
16. 6.,
TELO IN KRI
četrtek
zapovedan praznik
17. 6.,
Albert, duhovnik
petek
Marko in Marcelijan,
18. 6.,
sobota
mučenca
19. 6.
2022
NEDELJA

12. NEDELJA MED
LETOM
Nazarij, škof

7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Ivica in Matevž Demšar; +Frančiška
in Franc Čadež ter sestra Marta
1000 +Antonija Florjančič obl. in Anton Nartnik
1000 Brode: ž eg na n j e
8 0 0 - v zahvalo in prošnjo Mariji
1900 +Jaka Dolinar; +Vida in Mica r. Hafner
7 0 0 +Matevž in Marija Potrebuješ
1900 -po namenu (za našo družino)
+Ivan Škrjanec, obl.
1900
-za zdravje mame
+Tončka Friškovec
1900
-za zdravje in srečo v družini

1900 +Petra Krek Hvalec in Andrej Hvalec, 30. dan
70 0
1430
1900
70 0
80 0
1000
1900
70 0
1900
1900

80 0
1900
200 0
1900
70 0
1900
70 0
80 0
1000

+Anica Jamnik
dekanijsko romanje družin v Crngrob
++sorodniki ženskega pevskega zbora
-za župljane in dobrotnike
+Francka in Branka Demšar, obl.
+Frančiška Habjan
+Nejko Tavčar
+Marija Homan, 30. dan
+Marica Božnar, obl.
++Vrbonačevi
-za srečno rojstvo
+Dušan Ivko
+Angela Dolinar, obl.
-za župljane in dobrotnike
+Anton Krajnik, obl.
SLAVLJENJE JEZUSA - petje in molitev
+Marija Homan
++Lajnarjevi
-po namenu
-za medsebojno razumevanje
-za župljane in dobrotnike; +Anton Mulej
sveta maša in nato procesija: +Janko
Bergant; +Janez Brelih, obl.
+Dominik Maček in Jože Dolenc, obl.
-za zdravje (M)

Darova li za maše (oddane ): +FRIDA KE REC: 3 Brda rje vi, 2 sose dje K rme lje vi ter
so ro dni ki 60€ za ce rke v v Bro de h .
Oznanila izdaja ŽUPNIJA ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka. 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: SI56 1919 0500 2368 967 (pri DBS) |
| Uradne ure: ponedeljek 8.00 - 9.00 in petek 17.00 - 18.00. Ob praznikih ni uradnih ur.|
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 |

GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA

Tudi ti si poklican/a
k oznanjevanju
Ko je Jezus šel v nebesa, je govoril
z nadangelom Gabrijelom. Tudi v
nebesih je imel rane, ki jih je
dobil pri križanju.
Gabrijel je rekel: »Učenik, hudo si
trpel! Ali ljudje to vedo in cenijo
tvojo ljubezen in kar si storil zanje?«
Jezus je odgovoril: »O, ne še. Sedaj
ve to samo nekaj ljudi v Palestini.«
Gabrijel je bil zbegan: »Kaj pa si
storil, da bi vsi zvedeli za tvojo
ljubezen, iz katere si trpel?«
Jezus je odgovoril: »Rekel sem
Petru, Andreju, Jakobu in Janezu
pa tudi drugim prijateljem, naj
povedo naprej o meni. Tisti, ki
bodo slišali pripovedi o meni,
bodo povedali naprej, ti pa še
drugim, vse dokler zadnji človek
v najbolj oddaljenem kotičku
zemlje ne bo slišal zgodbe, kako
sem dal svoje življenje zanje, ker
sem jih tako ljubil.«
Gabrijel ga je nekoliko nejeverno
pogledal. »Že, že, kaj pa, če se
Peter in drugi utrudijo? Kaj pa če
ljudje, ki bodo prišli za njimi,
pozabijo in to zanemarijo?
Gotovo si naredil druge načrte?«
Jezus je rekel: »Gabrijel, nisem
naredil nobenih drugih načrtov.
Nanje računam!«
Kako jaz odgovarjam na Jezusovo
zaupanje? Koliko ljudem sem že
povedal o Jezusu in jim pokazal, da
jih ima Jezus rad?

Po: B. Rustja, Vodi me dobrotni Duh

Leto XLV, št. 11

5. junij 2022

Ali res želiš počitnice BREZ SONCA?
Misijonar je vprašal mladega črnca, ki je dolgo
klečal pred oltarjem: »Kaj počneš tu toliko
časa?« Dobil je prelep odgovor: »Svojo dušo
grejem na Soncu.«
Blaženi
slovenski
mučenec
Alojzij
Grozde je imel za
svoje geslo besede:
'EVHARISTIJA SONCE
MOJEGA ŽIVLJENJA.'
Kadar pridemo k sveti maši, prejmemo sveto
obhajilo, in ko molimo pred Najsvetejšim,
tudi mi svoje duše grejemo na Soncu Božje
Ljubezni, da postajajo bolj tople in svetle.
V krajih, kjer so ozke doline in visoki okoliški
hribi, pozimi kar nekaj tednov sonce sploh ne
posije. Tako je župnik, ki je prišel na takšno
župnijo pripovedoval, da so pri verouku, ko je
po dolgih tednih sonce za par minut posvetilo
skozi okno v učilnico, otroci kar vstali in z
dvignjenimi rokami zavriskali od veselja.
Koliko našega veselja in bližine pa je deležen
Jezus med počitnicami? Naše duše ne more v
globini izpolniti nobeno uživanje, niti najboljša
zabava, pač pa le BOŽJA BLIŽINA.
V nekaterih narodih nosi nedelja ime 'DAN SONCA'.
O, da bi bila tudi za nas (otroke, starše, vse družinske člane in ves naš narod) - dan, ko se pri
sveti maši naužijemo LUČI BOŽJE LJUBEZNI.

BINKOŠTI

5. 6. 2022

 Danes

je Binkoštni praznik. Praznovali so ga že judje, kot spomin na dan,
ko je Mojzes (50 dni po izhodu iz egiptovske sužnosti) prejel desetih Božjih
zapovedi na gori Sinaj in pomeni rojstvo judovstva. Kristjani se ta dan spominjamo
kako so apostoli petdeset dni po veliki noči prejeli
'moč z višave - dar Svetega Duha', ki je Božjo postavo
vpisal v njihova srca in jih naredil za 'žive kamne Cerkve',
za žive glasnike in zanesljive priče evangelija ter
pogumne pričevalce za Kristusa. Binkošti zato veljajo za
rojstni dan Cerkve.
 Mesec

junij je posvečen ČEŠČENJU JEZUSOVEGA SRCA. Pri svetih mašah
med tednom beremo VRTNICE.
 Jutri bo binkoštni ponedeljek in praznik Marije Matere Cerkve. Sveti maši
bosta ob 8. in ob 19. uri. Radi se priporočajmo Mariji naj varuje vse verne, da ne
bomo z napuhom in grešnostjo ranili in mazali obličja Cerkve, pač pa zvesti
evangeliju vztrajno gradili Božje kraljestvo in vodili ljudi k Jezusu.
 V tem tednu bomo sklenili letošnji verouk. Otroci boste pri veroučnih
urah prejeli spričevala, ki jih podpisana vrnite prihodnjo nedeljo v župnijsko
cerkev (na stranski oltar). V času verouka spoznavamo in poglabljamo
odnos z Jezusom, čas počitnic pa je praktični preizkus vere, koliko in
kako odnos do Jezusa dejansko vpliva in oblikuje življenje družin in otrok,
ko nas nihče ne 'priganja'. Kako je z molitvijo, sveto mašo ob nedeljah … ?
V

soboto, 11. junija, bo DEKANIJSKO ROMANJE
DRUŽIN v Crngrob. Zberemo se ob 14.30 pri
kapeli pod cerkvijo v Stari Loki (oz. gremo skupaj ob
14.15 izpred župnijske cerkve v Škofji Loki).
Povabljene VSE DRUŽINE, še posebej pa DRUŽINE
VEROUKARJEV - v zahvalo za milosti šolskega in
veroučnega leta ter za blagoslov in razumevanje v družinah (za prvoobhajance bo
tudi zahvalno romanje za prvo sveto obhajilo). Romanje bomo so-oblikovali z
molitvijo in pesmijo. V Crngrobu bo ob 16. uri sveta maša in nato še kratko druženje.
 Prihodnja nedelja, 12. junija, bo nedelja Svete Trojice.
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI je pol ure pred sveto mašo.
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV:
MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je
- 9. junij: ZA MLADE,
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.
- 16. junij: SLAVLJENJE - petje in molitev.

NEDELJA SVETE TROJICE

12. 6. 2022

 Danes je nedelja Svete Trojice. Jezus nam je razodel,

da kdor ljubi, Boga pozna, kajti Bog je ljubezen.
Ko mi ni škoda časa biti z Njim v molitvi, ko imam
željo in zanimanje zanj, hrepenim po Njem, ga prejemam
v zakramentih, ga prosim odpuščanja v spovedi ter
sem dober do ljudi … takrat v srcu raste hvaležnost
in čudenje, da smem biti vključen v območje Božje
milosti, resnice, lepote in ljubezni.
V četrtek, 16. junija, bomo obhajali slovesni praznik SVETEG A
REŠNJEGA TELESA IN KRVI.
KRVI Praznik je zapovedan - zagotovo
pridemo k sveti maši, ki je vir iz katerega
vsak vernik živi in je višek življenja
vsakega kristjana.
Praznični sveti maši bosta v župnijski cerkvi
ob 8. in ob 19. uri. Po večerni maši bo
SLAVLJENJE Najsvetejšega.


V

soboto, 18. junija, bo po dveh letih zopet potekalo narodno
romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje, kjer bo od 9h
dalje molitev rožnega venca in petje, ob 10h pa bo sveta maša.
Somaševanje bo vodil msgr. Maksimilijan Matjaž, celjski škof.
 Prihodnjo

nedeljo, 19. junija, bo po 8. maši PROCESIJA SVETEGA
REŠNJEGA TELES A, s katero pokažemo
hvaležnost Jezusu za Njegovo navzočnost
med nami. K sodelovanju vabljeni
prvoobhajanci, mladi, deklice, ki boste
posipale cvetje, ministranti, pevci, fantje
in možje z banderi ter vsi verniki.
Pridružite se tudi verniki, ki boste pri
sveti maši v kapucinski cerkvi.
 Prijavite

se lahko na ORATORIJ, ki bo potekal od 15. do 19. avgusta.
Prijavnice so na voljo v cerkvi in na spletni strani župnije.
 Prijavite s lahko tudi še na SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV, ki bo v

nedeljo, 26. junija. Prijavnice dobite v cerkvi in na spletni strani župnije.

Župnijska Karitas v juniju pričenja z akcijo ZBIRANJA UČBENIKOV IN
ŠOLSKIH POTREBŠČIN - lahko jih oddate v župnijski in kapucinski cerkvi.


