OKTOBER

26
PONEDELJEK
OKTOBER

27
TOREK
OKTOBER

28
SREDA

18 Ž
h
18 Ž

Sabina Avilska,
muč.

18 Ž
h
18 Ž

Simon in Juda
Tadej, ap..

OKTOBER

29

Mihael Rua, red.

ČETRTEK

31
SOBOTA

h

17 D
h
18 Ž

+ Jernej Gortnar
++ za duše v vicah
++ starši Mohorič
+ Vinko Gartner, obl.

17 ZL za srečno vožnjo
h
18 Ž ++ Kalanovi
h

Marcel, muč.

PETEK
OKTOBER

h

+ Gabriel Vrhunc
za nove duhovne poklice

17 D + Rezka Šmid
h
18 Ž za zdravje

DAN
h
8 ZL ++ Ribarjevi
REFORMACIJE
h
18 Ž + Jože Perš
Volbenk, šk.
h

NOVEMBER

1
NEDELJA

VSI SVETI
SLOVESNI IN
ZAPOVEDANI
PRAZNIK

7 Ž + Anton Demšar (sosedje)
h
8 D + Vinko Jelenc, obl.
h
9 ZL ++ starši Čerin
h
10 Ž ++ starši in sestra Bernik
h
14 D + Anton Benedik
h
14 sv. Frančišek za vse žive in rajne župljane
h

NOVEMBER

2
PONEDELJEK
NOVEMBER

3
TOREK
NOVEMBER

4
SREDA
NOVEMBER

5
ČETRTEK

8 sv. Frančišek
SPOMIN VSEH
h
16 D. pri st. cerkvi
VERNIH
h
17 ZL
RAJNIH
h
18 sv. Frančišek
18 Ž
h
18 Ž

Karel
Boromejski, šk.

17 D
h
18 Ž

7
SOBOTA

NOVEMBER

8
NEDELJA

h

h

++ za verne rajne
+ Ludvik Jelenc
+ Bojan Egart
++ Ravnihar

++ za duše v vicah
za zdravje
++ Šolar
+ Karel Kuhar

Zaharija in
Elizabeta

17 ZL + Anica Jenstrle
h
18 Ž v zahvalo

Lenart, opat

17 D
h
18 Ž

Engelbert, šk.,
muč.

8 ZL
h
8 ZL
h
18 Ž

h

PETEK
NOVEMBER

h

Viktorin Ptujski,
šk., muč.

NOVEMBER

6

BRALCI BERIL
Sobota, 24. 10.
Ž 18h Manca Kavčič
Nedelja, 25. 10.
Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

h

OKTOBER

30

h

Lucijan, muč.
Demetrij, muč.

h

32. NEDELJA
MED LETOM

ZAHVALNA
Bogomir, šk.

h

7
h
8
h
9
h
10

Ž
D
ZL
Ž

14

Tone Demšar
Aleš Kavčič
Nika Rant
Matic Megušar in
Luka Šubic

Sobota, 31. 10.
Ž 18h Maja Grgić

XXI
18. oktober 2015

Nedelja, 1. 11.
Ž 7h Jože in Ivka
Tavčar
D 8h Helena Kavčič
ZL 9h Simon Čemažar
Ž 10h Valerija Megušar
D 14h Marjan Kavčič
Ž 14h Nika Bernik
Ponedeljek, 2. 11.
Ž 10h
D 16h
ZL17h
Ž 18h

Lucija Thaler
Jerca kavčič
Špela Bernard
Matej Šubic

Sobota, 7. 11.
Ž 18h Katja Markelj
Nedelja, 8. 11.
Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Tadeja Šuštar
Špela Kavčič
Tatjana Frelih
Maja Virant

Župnijska pisarna:
Ponedeljek: 1000–1200
Ponedeljek: po maši
++ Apolonija in Anton Zupanc, obl. Torek:
po maši
+ Anica Benedičič, obl.
Četrtek:
po maši
Petek:
po maši
+ Janez Mediževec, obl.
Uradnih ur ni na prvi petek
v zahvalo za zdravje
v mesecu ter ob cerkvenih
+ Jože Pavlič, obl.
in državnih praznikih.
V nujnih primerih enega od
za župljane
duhovnikov vedno dobite
++ Thaler
na mobilni telefon.
+ Janez Benedičič
v zahvalo

Zakaj je spoved še vedno potrebna?
Odgovor je zelo enostaven, zato, ker greh še vedno obstaja!
Samo s spoznanjem Božjega načrta o človeku lahko razumemo, da
je greh zloraba svobode, ki jo je prejel človek, da bi mogel ljubiti
Boga in vzajemno druge ljudi. Ker človek z grehom pokaže, da se
noče podrediti Bogu, se zruši tudi njegovo notranje ravnovesje, ki
povzročajo nasprotja in konflikte. Tako raztrgani človek skoraj
nujno povzroči, da se raztrga tudi vez z drugimi ljudmi.
Nobenega greha ni, naj je še tako skrit ali zaseben, ki bi se
nanašal samo na tistega, ki ga stori. Vsak greh bolj ali manj silno,
bolj ali manj škodljivo odmeva v vsej Cerkvi in družbi. Družbeni grehi so proti ljubezni do bližnjega,
proti pravičnosti, proti pravicam človeške osebe, začenši s pravico do življenja, vštevši pravico še
nerojenega, proti svobodi bližnjega, zlasti najvišji svobodi verovati v Boga in ga častiti, greh proti
dostojanstvu in časti bližnjega, greh proti skupni blaginji in na področju pravic in dolžnosti državljanov.
V Novi zavezi, kjer smo vsi udje povezani v Kristusovem skrivnostnem telesu, v katerem »trpijo vsi
udje, če trpi en ud« (1 Kor 12,26), je razviden bistveno socialni učinek vsakega osebnega greha. Jezus
je rekel sestri karmeličanki: »Čisto majhen, nepomemben, toda prostovoljen greh me neizmerno boli in
vas zavaja v še hujše slabosti.« Ker vse ude Cerkve zadene greh, ne morejo pa vsi podeliti odveze in
odpuščanja grehov, je potrebna cerkvena služba, ki je pooblaščena od Gospoda, to je duhovnik –
spovednik, da v Božjem imenu deluje in odpušča v vsem.

Mesec molitve rožnega venca
V mesecu oktobru lepo povabljeni k tej
pobožnosti. Rožni venec molimo 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: - sre., 21. 10., 18:00: 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.
Svetopisemski večer
Vabljeni na svetopisemski večer v Železnike
vsak 1. in 3. torek v mesecu. Prvo srečanje bo v
torek, 20. 10., po sv. maši v učilnici.
Koncert v spomin Lojzetu in Olgi Šmid
Vabljeni na spominski koncert s sv. mašo, ki
ga ob 20. obletnici smrti nekdanjega zborovodje,
organista in skladatelja Lojzeta Šmida in
njegove žene Olge, dolgoletne neutrudne
delavke na področju kulture v Selški dolini,
pripravlja MePZ sv. Petra župnije Selca.
Koncert, se bo začel s sveto mašo v soboto,
24. 10., ob 19. uri v cerkvi sv. Petra v Selcih.
Obiskovalcem bosta na voljo za to priložnost
izdani publikacija in zgoščenka.
Ustanovna seja novega sestava ŽPS
Ustanovna seja novega ŽPS bo v župniji:
Zali Log: v nedeljo, 25. 10., po maši (ob 10.00),
Dražgoše: v petek, 30. 10., po maši (ob 17:30).
Praznik vseh svetnikov
1. novembra obhajamo slovesni in
zapovedan praznik vseh svetnikov. Dopoldne
bodo praznične svete maše v vseh treh župnijah
po nedeljskem razporedu.
Na Zalem Logu bodo molitve za rajne na
pokopališču po sv. maši ob 9. uri. Ta dan bo na
Zalem Logu tudi »ofer« za potrebe župnije.
Ob 14. uri bo v Železnikih pri sv. Frančišku in
v Dražgošah v cerkvi sveta maša, po njej pa
molitve za rajne na pokopališču.
Rožne vence za rajne bomo na Zalem Logu
molili ob 16. uri, v Železnikih in Dražgošah pa
ob 18. uri.
Vsi povabljeni, da po družinah ali v župnijski
cerkvi molite rožne vence v blagor naših rajnih.

Spomin vernih rajnih
2. novembra obhajamo spomin vseh vernih
rajnih. Svete maše bodo v Železnikih ob 8. in
18. uri pri sv. Frančišku, v Dražgošah ob 16. pri
stari cerkvi in na Zalem Logu ob 17. uri.
Oba dneva boste lahko v posebne nabiralnike
darovali za sv. maše za duše v vicah.
Prvi petek in prva sobota
Na prvi petek, 6. 11., bova duhovnika
obiskovala bolnike in ostarele po domovih.
V Dražgošah bo po sv. maši molitev rožnega
venca in litanij pred Najsvetejšem.
Na prvo soboto, 7. 11., bo v Železnikih po sv.
maši molitev rožnega venca in brevirja ter tiho
češčenje Najsvetejšega do 22. ure. Med tem bo
priložnost za sveto spoved. V novembru bomo
molili da bi v življenju svetnikov prepoznali
zgled, v občestvu z njimi čutili povezavo, po
njihovi priprošnji pa prejemali pomoč.
Lepo povabljeni k zakramentom in
bogoslužju v čast Jezusovemu Srcu in
Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
Jesensko srečanje članov ŽPS …
… bo v soboto, 7. 11., od 9. do 13. ure v
Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad
Ljubljano. Namen srečanja je poiskati praktične
primere za celostno vzgojo in skrb za zakon ter
družino. K udeležbi ste vabljeni vsi člani ŽPS.
Zahvalna nedelja
Na zahvalno nedeljo, 8. 11., se bomo Bogu
zahvalili za vse prejete darove. Pri vseh mašah
bomo zapeli zahvalno pesem.
24. dobrodelna prireditev s tombolo
Župnije Selške doline pod okriljem Župnijske
Karitas Železniki pripravljamo tradicionalno 24.
dobrodelno prireditev s tombolo, ki bo v
nedeljo, 8. novembra 2015, ob 15. uri v
športni dvorani v Železnikih.
Otroci bodo po domovih prodajali
tombolske kartice po 2 € že od 20. 10. dalje.
Izkupiček tombole bo namenjen socialno
ogroženim; letos še posebej društvu gluhoslepih
Dlan, ki deluje od leta 2005 in izvaja posebne
socialne programe za osebe z gluhoslepoto.
Veseli bomo, če se boste odzvali našemu
povabilu bodisi z denarnimi prispevki bodisi z
vašimi izdelki. Darove lahko prispevate tudi v
Karitasov nabiralnik v cerkvi v Železnikih ali
na poslovni račun Župnijske Karitas
Železniki, TRR: SI56 0700 0000 1031 394,

Namen: DAR – TOMBOLA, Sklic: 00 2015–24,
Koda namena: CHAR, BIC banke: GORESI2X.
Slomškovo bralno priznanje (SBP)
Letos bodo srečanja za SBP potekala na vseh
treh župnijah. Prvo srečanje bo: v Železnikih v
soboto, 14. 11., ob 9. uri v župnišču;
v Dražgošah v nedeljo, 22. 11. po maši v
prostorih pod cerkvijo; na Zalem Logu v
nedeljo, 29. 11., po maši v župnišču.
Več o Slomškovem bralnem priznanju bo
objavljeno na spletni strani: www.obcestvo.si.
Ureditev okolice cerkve v Dražgošah
V Dražgošah po odločitvi ŽGS še v letošnjem
letu načrtujemo asfaltiranje parkirne površine
pred cerkvijo, za kar smo pridobili dve
ponudbi. Po pogajanjih ugodnejša znaša 23.500
€. Od tega imamo trenutno zagotovljenih
11.000 €. Nekaj se obeta še od prodaje od
lubadarja poškodovanega lesa. Za pomoč smo
zaprosili tudi Občino Železniki, KS DražgošeRudno ter podjetnike iz Dražgoš in okolice.
Razliko bomo pokrili s kratkoročnim posojilom.
Že sedaj hvala vsem, ki so se tako hitro odzvali
z nakazilom na TRR in vsem, ki se še bodo.
OKTOBER

19
PONEDELJEK
OKTOBER

20
TOREK
OKTOBER

21
SREDA
OKTOBER

22
ČETRTEK
OKTOBER

23
PETEK
OKTOBER

24
SOBOTA

19 Ž
h
19 Ž

Irena (Mira),
muč.

19 Ž
h
19 Ž

Uršula, dev.,
muč.

17 D
h
19 Ž

Marija Saloma,
sp. žena

h

h

h

Anton M. Kleret, 8
h
šk.
19
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Darinka, muč.

Zahvale
Hvala gospodinjam za pecivo ter sodelavkam
in sodelavcem Karitas za pripravo srečanja
starejših, bolnikov in invalidov v Železnikih.
Hvala vsem, ki ste na rožnovensko nedeljo ob
10. uri sooblikovali družinsko sv. mašo.
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v
korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.
Ob tem z veseljem sporočam, da se je
zamenjava ograje in zunanje razsvetljave
Antonovega vrtca srečno in uspešno zaključila.
Prav tako se je ureditev drenaže v učilnici in
shrambi v župnišču v Železnikih ob zadnjih
močnih nalivih izkazala za učinkovito. Obnovo
učilnice bomo zaključili s polaganjem talne
obloge med jesenskimi počitnicami.

+ Mark Lenhart, obl.
++ Gabrijel, Jernej in Franc
++ starši Megušar
+ Ivanka Dolenc
+ Ivanka Rus, obl.
za rešitev iz stiske

NAPOVEDNIK
Vaje za ministrante
D: pet., 6. 11., 1600
Ž: pet., 6. 11., 1830
ZL: ned., 8. 11., po maši
Krščevanje otrok

17 ZL + Vincenc Purgar, obl.
h
19 Ž + Anton Sedej (7. dan)
h
19 Ž za zdravje

Janez Kapistran, 17
h
duh.
19

OKTOBER

NEDELJA

h

h

– zimski čas

25

h

Pavel od križa,
duh.

Za širše povabilo k pomoči smo se odločili,
ker je zemljišče, ki je sicer v lasti župnije
Dražgoše, na voljo tako prebivalcem, kot tudi
obiskovalcem vasi. Za darove v ta namen
prosimo tudi vse župljane ob mesečnih ofrih.
Letos bo ofer v ta namen še v nedeljo, 25. 10.;
na sv. Lucijo pri obeh mašah ter na božič,
25. 12. Bog vam povrni za vašo darežljivost.

h

Ž: 15. 11. in 20. 12.
D, ZL: po dogovoru
Skupna priprava za starše
D + Franc Eržen, obl.
in botre: četrtek, 12. 11. in
Ž + Valentin Černivc, obl.
17. 12. ob 1900 v župnišču
ZL ++ Marjanca in Rudi Potočnik, obl. v Železnikih. Predhodno se
Ž Božji Materi v zahvalo
prijavite v župnišču.

7 Ž za župljane
h
8 D + Rafko Kavčič
h
9 ZL ++ Franc, obl. ter Jože in Cilka
Derlink
h
10 Ž + Marjan Tušek, obl.

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.

