NOVEMBER

16
PONEDELJEK
NOVEMBER

17
TOREK
NOVEMBER

18
SREDA
NOVEMBER

19
ČETRTEK

h

Marjeta Škotska, 18 Ž
h
kraljica
18 Ž
Elizabeta
Ogrska, red.

Posvetitev bazilik 17 D
h
sv Petra in Pavla 18 Ž
Matilda iz
Hackeborna,
red

21
SOBOTA

NOVEMBER

22
NEDELJA

NOVEMBER

23
PONEDELJEK
NOVEMBER

24
TOREK
NOVEMBER

25
SREDA

Edmund, kr

26
NOVEMBER

27
PETEK
NOVEMBER

28
SOBOTA

NOVEMBER

29
NEDELJA

++ iz družine Marijanovič
+ Francka Vrhunc, obl.

Ž 18h Jošt Drol

+ Marija Kavčič, obl.
++ Anton, obl. in Pavla Markelj

Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

h

17 ZL ++ Jože, obl. in Katarina Rant
h
18 Ž + Franc Šolar, obl.
17 D + Jože Šturm, obl.
h
18 Ž ++ Kepic in Bergant
8 ZL ++ Ivana in Tomaž Kenda
h
18 Ž ++ Franc, obl. ter Valentinčič in
Peternelj

JEZUS
h
7
KRISTUS,
h
8
KRALJ
h
9
VESOLJSTVA
h
10
Cecilija, muč.
Klemen rimski,
muč.

Ž
D
ZL
Ž

h

18 Ž
h
18 Ž
h

Posvetitev bazilik 18 Ž
h
sv Petra in Pavla 18 Ž

+ za vse župljane
++ Cilka in Miha Prevc
+ Marko Jelovčan
+ Leopold in Minka Markelj
+ Igor Debeljak, obl.
++ za duše v vicah
+ Anton Demšar
++ za duše v vicah

Katarina
h
17 D ++ za duše v vicah
Sinajska, dev. in
h
18 sv. Frančišek ++ Jože in starši Žitnik
muč.
h

Silvo, op.

17 ZL ++ Hribovcovi in Frlcovi
h
18 sv. Frančišek + Peter Weinffenbach

15

Nedelja, 15. 11.
Mira Jelenc
Bojana Kavčič
Tone Demšar
Tomaž
Weiffenbach

XXI
8. november 2015

Sobota, 21. 11.
Ž 18h Andreja Čufar

h

Darovanje
Device Marije

NOVEMBER

ČETRTEK

Sobota, 14. 11.

h

PETEK
NOVEMBER

18 Ž
h
18 Ž
h

NOVEMBER

20

h

BRALCI BERIL

++ Koblar (Racovnik)
+ Lado Klinc

Nedelja, 22. 11.
Ž
D
ZL
Ž

7h
8h
9h
10h

Saša Nastran
Andreja Lušina
Ana Gaser
Mirjam Tolar

Sobota, 28. 11.
Ž 18h Katja Ržek
Nedelja, 29. 11.
Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Kati Hudolin
Alenka Lotrič
Benjamin Gaser
Špela Bertoncelj

Župnijska pisarna:

Ponedeljek: 1000–1200
Ponedeljek: po maši
h
Torek:
po maši
Modest in Virgil, 17 D + Janko Pintar
h
po maši
šk.
18 sv. Frančišek ++ Ančka in Jože Mohorič, obl. Četrtek:
Petek:
po
maši
h
8 ZL + Peter Šmid
Katarina
h
8 ZL + Ivanka Hervatin (r. Krek), 30. dan Uradnih ur ni na prvi petek
Laboure, red.
h
11 D Poroka: Tjaša Kavčič in Dejan Zupanc
v mesecu ter ob cerkvenih
h
18 Ž za blagoslov in zdravje v zakonu
in državnih praznikih.
h
7 Ž ++ Vinko in Jela Vrkašević
V nujnih primerih enega od
h
8 D ++ Marica in Jože Jelenc
duhovnikov vedno dobite
1. ADVENTNA
h
8 D + Milka Jelenc
na mobilni telefon.
NEDELJA
h
9 ZL + Stanislav Čemažar
h
10 Ž + za vse župljane

Kdo more odpuščati grehe?
Notranje jedro greha je nasprotovanje Bogu. Zato more samo Bog
po Kristusu odpuščati grehe. Težje si predstavljamo, da smo »žalili
Boga«, kot videti socialno razsežnost greha, ko smo prizadeli
sočloveka. Na začetku evangelija Kristus kliče k spreobrnjenju in
pokori: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr 1,15) Spreobrnjenje
neposredno zadeva naš odnos do Boga in do bližnjega. Novo
življenje po evangeliju je povzeto v dvojni zapovedi: »Ljubi
Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo« in »ljubi svojega
bližnjega kakor samega sebe.« (Mr 12,30-31) Greh je potemtakem zavračanje Božje ljubezni in hkrati
ranitev ljubezni do bližnjega. Greha pa se zavedamo le toliko, kolikor se srečamo z Božjo ljubeznijo.
To pojasnjuje, zakaj so imeli svetniki tako izostren čut za greh. Bolj, ko jih je Božja ljubezen
prevzemala, bolj jih je bolelo, da so z grehom prizadeli Božjo ljubezen.
Jezus je svojo oblast odpuščati grehe prenesel na svoje učence, da bi v njegovem imenu izvrševali
»službo sprave« (2 Kor 5,18), »odpuščali grehe«. (Jn 20,21-23) Največje in najlepše, kar morejo ljudje
storiti v Jezusovi moči, je izreči drugim besedo: »Jaz te odvežem tvojih grehov«.
Jezus je postavil zakrament spovedi, da bi po njegovem odhodu grešni ljudje lahko po prejeti odvezi
ostali blizu Bogu. Spoved je kakor rešilni pas, ki so ga vrgli z ladje Cerkve. S spovedjo postane krstna
milost znova učinkovita. Spoved »zakrpa« kar je z grehom raztrgano.

Zahvalna nedelja
Na zahvalno nedeljo, 8. 11., se bomo Bogu
zahvalili za vse prejete darove. Pri vseh mašah
bomo zapeli zahvalno pesem.

ranjenost, občutek nemoči in krivičnosti, mnogi
se počutijo izločene in zasramovane, mnogim
primanjkuje občutek odgovornosti ali korak
odpuščanja. Potrebna je nova in živa pot.

Seja ŽPS
Člani ŽPS Železniki, vabljeni na 2. redno sejo,
ki bo v sredo, 11. 11. Začnemo ob 18. uri s sv.
mašo in večernicami ter nadaljujemo v župnišču.

Predstavitev birmancev na soupravah
Na 1. adventno nedeljo, 29. 11., se bodo v
Dražgošah in na Zalem Logu pri sv. maši
predstavili veroučenci od 5. do 8. r., ki so
vstopili v dvoletno obdobje bližnje priprave na
prejem zakramenta sv. birme. Njih, njihove
starše, družine in botre podprimo z dobrim
zgledom krščanskega življenja in molitvijo.

Molitveno srečanje z mladimi po birmi
V petek, 13. 11., ob 20. uri povabljeni v
cerkev sv. Antona na molitveno srečanje mladih.
Sv. Cecilija – zavetnica cerkvene glasbe
V nedeljo, 22. 11., goduje sv. Cecijia.
Cerkveni pevci, povabljeni na predvečer njega
godu k sv. maši, da počastite svojo zavetnico.
V nedeljo na god sv. Cecilije, 22. 11., bo v
vseh treh župnijah »ofer« za naše organiste in
zborovodje. S tem pokažemo hvaležnost in jim
damo priznanje za njihovo delo.
Praznovanje sv. Frančiška Ksaverja
V sredo, 25. 11., bomo začeli devetdnevnico
v čast svetemu Frančišku Ksaverju. Vse svete
maše med tednom, v okviru devetdnevnice,
bodo v cerkvi sv. Frančiška.
Slomškovo bralno priznanje (SBP)
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 SBP: www.obcestvo.si.
Družinska akademija
Vabljeni na 1. srečanje, ki bo v soboto, 21. 11.
2015, od 9.00 – 12.30 v Jurjevi dvorani v Stari
Loki. O temi: »Mediji: okno v svet in vrata v
moj dom« bodo spregovorili gostje: Jure Sešek
(Radio Ognjišče), Boštjan Debevec (Radio
Slovenija 1), vzgojitelji iz vrtca Sončni žarek.
Več: www.soncnizarek.si/ips/
Teden zaporov; 15. – 21. 11. 2015
Naslov letošnjega tedna zaporov Nova in živa
pot je vzet iz Pisma Hebrejcem (Heb 10,19–20).
Teden med 2015 nas bo vabil k povezanosti v
molitvi za vse in z vsemi, ki se jih v življenju
dotika realnost zapora. Teden zaporov nima
namena niti častiti niti pomilovati posameznikov
ali skupin, povezanih z zapori, ampak osvetljuje
njihove resničnosti in potrebe. Vabi nas tudi, da
prosimo Božje milosti za skupine in
posameznike, ki so se znašli v okoliščinah
hudodelstva. Mnogi doživljajo bolečino in

Teden Karitas; 23. – 29. 11. 2015
Od 23. 11. do 29. 11. bo potekal vseslovenski
teden Karitas, ki nas bo nagovarjal pod geslom
»V službi človekovega dostojanstva«. Delovanje
Župnijske Karitas Železniki lahko podprete z
darom v nabiralnik v cerkvi v Železnikih, z
nakazilom po položnici, v adventu pa tudi z
nakupom voščilnic in adventnih venčkov.
Nabirka 1. adventne nedelje, 29. 11., bo v vseh
treh župnijah namenjena za delovanje Karitas.
Nadškofova zahvala na zahvalno nedeljo
»Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred
teboj in ti služiti!« Tako molimo v drugi
evharistični molitvi, ko se Bogu zahvaljujemo za
vero in življenjsko povezanost z njim. Vsaka
sveta maša je zahvala za življenje in odrešenje;
je zahvala za vse ljudi, za stvari in dogodke, ki
so nam podarjeni.
Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem vsem
sobratom
duhovnikom,
diakonom
in
bogoslovcem, da odgovarjajo na klic in delajo v
Gospodovem vinogradu; redovnikom in
redovnicam za posvečeno življenje, za
pričevanje, delo in molitev ... Zahvaljujem se
številnim župnijskim sodelavcem po vseh
župnijah naše nadškofije: katehistinjam,
gospodinjam,
organistom,
zborovodjem,
cerkvenim pevcem, ministrantom, vsem, ki
skrbite za lepoto cerkva, pritrkovalcem
ključarjem, članom župnijskih pastoralnih in
gospodarskih svetov, animatorjem, skavtom;
zahvaljujem se vsem članom molitvenih skupin,
duhovnih gibanj, vsem, ki sodelujete pri
pastorali zakoncev in družin; vsem članom
Karitas ter drugih dobrodelnih skupin. Hvala
tudi vsem vernikom, ki materialno skrbite za
svoje duhovnike in zanje molite. Hvala tudi
vsem, ki molite za Cerkev in za blagoslov
življenja Cerkve darujete svoje trpljenje. Zelo

veliko je sodelavcev in dobrotnikov naše
Cerkve, ki živi in dela iz ljubezni do Boga in do
svojih bratov in sester.
Ob zahvalni nedelji se želim zahvaliti tudi
vsem očetom in materam, starim staršem in
drugim, ki skrbijo za oznanjevanje evangelija in
za prenos svoje vere naslednjim rodovom. Prav
v družini se srečamo z najmanjšim jedrom
Cerkve, v katerem je navzoč Gospod. Zahvaliti
se želim tudi vsem bratom in sestram, ki se v
javnem življenju našega naroda trudijo za
vrednote, ki so po Božji volji.
Ob misli na tako široko množico bratov in
sester, ki storijo toliko dobrega za Cerkev v naši
nadškofi ji in v vsem narodu, občudujem Božje
delo in se zahvaljujem za Božje ljudstvo.
msgr. Stanislav Zore OFM nadškof

družinskem referendumu častno zaščitili
pravice otrok!
Za dobro naših otrok, naših mater in očetov ter
naših starih staršev se referenduma zanesljivo
udeležite in glasujte PROTI krivičnemu
zakonu, s tem pa za prihodnost naših otrok in
naše dostojanstvo! »Odločil/a sem se, da bom
šel/šla na referendum in glasoval »PROTI«, ne
glede vreme ali počutje... K udeležbi na
referendumu
bom s srcem in odločnostjo
spodbudil/a PET LJUDI iz svoje družine,
službe in okolja« (Aleš Primc). Se čutiš
nagovorjenega tudi ti? Sodeluj, pomagaj! Uspeh
referenduma je odvisen tudi od tebe!
Zahvale
Hvala članom ŽGS Dražgoše za požrtvovalno
delo pri urejanju okolice cerkve ter vsem
podjetnikom in posameznikom, ki ste že
prispevali h kritju stroškov asfaltiranja.
Bog povrni vsem, ki ste v oktobru z molitvijo
rožnega venca doma ali v cerkvi klicali nad nas
Božjega blagoslova in Marijinega varstva.
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v
korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.

Vabilo k množični udeležbi na
družinskem referendumu
Ustavno sodišče je razveljavilo Sklep
Državnega
zbora
o
zavrnitvi
razpisa
zakonodajnega referenduma. S tem je dovolilo
Družinski referendum in odločilo v prid
Koalicije »Za otroke gre«, se pravi v prid ljudi.
V nedeljo, 20. decembra 2015, bomo torej na
NOVEMBER
Posvetitev
h
18 Ž + Jože Prezelj, obl.
lateranske
h
9
18
Ž + Zofija Šturm, obl.
PONEDELJEK
bazilike
NOVEMBER

10
TOREK
NOVEMBER

11
SREDA
NOVEMBER

12
ČETRTEK
NOVEMBER

13
PETEK
NOVEMBER

14
SOBOTA

NOVEMBER

15
NEDELJA

h

Andrej Avelino

18 Ž
h
18 Ž
h

Martin iz Toursa, 17 D
h
šk.
18 Ž
Jozafat
Kunčević, šk.,
Stanislav
Kostka, red.
Nikolaj Tavelić,
muč.

33. NEDELJA
MED LETOM

++ iz družine Pratjačić
za zdravje
++ Šimnovi
v priprošnjo Mariji za zdravje

h

17 ZL ++ Karel in Marija Zgaga
h
18 Ž + Anton Sedej, 30. dan
17
h
18
h
18
h
8
h
18
h
18

h

D
Ž
Ž
ZL
Ž
Ž

++ Stanka in Uroš Zupanc
+ Stanislav Potočnik (god)
++ Francka in Janez Tolar, obl
+.Francka Golja, obl.
+ Antonija Tolar, obl.
+Jožef Šmid, 7. dan

h

Ž
D
ZL
Ž

za vse župljane
+ Franc Lušina, obl.
+ Janez Demšar, obl.
+ Martin Miklavc

7
h
8
h
9
h
10

NAPOVEDNIK
Vaje za ministrante
D: pet., 20. 11., 1600
Ž: pet., 20. 11., 1830
ZL: ned., 22. 11., po maši
Krščevanje otrok
Ž: 15. 11. in 20. 12.
D, ZL: po dogovoru
Skupna priprava za starše
in botre: četrtek, 12. 11. in
17. 12. 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
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Karitas (tajnica): 051/241-254, Občestvo je interno glasilo župnij: Dražgoše, Zali Log in Železniki. Odgovarja: Tine Skok, župnik.

