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

3. 7.
2022
NEDELJA
4. 7., pon.
5. 7., torek
6. 7., sreda
7. 7., četrtek
8. 7., petek
9. 7., sobota
10. 7.
2021
NEDELJA
11. 7., pon.
12. 7., tor.
13. 7., sre.
14. 7., čet.
15. 7., petek
16. 7., sob.
17. 7.
2021
NEDELJA
18. 7., pon.
19. 7., torek
20. 7., sre.
21. 7., čet.
22. 7., pet.
23. 7., sob.
24. 7.
2021
NEDELJA

7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Antonija Krmelj, obl.
1000 +Terezija Šinkovec
TOMAŽ, apostol
+Jože, st. in ml., Ljudmila, Milan ter Marija Homan
Urh, škof
1900
+Anton Kovač, obl.
CIRIL in METOD
7 0 0 -po namenu
slovanska apostola
1900 +Ciril Krajnik
Marija Goretti, muč.
1900 +Petra KrekHvalecinAndrejHvalec;+NadaDobrajc
+Nailor Artur; -za beatifikacijo škofa Antona
Vilibald, škof
1900
Vovka; +Marija Dolenec, obl. ter Stane in Cene
Gregor Grassi, škof
1900 +Ivan Bogataj, obl.; -v zahvalo za sveti krst
7 0 0 -po namenu (K.L.)
Hadrijan III., papež
1900 +Jože Tavčar, 7. dan; +Andrej Fojkar, ml.
7 0 0 - za župljane in dobrotnike
15. NEDELJA MED
8 0 0 +Ivanka Erbežnik, obl.
LETOM
1000 +Milena Veselinovič, 30. dan; +Milka Habjan, obl.
Amalija, redovnica
1000 Valterski vrh: žegnanje
+Jože in Boris Bergant, obl.
Benedikt, opat
1900
+Ana Jesenovec Dagarin
0 0 -za blagoslov v družini (M)
7
Mohor in Fortunat, muč 1900 +Francka Habjan;+Milena in Franc Stanonik, obl.
Henrik, kralj
1900 +duh. Ivan Božnar in brat Peter; ++družina Horvat
Kamil de Lellis, duh
1900 +Frida Kerec, 30.dan; +Marija Bertoncelj
Bonaventura, C. uč.
1900 +Ivan Kožuh, obl.; -v zahvalo in priprošnjo (P)
7 0 0 -po namenu
Karmelska Mati Božja
1900 +Nežka Šturm, obl.
7 0 0 - za župljane in dobrotnike
16. NEDELJA MED
8 0 0 +Ernest Tušek, obl. ter Janko in starši
LETOM
+Uroš in Irena Kalan, obl.
Aleš, spokornik
1000 +Milka Tavčar, obl.
Elij, mučenec
1900 +Alojz Šink; ++sestre in bratje Mlakar
7 0 0 -po namenu
Arsenij, puščavnik
1900 +Lojze Čeh
Marjeta Antiohijska, muč. 1900 -za srečno rojstvo; -v zahvalo
Danijel, prerok
1900 +Marija Jakšič, obl.; +Marija in Janez Čemažar, obl.
Marija Magdalena, sp. žena 1900 +Mitja Omahen, obl.; +Rezka in Vinko Miklavčič, obl.
7 0 0 -za blagoslov v družini (M)
Brigita Švedska, red.
1900 -po namenu (D); +Ciril Čemažar, obl.
JAKOBOVA NEDELJA 7 0 0 -za župljane in dobrotnike; +Ana Habjan, obl.
ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE
8 0 0 +Jozo in Manda Grgić, obl.; +Jaka Bergant
1000 +Anita Čerin
Krištof, mučenec

14. NEDELJA MED
LETOM- izseljenska

Darova li za maše (oddane ): +J OŽE TAVČAR: 1 Mi lka Pi vk, 1 Ja ka in Mi ra Šo la r,
1 so ro dni ki, 1 Koš ir in Lazans ki.
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: MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. po češčenju Najsvetejšega (v ponedeljek in četrtek). |
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

Leto XLV, št. 13

3. julij 2022

POLET JE

ROMANJA

V katerem času si? Kam
ti misel poleti in duša in
telo teži? Je zemeljsko
vse to, minljivo in
priklenjeno ... na tla?

Romanje je podoba
našega življenja, ko
smo skupaj na
poti od spočetja
do odhoda v večnost.
Težavnost poti,
skrb drug za drugega,
okoliščine na katere
nimamo vpliva, pa jasen cilj, vztrajnost, zdravje,
zaupanje in vsakodnevno prizadevanje, okrepčila
in počitek na poti … vse to sestavlja in oblikuje
naše življenjsko romanje.

Poletje pravo to sploh ni,
ker manjka mu polet.
Zato naj bo pogled odprt
v nebo in srca kvišku,
četudi breme let, teže in
navad navzdol nas vleče.
Kako naj se zgodi vse to?
V povabilu Svetemu Duhu,
ki veter je in ogenj in
voda in živi vir, ki daje
življenje in moči in milosti;
V pogovoru z Bogom v
molitvi in z bližnjimi, ko
se nam odpirajo nova
obzorja in svetovi … tudi
v opravičilu, spovedi …
V evharistiji, ki je sonce
in kruh našega življenja
- Jezus, ki se podarja in
daruje iz ljubezni do nas.
Pa na hvaležnost ne
pozabimo in čim več
dobrih del, saj to prinaša
veselje in novega vetra v
jadro našega srca.

V času, ki je pred nami bo več možnosti za romanja:
- od srede, 20. julija, do sobote, 23. julija, bo
PEŠ ROMANJE PO JAKOBOVI POTI - od Škofje
Loke do Višarij oz. s prevozom na Višarje v
soboto (več inf. je v oznanilih),
- v nedeljo, 7. avgusta, bo blagoslov kolesarjev in
koles na Sv. Ožboltu pri sveti maši ob 10. uri.
- v soboto, 13. avgusta, bo tradicionalno
ŽUPNIJSKO PEŠ ROMANJE NA BREZJE.
Jeseni pa gremo v soboto, 10. septembra, s kolesi
na Brezje, 8. oktobra, pa župnije Suha, Stara Loka
in Škofja Loka skupaj romamo k Mariji v Crngrob.
Glavni zavetnik naše župnije je Sv. Jakob st.,
apostol, ki je zavetnik romarjev. Radi se mu
priporočajmo na naši življenjski poti, pred
odločitvami in v stiskah, da bomo tako zvesto
hodili za njim, kot je on za Kristusom in nekoč
prišli v isto slavo, mir in bližino Boga.

14. NEDELJA MED LETOM - IZSELJENSK A

3. 7. 2022

Že vrsto let prvo nedeljo v juliju posvečamo Slovencem po svetu, ki
živijo zunaj meja Slovenije. Število teh rojakov je okrog pol milijona.
Zelo velika številka, a
vendar tako neizrazito
občutena v našem vsakdanu.
Ob Nedelji Slovencev po
svetu želimo Slovence v
domovini spodbuditi k
razmisleku o številnih
rojakih, ki živijo po svetu
ter hkrati okrepiti tudi
slovensko zavest v
slovenskih skupnostih
po svetu. Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani Rafaelove družbe.




Prihodnjo nedelja bo ob 10. uri žegnanje na Valterskem vrhu.

15. NEDELJA MED LETOM

10. 7. 2022

 Prihodnjo

nedeljo, 17. julija, bo krščevanje. Priprave za starše (in botre)
bodo v sredo, 13. julija, ob 19.45 v župnišču. Starši prijavite novokrščence.
Župnija Škofja Loka in Prosvetno društvo Sotočje pripravljata PEŠ ROMANJE
PO JAKOBOVI POTI od srede, 20. julija, do sobote, 23. julija. Podali se
bomo po Jakobovi poti iz Škofje Loke do Svetih Višarij. Če je za koga pot
predolga, se lahko pridruži tudi le za kakšen dan.
V soboto, 23. julija, bo organiziran prevoz
(avtobus in gondola) za vse, ki bi se želeli pridružiti na zaključku romanja pri sveti maši na
Višarjah. Po vrnitvi v dolino bi imeli skupno kosilo
in še kakšen kratek ogled. Vrnemo se do 18. ure.
Število mest za romanje je omejeno.
Prijave zbiramo, do srede, 13. julija, na
tel.: 031 356 645 - Martin, ki je na voljo tudi za
dodatne informacije.

16. NEDELJA MED LETOM

17. 7. 2022

 Oratorijski

animatorji se že pridno pripravljajo na oratorij, ki bo v
naši župniji med 15. in 19. avgustom. Prijave otrok so še mogoče.
Bog povrni s svojo milostjo vsem, ki tudi v teh poletnih dneh ohranjate
povezanost s Cerkvijo in Bogom v molitvi, sveti maši (tudi kdaj med
tednom), pa tudi za vašo pozornost do vseh, ki potrebujejo pomoč in
podporo - župnijska Karitas se zahvaljuje za vse šolske potrebščine,
ki ste jih že prinesli v posebno škatlo v cerkvi, pa tudi za vse druge
darove in podporo.


 V sredo se bomo odpravili na peš romanje po Jakobovi poti do Svetih

Višarij - tisti, ki ste se prijavili. Vsi pa smo romarji na življenjski poti,
zato bodimo povezani v molitvi in podpori drug drugemu.
V nedeljo, 24. 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.




ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI in MOLITEV ROŽNEGA VENCA je
pol ure pred sveto mašo.
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV:
- 7. julij: ZA MLADE,
SREČANJA PRENOVE V DUHU
- 14. julij: ZA DOMOVINO,
ob četrtkih ob 20. uri v kapeli
- 21. julij: ZA OTROKE IN DRUŽINE.
p. Pija pri kapucinih.

Pri vseh nedeljskih mašah bo
ofer - darovanje za potrebe
cerkve. Hvala tudi gospodinjam,
ki boste prinesle dobrote za
pogostitev po svetih mašah v soboto zvečer ali v nedeljo
zjutraj v župnišče.
Bog vam povrni!
V

nedeljo, 24. julija, bo tudi svetovni dan starih staršev in starejših.
Bogu se zahvaljujemo 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, zvestobe
in miru srca.
 URADNE

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

