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15
TOREK
SEPTEMBER

16
SREDA
SEPTEMBER

17
ČETRTEK
SEPTEMBER

18
PETEK

Povišanje
Svetega Križa
Žalostna Mati
Božja

20
NEDELJA

SREDA
SEPTEMBER

24
ČETRTEK

25. NEDELJA
MED LETOM

svetniški
kandidati

26
SOBOTA

SEPTEMBER

27
NEDELJA

8 ZL + Alojzija Šturm, obl.
h
19 Ž + Jože Prezelj
h

7
h
8
h
9
h
10

Ž
D
ZL
Ž

+ Helena Štular
+ Ivana Kavčič
++ Muštrovi
za vse župljane

h

Matej, ev.

19 Ž + Matevž Trojar (god)
h
19 Ž + Ana Trpin, obl.

Ž
Jožica Žitnik
D 17h Mohor Prevc
ZL 18h Jaka Kavčič
Ž 19h Manja in France
Mohorič
Sobota, 12. 9.

Mavricij, muč.

19 Ž + Rozalija Cergolj, obl.
h
19 Ž ++ Starši in Marija Berce

Nedelja, 13. 9.
Ž
D
ZL
Ž

7h
8h
9h
10h

h

Anton Martin
Slomšek, šk.

17 ZL v zahvalo za uspešno zaključen
študij
h
19 Ž ++ Cvetka Trojar, obl.

Sergij, menih

17 D ++ Fajfar in Megušar
h
19 Ž + Ivo Egredžija, obl

Kozma in
Damijan, muč.

8 ZL ++ Leopold, Marija in Julka
Mohorič
h
19 Ž + Leopold Langerholc (sosedje)

h

h

27. NEDELJA
MED LETOM

Slomškova

h

7
h
8
h
9
h
10

Ž
D
ZL
Ž

za vse župljane
za rešitev iz stiske
++ Ljudmila obl. in Valentin Gaser
++ Jela obl. in Marko Kostreš

XXI

Sobota, 19. 9.
Ž 19h Polona Megušar
Nedelja, 20. 9.
7h Bernarda in Janez
Kavčič
D 8h Andreja Šolar
ZL 9h Janez in Mira
Benedičič
Ž 10h Urška Bernik
Ž

Ž 19h Tim Kankelj
Ž
D
ZL
Ž

7h
8h
9h
10h

6. september 2015

Eva Rejc
Gašper Prevc
Jana Gaser
Blaž Kuhar

Nedelja, 27. 9.
h

Pij iz Pietrelcine, 17 D + Janez Thaler, obl.
h
duh.
19 Ž ++ starši in brat Lotrič

12

Ž 19h Tina Fajfar

Sobota, 26. 9.

h

PETEK
SEPTEMBER

h

Torek, 8. 9.

h

Januarij,šk.-muč.

SEPTEMBER

25

h

17 D + Ciril Kos
Jožef
h
19 Ž V zahvalo, blagoslov in priprošnjo
Kupertinski, duh.
za odvrnitev od poplav

TOREK

23

h

h

SEPTEMBER

SEPTEMBER

19

Ž V čast Žalostni Materi Božji – po
namenu žena
Ž + Franc Benedičič

17 ZL ++ Bregarjevi in sorodniki
h
19 Ž Mariji v zahvalo in priprošnjo

PONEDELJEK

22

8h

Robert
Bellarmino, šk.,
c.u.

SEPTEMBER

21

19

h

17 D + Jožica Pintar, obl.
h
19 Ž + Minka Šolar, obl. (Rudno)

SOBOTA

SEPTEMBER

BRALCI BERIL

Kornelij in
Ciprijan, muč.

SEPTEMBER

19

h

19 Ž ++ starši in Albina Demšar
h
19 Ž ++ Jože in Marija Rihtaršič

Janko Ravnihar
Jana Habjan
Jure Demšar
Silva in France
Demšar

Župnijska pisarna:
Ponedeljek: 1000–1200
Ponedeljek: po maši
Torek:
po maši
Četrtek:
po maši
Petek:
po maši
Uradnih ur ni na prvi petek
v mesecu ter ob cerkvenih
in državnih praznikih.
V nujnih primerih enega od
duhovnikov vedno dobite
na mobilni telefon.

Sveto leto Usmiljenja – »Usmiljeni kot Oče« (Lk 6,36)
Papež Frančišek je marca napovedal sveto leto Usmiljenja, ki se bo začelo 8. decembra
letos, na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije, sklenilo pa prihodnje leto
20. novembra, na nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva.
Papež je prepričan, da celotna Cerkev potrebuje usmiljenja, saj smo vsi
grešniki. Zaželel je tudi, da bi jubilejno leto prispevalo k poglobitvi veselja v
ponovnem odkritju Božjega usmiljenja, s katerim smo poklicani tolažiti
vsakega človeka našega časa.
Papež je spregovoril tudi o grešnici, ki se je Jezusu približala z veliko željo,
da bi ji bili odpuščeni grehi. »Nihče ne more biti izključen iz Božjega usmiljenja.
In Cerkev je dom, ki sprejme vsakogar in nikakor ne zavrne«, je dejal sveti oče.
Poudaril je, da je treba vrata vedno pustiti odprta, da bi tisti, ki se jih je Božja
milost dotaknila, lahko našli gotovost odpuščanja. »Večji ko je greh, večja mora biti
ljubezen Cerkve do tistih, ki se spreobrnejo«, je poudaril papež Frančišek in dodal, da
Bog odpušča vedno, zato ga nikoli ne smemo nehati prositi odpuščanja.
Sveti oče je spomnil, da kristjani po zakramentih uvajanja, to so krst, evharistija in birma, prejmemo
novo življenje. Tega po njegovih besedah nosimo v lončenih posodah, a to ne pomeni, da ni več
skušnjav, trpljenja in smrti. Kot je poudaril papež, lahko zaradi greha to novo življenje celo izgubimo.
Zato je Jezus želel, da Cerkev njegovo delo zveličanja nadaljuje v svojih lastnih udih, posebej z
zakramentoma ozdravljenja, to sta spoved ter bolniško maziljenje.
vir: radio.ognjišče.si

Romanje na Brezje
V soboto, 12. 9., bo na Brezjah molitveni
dan za duhovne poklice.
Molili bomo za vse, ki se bodo ali so se že
odločili stopiti na pot oznanjevanja evangelija.
Od 8:30 dalje bo program na trgu pred baziliko,
ob 10.30 pa sledi slovesna maša, ki jo bo vodil
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore.
- Organiziran je avtobusni prevoz. Odhod
izpred cerkve v Železnikih bo že ob 8.00 uri.
- Peš romanje na Brezje iz naših treh župnij bo
izpred nekdanje trgovine v Dražgošah ob 5.30
uri. Hoje je za 4 ure. Povratek z avtobusom.
- Na romanje povabljeni tudi kolesarji. Odhod
izpred cerkve v Železnikih bo ob 7.30, izpred
nekdanje trgovine v Dražgošah pa ob 8:30.
Povabljeni vsi župljani iz vseh treh župnij, še
posebej cele družine, saj je molitev za duhovne
poklice naša skupna skrb. Zaradi lažje
organizacije prosimo za informativno prijavo
do četrtka, 10. septembra.
Smn za Dražgoše na Pečeh in Zali Log
V nedeljo, 13. septembra, bo »smn« za
Dražgoše na Pečeh ter za Zali Log. Ta dan bo
na obeh soupravah »ofer« za župnijske potrebe.
Blagoslov obnovljenega križa
V nedeljo, 13. 9., ob 15. uri vabljeni k
blagoslovu obnovljenega križa »Na griču«,
Ojstri Vrh 1, ob stezi iz Smoleve v Ojstri Vrh.
Začetek verouka in mladinskih srečanj
Vpis k verouku za učence vseh razredov bo:
Dražgoše: v nedeljo, 6. 9., po maši pod cerkvijo,
Zali Log: v nedeljo, 6. 9., po maši v župnišču.
Železniki: v torek, 8. 9., in četrtek, 10. 9.,
od 9h - 12h in 14h - 17h v župnišču.
Veroučni urnik, ter več o vpisu, učbenikih in
katehetskem prispevku je zapisano v
katehetskem pismu na spletni strani in na
mizici za tisk v cerkvi.
Z rednim veroukom bomo začeli v
ponedeljek, 14. 9. Verouk bomo poučevali
župnik, kaplan ter katehistinje: v Železnikih
Jana Gaser, Alenka Kuhar in Maja Leban, v
Dražgošah Francka Frakelj ter na Zalem Logu
Jana Gaser.
Prvo srečanje mladinske skupine bo v petek,
11. 9., ob 20. uri v župnišču v Železnikih.
Stična mladih 2015
… bo potekala v soboto, 19. 9., pod geslom:
»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali«

(Mt 5,3). Odhod avtobusa izpred župnijske
cerkve v Železnikih bo ob 7.30. Prijave preko
e-pošte, ali SMSa ali v župnišču do srede, 16. 9.
Prispevek za prevoz in festival znaša 12 €.
Novo skavtsko leto
V soboto, 26. 9., ob 19. uri povabljeni v
župnijsko cerkev v Železnike k sv. maši ob
začetku skavtskega leta. Skavti pa vabijo vse
mlade od 3. razreda naprej, da se jim pridružite.
Skavtstvo je odlična priložnost za aktivno
preživljanje prostega časa v naravi, kjer mladi
osvojijo mnogo veščin in se hkrati duhovno
oblikujejo za življenje. Prijave: Jan Mohorič
051/604-414 ali Mirjam Tolar: 041/368-408.
Blagoslov torb na Slomškovo nedeljo
Na Slomškovo nedeljo, 27. 9., bo pri vseh
mašah blagoslov šolskih torb ob začetku
novega pastoralnega leta.
Župnijski dan v Dražgošah
V nedeljo, 27. 9., se bomo ob 14. uri zbrali
pri stari cerkvi v Dražgošah ter se z litanijami
Matere Božje priporočili za Marijino varstvo in
Božji blagoslov.
Nadaljevali bomo s tombolo in družabnimi
igrami. Povabljeni, da prispevate tudi dobitke
za tombolo, gospodinje pa prosimo, da
prinesete pecivo in druge dobrote.
Romanje v Medžugorje
Od 24. do 27. 9. povabljeni na romanje v
Medžugorje. Več informacij v prejšnjem
Občestvu in na spletni strani www.obcestvo.si.
Dejavnosti in skupine v Železnikih
Ob sredah po maši povabljeni k večernicam
in slavilni molitvi pred Najsvetejšim.
Rožni venec molimo vsak dan pol ure pred sv.
mašo (ob petkih in ves mesec oktober je molitev
rožnega venca pred Najsvetejšim).
Ob prvih sobotah je po sv. maši tiho češčenje
Najsvetejšega do 22. ure (pozimi do 21. ure).
Vseh navedenih terminih je eden od
duhovnikov vedno na voljo za sv. spoved.
Zgodovinska skupina se sestaja vsak drugi
torek v mesecu. Prvo srečanje bo 13. 10. po sv.
maši v župnišču v Železnikih.
Svetopisemska skupina ima srečanja vsak
prvi in tretji torek v mesecu v župnišču v
Železnikih. Srečanja so bodo začela v oktobru.
Pevski zbori vabijo nove pevce
V vseh treh župnijah povabljeni k zborom

novi pevci. Vsi zbori bodo veseli novih moči v
svojih vrstah. Več informacij dobite pri
zborovodjih ob nedeljah po sv. maši.
Priprava odraslih na prejem zakramentov
Skupna dekanijska priprava odraslih na prejem
zakramentov (katehumenat) bo v Stari Loki ob
četrtkih. Začetek katehumenata bo v četrtek,
10. septembra, ob 18. uri v župnišču v Stari
Loki (vodi g. Jože Hauptman).
Prosto mesto v Antonovem vrtcu
Antonov vrtec sporoča, da je za šolsko leto
2015/2016 na voljo še eno prosto mesto za vpis
otroka rojenega l. 2012, 2013 ali 2014. Več
informacij dobite v vrtcu: 041/631-093.
Gospodarstvo
V župnišču v Železnikih smo med počitnicami
z gradbenimi deli v učilnici in shrambi uredili
problem zamakanja talnih zalednih vodâ.
V župnijski cerkvi v Železnikih smo letos (po
lanski obnovi peči iz leta 1993), nekdanji
ventilacijski del nadomestili s sodobnim
Domelovim EC puhalom. Nadgradnja bo še
h

SEPTEMBER

7

Regina, muč.

h

8
TOREK
SEPTEMBER

9
SREDA
SEPTEMBER

10
ČETRTEK
SEPTEMBER

11
PETEK
SEPTEMBER

12
SOBOTA
SEPTEMBER

13
NEDELJA

8
Rojstvo Device
h
17
Marije
h
17
h
18
(Mali šmaren)
h
19
Peter Klaver,
red.

Zahvale
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v
korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.

19 Ž
h
19 Ž

PONEDELJEK
SEPTEMBER

nekoliko povečala energetsko učinkovitost
ogrevalnega sistema in hkrati izboljšala
akustične ter klimatske pogoje v župnijski
cerkvi. Ob tem se zahvaljujemo podjetju
Domel za donacijo omenjenega puhala.
V Dražgošah smo pred poletjem dokončali
izgradnjo znamenja sv. Jožefa na parkirišču
pred cerkvijo. Čaka nas še asfaltiranje
parkirišča, ki pa je v fazi pridobivanje ponudb.
Izvedba je odvisna od finančnih zmožnosti
župnije. Do sedaj imamo zagotovljenih polovico
sredstev.
Na Zalem Logu smo avgusta poravnali vse
obveznosti, ki so bile povezane z lansko obnovo
pročelja župnijske cerkve na Zalem Logu.
Ob tem se iskreno zahvaljujem za vaše darove
in delo, ki ga opravite za naše župnije. Z njimi
lahko (ob rednih pastoralnih dejavnostih) vsako
leto poskrbimo tudi za redno vzdrževanje stavb
in občasno še za kakšne večje posege.

+ Mihaela Markelj, obl.
V čast Svetemu Duhu za Božje
varstvo
Ž + Marija Taler (god)
D ++ Bešter
D + Rozalija Lotrič
ZL + Andrej Oblak
Ž + Marija Lah (god)

h

17 D ++ Ivanka in Drago Habjan, obl.
h
19 Ž ++ Mihaela in Edo Petek
h

Nikolaj Tolenski, 17 ZL ++ Frelih, Andolšek
h
spokornik
19 Ž + Marija Černivc, obl.
Helga,
spokornica

h

17 D + Marija Kavčič
h
19 Ž ++ Tončka in družina Mohorič
30

10
h
Marijino ime
17
h
19
h
7
24. NEDELJA
h
8
MED LETOM
h
9
Janez Zlatousti,
h
9
škof, c. uč.
h
10

NAPOVEDNIK
Vaje za ministrante
D: pet., 18. 9., 1600
Ž: pet., 18. 9., 1730
ZL: ned., 20. 9., po maši
Krščevanje otrok
D, Ž: 20. 9. in 18. 10.
ZL: 27. 9. in 25. 10.
Skupna priprava za starše
in botre: četrtek, 17. 9. in
15. 10. ob 2000 v župnišču v
Železnikih. Predhodno se
prijavite v župnišču.

Brezje Molitveni dan za duhovne poklice
ZL poroka: Jasna Pintar in Andraž Prelec
Spovedovanje
Ž + Stanislav Hudolin, obl.
Ž: pol ure pred mašo ter
Ž + Damjan Kemperle, obl.
sre. in 1. sob. po maši
D + Tomaž Jelenc, obl.; za vse župljane
ZL, D: Pred mašo ali po
ZL + Anton Kenda, obl.
ZL ++ Janez in Justina Trdin, obl.
dogovoru
Ž ++ Leopold obl. in Minka Markelj

Župnija Železniki, Trnje 23, 4228 Železniki, tel. župnišče: 04/510-2100,župnik: 031/860-126, kaplan: 040/499-100, E-pošta:
zupnija.zelezniki@rkc.si, Splet: http://www.obcestvo.si/, TRR: 0700 0000 0898 116, Ž. Zali Log, Zali Log 23, 4228 Železniki,
TRR: 0700 0000 1479 631, Ž. Dražgoše, Dražgoše nn, 4228 Železniki, TRR: 0700 0000 1479 728, Antonov vrtec: 04/510-2500,
Karitas (tajnica): 051/241-254, Občestvo je interno glasilo župnij: Dražgoše, Zali Log in Železniki. Odgovarja: Tine Skok, župnik.

