BOGOSLUŽNI RED
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.
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-za župljane in dobrotnike
+Jože Bergant; +Tomaž Prevodnik, obl.
+Franc Potočnik
Sv. Lovrenc: žegnanje
maša in procesija : -Bogu in Mariji v čast
- za župljane in dobrotnike
-v zahvalo Bogu in Mariji
+Marija Krmelj (Grajska pot)
-Mariji Pomagaj v zahvalo
+Valentin Šuštar in Minka Dolenc
+Minka Bernik; +Edi Sever, obl.; +Anči Jamnik, obl.
+Helena Švajger, 30. dan; -Mariji Pomagaj v zahvalo
+Andrej Rupar, 7. dan; ++starši, Florjan,
Marija in Julij Šavli; ++Nada Dobrajc
-po namenu (K.L.)
Sv. Petra hrib: -v čast sv. Bernardu
+Filip Demšar, obl.; +Berto Kosmač
- za župljane in dobrotnike
-za rešenje duš iz vic
+Janez Pintar, obl.
Sv. Barbara: za sosesko (žegnanje)
+Janez Krmelj (Pod Plevno); +Jožefa Guzelj, obl.
-v zahvalo (M)
+Marija Bertoncelj
+Jernej in Angela Mrak; +Nejko in Jernej Tavčar
-v zahvalo; +Frančiška Dolenc
+Stane Guzelj, obl.; +Dragica Štular
-za rešenje duš iz vic
+Miran Hažič, obl.; +Anton Fojkar, obl.
- za župljane in dobrotnike; ++Gartner
+Marija Lucić
+Franc Košir, obl.
Sv. Andrej: žegnanje
+Marija Oman, obl.; +Valentina Šmid
-po namenu
++Bohinc
-za srečen porod in zdravje mame in otroka
++Plestenjak
+Cene Dolenc; +Vencelj in Mici Jemec
-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu
+Jožefa Rihtaršič, obl.
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
c. Brezmadežne: ++žrtve nasilja skozi zgodovino
+Franc Kemperle, 30. dan.; +Francka Jesenovec, obl.
-za župljane in dobrotnike
+Rozalija in Pavle Križnar
+Marija Krek, obl.
Bodovlje: žegnanje in blagoslov obnove
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GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA

Smemo Marijo po Božje častiti?
Ne. Samo Boga smemo
častiti po božje, toda Marijo
smemo častiti kot mater
našega Gospoda. (KKC 971)
Marija je v veri naša
mati, starše pa moramo
spoštovati. To je tudi
svetopisemsko, saj Marija
sama pove: »Glej, odslej
me bodo blagrovali
vsi rodovi« (Lk 1, 48).
Tako Cerkev pozna
Marijine romarske kraje,
praznike, pesmi in molitve.

Dragi prijatelji: Ljubimo
in častimo Marijo! Ona
je naša mati, vodnica,
vzor in pomočnica.
Kadar nam je težko,
smo žalostni ali veseli,
se zatekajmo k naši
nebeški materi.
Obnovimo in poglobimo
ljubezen do Božje matere,
globlje spoznajmo njeno
vlogo v odrešenju in
življenju ter poglobimo
življenje po veri prav z
njeno pomočjo v osebni
molitvi.

Leto XLV, št. 15

14. avgust 2022

ZMAGOSLAVJE LJUBEZNI
Ko se mesec avgust preveša v drugo polovico,
starši in otroci živijo z mislijo, kako bo kmalu
konec … počitnic. A ob največjem Marijinem
prazniku spoznavamo še drugo misel na konec,
in sicer na konec našega zemeljskega življenja.
Običajno rečemo, da na koncu pride smrt … in se
pri tem ustavimo. Škoda! Na koncu zemeljskega
življenja je namreč prehod smrti, ki za vernega
in plemenitega človeka pomeni vstop v polnost
življenja.
Marijino vnebovzetje
je praznik veselega
pogleda na življenje
življenje,
saj vsebuje
upanja poln pogled
poveličanega življenja.
Vsebina praznovanja
je od vsega začetka Marijin odhod s tega sveta.
Praznovanje pa se ne ustavi pri smrti, temveč gre
k poveličanju in zmagoslavnemu vstopu Marije
v nebesa, kjer izvršuje svojo sredniško nalogo.
Marijino vnebovzetje je zmagoslavje ljubezni
ljubezni,,
Marije do Jezusa in Jezusa do Marije.
To je praznik tolažbe in poguma. Marija je do
zmagoslavja šla preko kalvarije, da bi mi imeli
pogum živeti, pa tudi povsem se izročiti v Božje roke.
Praznik nam oznanja, da so tudi naša telesa določena
za nebeško srečo. Zatorej je ta praznik izraz hvaležnost
hvaležnostii
in veselja nad človeškim in božjim življenjem
življenjem.
Če sem Marijin otrok, potem sem, ker stopam
proti temu čudovitemu cilju, ki ga je Marija že
dosegla, najsrečnejši človek na svetu. Tudi jaz
grem poveličanju naproti. Na pragu večnosti
me čaka Marija in njena priprošnja. Zato se na
njen praznik tudi letos njej izročim.

20. NEDELJA MED LETOM

14. 8. 2022

 Bogu hvala in pripravljavcem ter udeležencem za lepo peš romanje na Brezje!
 Danes

bo izjemoma sveta maša v župnijski cerkvi tudi ob 19h, na predvečer
VELIKEGA ŠMARNA in nato procesija z Marijinim kipom in lučkami po ulicah
našega mesta. Vsi Marijini častilci radi pridite in izkažite ljubezen do Marije.
 Jutri,

v ponedeljek, 15. avgusta, bo največji Marijin praznik - slovesni
praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA. Pri mašah bomo obnovili
POSVETITEV SLOVENSKEGA NARODA MARIJI.
 Jutri

bomo pričeli z letošnjim OTROŠKIM ORATORIJEM. Glavni lik bo
sv. Ignacij Lojolski, oratorijsko geslo pa: ZA BOŽJO SLAVO. Otroci pridete
vsak dan (razen srede) ob 9. uri NA KAPUCINSKI VRT. Program bo potekal do 16. ure.
V petek, 19. avgusta, bomo oratorij sklenili s sveto mašo ob 16. uri v kapucinski
cerkvi sv. Ane. K tej sveti maši ste povabljeni tudi starši in vsi podporniki
oratorija. Hvala vsem, ki ste podprli oratorij - materialno in tudi na druge
načine. Lepo se priporočamo tudi za molitveno podporo..
V

imenu celotne župnije izrekamo dobrodošlico novima članoma
kapucinske skupnosti v Škofji Loki, in sicer našemu škofjeloškemu rojaku
br. Mateju Nastranu in br. Marjanu Maruclju. Vseh milosti pri poslanstvu!

21. NEDELJA MED LETOM
V

21. 8. 2022

petek, 26. avgusta, bo potekal ULIČNI MISIJON , in sicer na
Cankarjevem trgu (pred cerkvijo) kjer bo koncert
sodobne krščanske glasbe in v župnijski cerkvi kjer
bo slavljenje in češčenje Najsvetejšeg a. Lepo vabljeni,
da se pridružite od 20. do 22. ure. Lepo bo … z vašo
udeležbo v čast Bogu in drugim ljudem v spodbudo.

Karitas se lepo zahvaljuje in še vedno prosi za nove ali rabljene, a še uporabne
šolske potrebščine (barvice, flomastre, zvezke, mape, torbe, puščice, kalkulatorje,
športne copate …). Našteto lahko oddate v župnijski ali kapucinski cerkvi. Bog povrni!


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:
- 18. avgust: ZA DOMOVINO,
SREČANJA PRENOVE V DUHU
- 25. avgust: ZA OTROKE IN DRUŽINE,
ob četrtkih ob 20. uri v kapeli
- 1. september: ZA DUHOVNE POKLICE. p. Pija pri kapucinih.

22. NEDELJA MED LETOM

28. 8. 2022

 Bog

povrni čudovitim animatorjem, bratom kapucinom, dobrotnikom,
molivcem, staršem in vsem, ki ste prispevali svoj delež k lepemu oratoriju!
 Pred

nami je novo šolsko in katehetsko leto. Vpis K VEROUKU
(od 1. do 9. razreda) bo: v petek, 2. septembra, od 15. do 18. ure in
v soboto, 3. septembra, od 10. do 12. ure ter od 17. do 18. ure.
Starši PROVOŠOLCEV prinesite s seboj izpolnjeno PRIJAVNICO.
S seboj prinesite PRISPEVEK (bo objavljen na oglasni deski), lahko tudi
učbenike, ki jih več ne potrebujete. Vpis je obvezen. Z veroukom bomo
pričeli v ponedeljek, 5. septembra.
Če kdo v poletju ni redno hodil k nedeljski sveti maši, 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.
4. in 5. r. 9. in 6. r. 8. r.
7.25 - 8.10
7. r.
13.00 - 13.45
2. r.
3. r.
4. r.
14.00 - 14.45
2. r.
3. in 6. r. 8. r.
5. r.
15.00 - 15.45
7. r.
1. r.
16.00 - 16.45
1. r.
17.00 - 17.45
9. r.
 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala bolnike.
V

tem tednu bosta prvi petek in prva sobota v mesecu. Pridite k
sveti spovedi, molitvi in sveti maši - iz ljubezni do Jezusa in Marije.
 V soboto, 3. septembra, bo ob 9. uri sveta maša v CERKVI
BREZMADEŽNE pred PRAZNIKOM MARIJINEGA ROJSTVA.


V nedeljo, 4. septembra, bo ob 10. uri žegnanje in BLAGOSLOV
OBNOVLJENIH OLTARJEV in STREHE cerkve
v Bodovljah. Iskrena zahvala vsem velikodušnim
darovalcem za vaš prispevek k obnovi, Občini
Škofja Loka in Ministrstvu za kulturo RS za sredstva
iz razpisov, izvajalcem za dobro izvedena dela
ter ključarjem za skrb. Lepo vabljeni k blagoslovu,
na predstavitev obnove in praznovanje!

 Predlagani DAR OB NAROČILU SVETE MAŠE bo od septembra 23 € .

Bog vam povrni za vašo dobroto in Bogu, ki nam v vsaki sveti maši
naklanja neizmerne milosti svoje navzočnosti, trpljenja in vstajenja.

