OKTOBER

5
PONEDELJEK
OKTOBER

6
TOREK
OKTOBER

7
SREDA

19 Ž
h
19 Ž

Bruno, ust.
kartuzijanov.

19 Ž
h
19 Ž

Rožnovenska
Mati Božja

h

17 D + Franc Lušina
h
19 Ž v čast Materi Božji

Pelagija, spok.

17 ZL Mariji v priprošnjo (T)
h
19 Ž ++ Tilka obl. In Boštjan Rejec

OKTOBER

8
9
PETEK
OKTOBER

10
SOBOTA

h

11
NEDELJA

OKTOBER

12
PONEDELJEK

Florencij, muč.;
Danilo (Daniel),
muč
28. NEDELJA
MED LETOM

Filip, diakon

14
SREDA
OKTOBER

15
ČETRTEK
OKTOBER

16
PETEK
OKTOBER

17
SOBOTA

OKTOBER

18
NEDELJA

7 Ž
h
8 D
h
9 SUŠA
h
10 Ž
h
10 Ž
h

19 Ž
h
19 Ž

Kolman, muč.

19 Ž
h
19 Ž

Kalist I., pp.,
muč.

17 D
h
19 Ž

h

TOREK
OKTOBER

h

+ Janko Logar
++ Ivanka in Drago Habjan, obl.
++ starši Tolar
+ Matevž Trojar, obl.
za župljane
++ starši, brat in sestra Gaser
v zahvalo za novo službo
+ Minka Jamnik
po namenu
++ starši in brat Jereb
+ Branka Nastran

h

Terezija Avilska, 17 ZL + Marko Jelovčan (sosedje)
h
red., c. uč.
19 Ž + Bojan Izda, obl.
h

Marjeta in
Hedvika, red.

17 D + Janko Pintar
h
19 Ž + Anton Demšar, 30. dan

Ignacij
Antiohijski, šk.,
muč.

8 ZL + Katarina Rant
h
8 ZL + Julijana Rant, 30. dan
h
19 Ž po namenu

29. NEDELJA
MED LETOM

7
h
8
h
9
h
10

misijonska
Luka, ev.

h

h

BRALCI BERIL
Sobota, 3. 10.
Ž 19h Tom Frelih

13

Nedelja, 4. 10.
Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Jerneja Benedik
Sabina Habjan
Minka Kenda
Jožica in Robert
Ravnihar

XXI
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Sobota, 10. 10.
Ž 19h Urška Košir
Nedelja, 11. 10.

h

8 ZL + Jože Benedičič (27)
h
19 Ž + Marija Kejžar, obl.

Maksimilijan
Celjski, muč.

OKTOBER

13

++ Ciril obl. In Marija Benedičič
+ Franc Mohorič, obl.

Abraham in
h
17 D + Zinka Jelenc
Sara, sp. očak in
h
19 Ž + Stanislav Potočnik, obl.
žena

h

OKTOBER

za srečno vožnjo
++ Karlincovi in Grogovi

h

ČETRTEK
OKTOBER

h

Marija Favstina,
red.

Ž
D
ZL
Ž

+ Jože Veber
++ Anton in Helena Bešter, obl.
++ starši in Janez Frelih
za župljane

Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Ivana Benedičič
Tilen Habjan
Nejc Kavčič
Karitas

Sobota, 17. 10.
Ž 19h Roman Megušar
Nedelja, 18. 10.
Ž 7h Mojca in Martin
Tolar
D 8h Danica Jelenc
ZL 9h Neža Trdin
Ž 10h Fani in Alojz
Štravs
Župnijska pisarna:
Ponedeljek:
Ponedeljek:
Torek:
Četrtek:
Petek:

1000–1200
po maši
po maši
po maši
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.

»Verniki, ne bojte se spovedi« Papež Frančišek
Sveti oče je opozoril, da sami sebi ne moremo odpuščati grehov, za to moramo prositi pri spovedi. Če
to dopustimo, pri tem začutimo mir, ki nam ga lahko podeli samo Jezus. »Odpuščanje ni sad naših
prizadevanj, ampak je poklon, dar Svetega Duha.«
Papež je pojasnil, da ni dovolj, če odpuščanja prosimo v lastnih
mislih in srcu. Grehe je treba, čeprav nas je ob tem sram, ponižno in z
zaupanjem priznati duhovniku, ki ne predstavlja samo Boga, ampak
tudi skupnost Cerkve, ki nas spremlja na poti spreobrnjenja. »Duhovnik
z ljubeznijo in nežnostjo sprejme izpoved in v imenu Boga odpusti.« Po
besedah svetega očeta je pogovor z duhovnikom o tem, kar nas teži,
dober tudi iz povsem človeškega vidika, zato je spodbudil, naj
pogumno pristopamo k spovedi. »Dragi prijatelji, obhajanje
zakramenta pokore in sprave pomeni biti oviti v topel objem, objem
neskončnega Očetovega usmiljenja.« Vsakokrat, ko se spovemo, nas Bog objame in pripravi gostijo,
kot jo je pripravil oče v priliki o izgubljenem sinu.
vir: radio.ognjišče.si
Bog v odvezi podarja človeku popolnoma nov začetek. Bog dahne vanj dih svoje večnosti. Svoboda,
ki jo prejme izvira iz večne Ljubezni, iz nje more nanovo ljubiti. Če se je poizkušal dobro spovedati,
potem vidi tudi sebe in svojo okolico v novi luči. Z novim upanjem gre na delo in to upanje ohrani
pečat dobljene odveze. Ostaja pa vprašanje, kako bo človek uporabljal dobljeno ljubezen, kajti če bi jo
kopičil le zase, bo hitro skopnela, če pa jo bo uporabljal in delil z drugimi, pa ostaja v njem živa.

Mesec molitve rožnega venca
V mesecu oktobru lepo povabljeni k tej
pobožnosti. Rožni venec bomo molili pred
najsvetejšim: v Železnikih vsak dan pol ure
pred sveto mašo, na Zalem Logu in v Dražgošah
pa vsako nedeljo pol ure pred sveto mašo.
Po spodnjem razporedu bodo molitev
rožnega venca v Železnikih oblikovali
veroučenci in mladi:
- pet., 2. 10., 18:30: vse birmanske skupine
- pet., 2. 10., 20.00: 9.r. in mladinska skupina
- sre., 7. 10., 18:30: 4., 5. in 6. r.,
- pet., 9. 10., 18:30: 1. birmanska skupina,
- sre., 14. 10., 18:30: 3. r.,
- pet., 16. 10., 18:30: 2. birmanska skupina,
- sre., 21. 10., 18:30: 1. in 2. r.,
- čet., 22. 10., 18:30: 3. birmanska skupina,
- pet., 30. 10., 18:30: 4. birmanska skupina.
Kjer so v družini otroci v različnih razredih,
lahko pridete vsi skupaj takrat, ko vam najbolj
ustreza. Med molitvijo bo spovedovanje, zato
vsi radi izkoristite to priložnost.
Prvi petek in prva sobota
Na prvi petek, 2. 10., bova duhovnika
obiskovala bolnike in ostarele po domovih.
Po maši bo v Železnikih pred Najsvetejšim
molitev večernic na čast angelom varuhom, ob
20. uri pa bodo mladi molili rožni venec.
V Dražgošah bo vsak prvi petek v mesecu po
sv. maši molitev rožnega venca in litanij pred
Najsvetejšem.
Na prvo soboto, 3. 10., bo v Železnikih po sv.
maši molitev rožnega venca in tiho češčenje
Najsvetejšega do 22. ure. Med tem bo
priložnost za sveto spoved.
Lepo povabljeni k zakramentom in
bogoslužju v čast Jezusovemu Srcu in
Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
Dekanijsko srečanje ministrantov
V soboto, 3. 10., bo v Žireh dekanijsko
srečanje ministrantov. Pričetek bo ob 9.15 v
župnijski cerkvi sv. Martina. Udeležili se ga
bodo tudi naši ministranti. Odhod avtobusa iz
Zalega Logu ob 7.50 in iz Železnikov ob 8.00.
Družinska sv. maša – teden za življenje
Ob začetku tedna za življenje bo v Železnikih
v nedeljo, 4. 10., ob 10. uri družinska sv. maša,
pri kateri bodo sodelovale zakonske skupine.
Pri maši bodo družine prejele blagoslov, da bi
bili vsi družinski člani vztrajni v molitvi, skrbni

drug do drugega ter da bi v potrebah vsem
pomagali in bi tako postali z besedo in zgledom
pristni oznanjevalci evangelija.
Karitas – pomoč pri plačilu ogrevanja
Karitas ima tudi letos na voljo nekaj sredstev
za plačilo ogrevanja za letošnjo zimo. Pomoč
je namenjena družinam in posameznikom pri
nakupu kurjave oz. plačilu ogrevanja. Rok za
prijavo je do 10. 10. Več informacij na
prijavnicah v cerkvi in na naši spletni strani.
Srečanje bolnikov, invalidov in starejših
V nedeljo, 11. 10., ob 10. uri povabljeni vsi
starejši, nad 70 let, pa tudi bolni in invalidi
vseh starosti v Železnike na vsakoletno srečanje
v župnijsko cerkev. Srečanje se bo začelo z
molitvijo rožnega venca pol ure pred mašo. Med
mašo boste lahko prejeli bolniško maziljenje.
Po možnosti naj tisti, ki bi želeli prejeti
bolniško maziljenje, že prej pristopijo k sv.
spovedi. Možnost za spoved bo od 9.15 dalje.
Po sveti maši bo v župnišču družabno
srečanje. Vsi udeleženci vabljeni tudi k
skupnemu kosilu. Kdor nima prevoza, naj
sporoči na številko 051/241-254 (ga. Mateja).
Lepo povabljeni v čim večjem številu!
To vabilo velja kot pisno povabilo.
Gospodinje lepo prosimo, da nas razveselijo s
pecivom. V župnišču v Železnikih ga bomo
zbirali v petek, 9. 10., od 18. do 19. ure.
Maša v Suši – smn za Martinj Vrh
Drugo nedeljo v oktobru, 11. 10., bo »smn« za
Martinj Vrh. Ta dan bo maša ob 9. uri v Suši.
Pri maši bo »ofer« za župnijske potrebe.
Sestanki s starši za 1. obhajilo in birmo
Starši povabljeni na sestanek v pripravi na
PRVO OBHAJILO: Železniki: pon., 12. 10.,
ob 20. uri v župnišču, Dražgoše: pet., 16. 10., ob
17:30 uri pod cerkvijo, Zali Log: ned.,
18.10., po sv. maši v župnišču. SV. BIRMO:
Zali Log: ned., 4. 10., po maši v župnišču,
Železniki: tor., 6. 10., po maši v cerkvi,
Dražgoše: ned., 11. 10., po maši pod cerkvijo.
Misijonska nedelja
Misijonsko nedeljo bomo letos obhajali v
nedeljo, 18. 10. Vabljeni na skupne prireditve:
– srečanje z misijonarjem Petrom Opeko na
dobrodelni prireditvi 17. 10. ob 19. uri v Hali
Tivoli v Ljubljani. Vstopnice po simbolični
ceni 7 € dobite na poštah, Petrolovih črpalkah in
Eventimovih prodajnih mestih.

– misijonska vas v Zavodu sv. Stanislava v
Šentvidu/Lj. v petek, 16., in soboto, 17. oktobra;
– vseslovensko praznovanje misijonske nedelje
na Brezjah 18. 10. ob 15. uri.
Misijonska nedelja je čudovita priložnost, da
se zavemo Jezusove besede, namenjene
vsakemu od nas: »Pojdite po vsem svetu ...".
Torej kamorkoli nas je Jezus postavil, kjer koli
se nahajamo, bodimo misijonarji.
Ker je ta dan v Železnikih žegnanje, bo
nabirka za misijone v nedeljo, 26. 10.
Žegnanje za župnijo Železniki
V nedeljo, 18. 10., bo v Železnikih smn, ko se
spominjamo posvetitve župnijske cerkve sv.
Antona Puščavnika. Pri sv. mašah v soboto in
nedeljo bo ofer za potrebe župnije.
Svetopisemski večer
Vabljeni na svetopisemski večer v Železnike
vsak 1. in 3. torek v mesecu. Prvo srečanje bo
20. 10. po maši. S seboj prinesite Sveto pismo.

SEPTEMBER

28
PONEDELJEK
SEPTEMBER

29
TOREK
SEPTEMBER

30
SREDA
OKTOBER

1
ČETRTEK
OKTOBER

2

h

+ Marjan Frelih, obl.
+ Rafko Nastran (god)

Mihael, Gabriel,
Rafael,
nadangeli

19 Ž
h
19 Ž
h

17 D za vse bolnike in umirajoče
h
19 Ž + Dragica Šturm
h

17 ZL za zdravje
h
19 Ž + Marijanca Čemažar
h

Angeli varuhi

PETEK
OKTOBER

3

17 D na čast Materi Božji za zdravje
h
19 Ž ++ Pintar
h

Gerard, op.

SOBOTA

8 ZL ++ starši in sestra Potočnik
h
19 Ž + Baldomir Črv, obl.
h

OKTOBER

4
NEDELJA

Zahvale
Hvala vsem molivcem in molivkam za
duhovne poklice, ki ste se udeležili romanja na
Brezje. Z avtobusom, peš ali kolesom nas je
poromalo okoli 80 romarjev iz naših župnij.
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v
korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.

+ Minka Markelj (Log sosedje)
++ starši Kristina in Miha Tolar

19 Ž
h
19 Ž

Terezija Deteta
Jezusa, dev.

Diakonsko posvečenje
Diakonsko
posvečenje
bogoslovcev
ljubljanske nadškofije bo v nedeljo, 25. 10., ob
15. uri v cerkvi sv. Siksta v Predosljah.
Posvečena bosta bogoslovca Bernard Rožman,
iz Predoselj in Simon Virant iz Sodražice.

h

Venčeslav, muč.

Hieronim,
duh - c. uč.

Ustanovna seja novega sestava ŽPS
Ustanovna seja novega ŽPS bo v župniji:
Železniki: v sredo, 7. 10., ob 19. uri, Dražgoše:
v petek, 23. 10., ob 17:30 uri, Zali Log:
v nedeljo, 25. 10., ob 20. uri.
Seznam novega sestava ŽPS je za vse tri
župnije objavljen na naši spletni strani.

27. NEDELJA
MED LETOM

Frančišek,
red. ust.

7
h
7
h
8
h
9
h
10

Ž
Ž
D
ZL
Ž

++ Terezija in Franc Benedik
+ Francka Benedičič
za župljane
+ Marija Benedičič (brat in sestra)
za blagoslov v družinah

NAPOVEDNIK
Vaje za ministrante
D: pet., 2. in 16. 10., 1600
Ž: pet., 2. in 16. 10., 1730
ZL: ned., 4. in 18. 10., 945
Krščevanje otrok
D, Ž: 18. 10. in 15. 11.
ZL: 25. 10. in 22. 11.
Skupna priprava za starše
in botre: čet., 15.10. ob
2000 in 12. 11. ob 1900 v
župnišču v Železnikih.
Predhodno se prijavite v
župnišču.
Spovedovanje
Ž: pol ure pred mašo ter
sre. in 1. sob. po maši
ZL, D: pred mašo ali po
dogovoru

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.

