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PRIČEVANJE MARIJEPRIČEVANJE MARIJE    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nebeška Mati,  
ki si s svojimi vnebovzetjem dosegla popolno 

zmago nad smrtjo duše in  telesa,  
reši sinove in hčere te zemlje pred smrtjo duše! 

 

O Mati Cerkve,  
za človeštvo, ki ga, se zdi, vsak dan bolj privlači vse,  

kar je zemeljskega, in ko »vladar tega sveta«  
gospoduje nad cilji večne človekove sreče v Bogu,  

bodi ti pričevalka Boga človeški družini!  
 

Ti, ki si Božja Mati, kdo bi mogel zavreči pričevanje 
matere? Ti, ki si rojena za napore te zemlje, ki 

si brez madeža spočeta. Ti, ki si rojena za Božjo 
slavo, vzeta z dušo in s telesom v nebesa.   
Ti, ki si ogrnjena s soncem nedojemljivega 

božanstva svete Trojice, napolnjena z Očetom, 
Sinom in Svetim Duhom. Ti, ki si ogrnjena s 
soncem, ti Mati naša, bodi pričevalka Boga!  

 
 

sv. Janez Pavel II.        
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 24. 7. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

JAKOBOVA  NEDELJA  - 
ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE 

 

Krištof, mučenec 

70 0  

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike; +Ana Habjan, obl. 
+Jozo in Manda Grgić, obl.; +Jaka Bergant 
+Anita Čerin 

25. 7.,   
ponedeljek JAKOB, st., apostol 1900 +Jakob Rajšek 

+Ana Potrebuješ 
26. 7.,  
torek 

Joahim in Ana, starši 
Device Marije 

70 0  

1900 
-za dobrotnike (P) 
+Ana Novak in Ludvik; -za dež 

27. 7., sreda Gorazd, Kliment in tov. 1900 +Frančiška Pleško, obl.; +Ana in Jakob Debeljak 
28.  7.,  čet. Viktor I., papež 1900 +Ana Jesenovec Dagarin; -za zdravje (M) 
29. 7.,  
petek 

Marta,  
svetopisemska žena 

1900 +Helena Švajger, 7. dan; ++starši, brat in Jani Trdina 
+Anica in Franc Svoljšak, obl. 

30. 7., 
sobota Peter Krizolog, C. uč. 70 0  

1900 
+Ivanka Bernik, obl. 
+Antonija in Miha Debeljak, obl.; -za zdravje 

31. 7. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

 

18. NEDELJA MED 
LETOM -  KRIŠTOFOVA 

Ignacij Lojolski, red. ust. 

70 0  

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike 
+Nada Dobrajc 
+Ana Alič, obl. 

1. 8., pon. Alfonz Ligvorij, C. uč. 1900 +Jože Tavčar, 30. dan; -v zahvalo in priprošnjo 
2. 8.,   
torek 

Marija Angelska -
Porcijunkula 

70 0  

1900 

-po namenu (K.L.) 
+Marija Šorn 

3. 8.,  sre. Lidija, svetop. žena 1900 +Ivana in Jakob Koblar 
4.  8.,  čet. Janez Vianej, duhovnik 1900 -za duhovnike 
5. 8.,  
prvi petek 

Marija Snežna 
70 0  

1900 
-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu  
+Franc Tavčar, 30. dan; +Jože Ziherl., obl. 

6. 8.,  
prva sobota 

JEZUSOVA SPREMENITEV 
NA GORI 

70 0  

1800 

1900 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš 
+Anton in Angela Šifrer 

7. 8. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

 
 

19. NEDELJA MED 
LETOM 

 

Kajetan, duh. 

70 0  

800 

1000 

1000 

-za župljane in dobrotnike 
+Ivan Iglič 
+Ana Debeljak, obl.; +Ivan in Marija Oman, obl. 
Sv. Ožbolt: žegnanje (in blagoslov kolesarjev) 

8. 8., pon. Dominik, red. ust. 1900 +Marjanca Logar, obl. 
9. 8.,  
torek 

Terezija (Edith Stein), 
red. in muč. 

70 0  

1900 
-po namenu 
+Franc Žontar, obl. 

10. 8.,  
sreda Lovrenc, diakon. 1700 

1900 
Sv. Lovrenc: v čast sv. Lovrencu 
-po namenu 

11.  8.,  čet. Klara, red. ust. 1900 ++starši Obadič 
12. 8., pet. Ivana Šantalska, red. 1900 +Jani Dolenc in Jože Corel 

13. 8.,  
sobota 

peš romanje na Brezje 
Hipolit in Poncijan, muč. 

70 0  

1230 
1900 

-po namenu 
Brezje: -za žive in pokojne romarje 
+Marija Setnikar 

14. 8. 
2 0 2 1  
NEDELJA 

20.  NEDELJA  MED 
LETOM 

 

Maksimilijan Kolbe muč. 
 
 

predvečer VELIKEGA ŠMARNA 

70 0  

800 

1000 

1000 

1900 

-za župljane in dobrotnike 
+Jože Bergant; +Tomaž Prevodnik, obl. 
+Franc Potočnik 
Sv. Lovrenc: žegnanje 
maša in procesija : -Bogu in Mariji v čast 

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 | 

NA POTINA POTI 

Nekomu 'biti na poti' 
je ovira in težava, 

z nekom 'biti na poti' 
pa je okrepitev in moč. 

Na poti skozi naše  
življenje je dobro, da 
se zavemo, da po poti 
vere ne hodimo sami. 

Sveta Božja Mati Marija 
nam kaže zgled življenja, 
ki vodi do nebeškega cilja. 

Za njo pa cela vrsta 
njih, ki sledijo njej tako 
zvesto, kot ona sledi 
Kristusu: sveti Jakob, 
Joahim in Ana, Marta, 
Ignacij, Janez Vianej, 
Dominik, Lovrenc,  

Klara … za cel koledar 
jih je - za vsak dan, da 
so nam opora na poti k 

Bogu - domov.  
 
 

~  ~  ~ 
 
 

Z LJUBEZNIJO MISLI 
NA BOGA 

 

Moliti pomeni priznati 
temeljno resnico o 

sebi in o Bogu: da sami 
sebe in vse, kar imamo, 
vsak dan, vsak trenutek 

prejemamo iz rok 
Boga, ki je neizmerno 
bogat in velikodušen v 

svoji ljubezni.  

Darovali za maše (oddane): +JOŽE TAVČAR: 2 Špegelčevi, 2 prijatelji; +FRANC TAVČAR: 1 sosedi.  



  

JAKOBOVA NEDELJA JAKOBOVA NEDELJA --  ŽUPNIJSKO ŽEGNANJEŽUPNIJSKO ŽEGNANJE   

 
   
 

  Danes je Jakobova nedelja in praznik 
župnijskega žegnanja.  
Bog vam povrni s svojimi milostmi za darove 
pri ofru za potrebe cerkve, pa gospodinjam 
za sladke dobrote, vsem bogoslužnim sodelavcem 
in tudi drugim za vse požrtvovalno in velikodušno 
sodelovanje v župniji, pri Karitas idr. ... pa za 
vaš zgled zvestobe Bogu in Cerkvi ter za vse 
molitve, darovano trpljenje in tudi vso 
pozornost, uvidevnost in dobroto do nas 
duhovnikov. Naj vam, na priprošnjo sv. Jakoba, 
Bog nakloni vseh potrebnih milosti tam kjer 
jih najbolj potrebujete.  
 

Današnja nedelja je tudi svetovni dan starih 
staršev in starejših. Papež Frančišek je v eni 
od KATEHEZ O STAROSTI dejal: »Starejši ljudje, 
ki so bogati z modrostjo in humorjem, naredijo veliko dobrega za mlade. Rešujejo jih 
pred skušnjavo žalostnega poznavanja sveta, ki je brez življenjske modrosti. Ravno 
oni bodo v mladih zasejali lakoto in žejo po pravičnosti. Pogum, vsi mi ostareli: 
pogum in naprej! Imamo zelo veliko poslanstvo na svetu. Toda, prosim, ne iščite 
zatočišča v neresničnem idealizmu, ki je brez korenin. Hvala.«  
 

 V torek, 26. julija, bo slovesno pri bratih kapucinih ob godu sv. Joahima in 
Ane, zato lepo vabijo na skupno praznovanje. Več inf. je na oglasni deski. 
 

 

  Prihodnjo nedeljo, 31. 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! 
 

 

 

 

 

 

 

Oratorijski animatorji bodo na pripravljalnem vikendu. Radi se jih spomnimo v 
molitvi in kličimo milosti na vse dogajanje oratorija, ki bo od 15. do 19. avgusta. 

18. NEDELJA MED LETOM 18. NEDELJA MED LETOM --  KRIŠTOFOVAKRIŠTOFOVA 
 
 

  Danes je v naši župniji KRIŠTOFOVA NEDELJA. Bog vam povrni za 
darove, ki ste jih darovali za nakup misijonskih vozil! 
Župnijska Karitas se zahvaljuje za vse šolske potrebščine, ki ste jih že 
prinesli v škatlo v cerkvi, pa tudi za vse druge darove in podporo. 
  

 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.  
 

 Prihodnjo nedeljo, 7. avgusta, bo ob 10. uri žegnanje 
na Sv. Ožboltu in blagoslov koles in kolesarjevblagoslov koles in kolesarjevblagoslov koles in kolesarjev ter 
semanji dan, ki ga po maši pripravlja prosvetno 
društvo Sotočje. Vabljeni.  
 
 

19. NEDELJA MED LETOM 19. NEDELJA MED LETOM  

 

 V soboto, 13. avgusta, bo tradicionalno tradicionalno tradicionalno 
peš romanje naše peš romanje naše peš romanje naše župnije župnije 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 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.  

 

 Prihodnjo nedeljo, 14. avgusta, bo ob 10. uri žegnanje na Sv. Lovrencu.  

Ob 9h bo krščevanje. Priprave za starše bodo v četrtek, 

11. avgusta, ob 20.15 v župnišču. Prijavite novokrščence. 
 

 Prihodnjo nedeljo zvečer,  ko bo že predvečer 
slovesnega praznika MARIJINEGA VNEBOVZETJA, 
bomo po sveti maši ob 19. uri v procesiji z lučkamiv procesiji z lučkamiv procesiji z lučkami 
pospremili kip Fatimske Marije skozi naše mesto in 
tako lepo vstopili v praznovanje VELIKEGA ŠMARNA. 
 
 

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

 
 

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.  
 

SREČANJA PRENOVE V DUHU 
ob četrtkih ob 20. uri v kapeli 
p. Pija pri kapucinih. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 

- 28. julij: ZA MIR in VSE PREIZKUŠANE, 

- 4. avgust: ZA DUHOVNE POKLICE, 

- 11. avgust: ZA MLADE. 

24. 7. 2022 31. 7. 2022 

7. 8. 2022 

http://zupnija-skofja-loka.rkc.si/wp-content/uploads/2022/07/Zbrane-kateheze-pp.-Franciska-O-STAROSTI-2022.pdf

