JANUAR

18

h

Marjeta, red.

PONEDELJEK

h

JANUAR

19

Makarij, op.

TOREK
JANUAR

20
SREDA

Fabijan in
Boštjan, muč.
Neža, muč.

ČETRTEK
JANUAR

22
PETEK

h

17 D ++ Karolina in Polde Pintar
h
18 Ž + Marko Trojar, 30. dan
17 ZL ++ Valentin obl. in Ljudmila Gaser
h
18 Ž ++ Janko obl., Jerica in Marta
Tavčar
h

Vincencij, diak- 17 D ++ Šimnovi
h
muč.
18 Ž ++ Anton in Veronika Demšar
h

JANUAR

23

18 Ž + Antonija Gortnar, obl.
h
18 Ž v zahvalo za Božje varstvo pri
športu

h

JANUAR

21

18 Ž + Tončka Gartner
h
18 Ž + Frančiška Frelih, obl.

Henrik, duh.

SOBOTA

8 ZL + Tomaž Habjan, obl.
h
18 Ž + Lojze Bergant
h
18 Ž + Janez Bergant
h

JANUAR

24
NEDELJA

JANUAR

25
PONEDELJEK
JANUAR

26
TOREK
JANUAR

27
SREDA
JANUAR

28
ČETRTEK

7
3. NEDELJA
h
MED LETOM
8
h
svetopisemska 9
h
Frančišek
10
h
Saleški
10

30
SOBOTA

JANUAR

31
NEDELJA

h

18 Ž + Pavla Tušek
h
18 Ž + Anton Lotrič, obl.

Timotej in Tit,
škofa

18 Ž + Jernej Gortnar, obl.
h
18 Ž + Anton Sedej

Sobota, 16. 1.

h

h

Angela Merici, 18 Ž po namenu
h
ust. uršulink 18 Ž za duhovne poklice
h

Tomaž Akvinski, 18 Ž ++ Alojz obl. in Štefka Šuštar
h
c. uč.
18 Ž ++ Pegam
h

Valerij, šk.

17 D za zdravje
h
18 Ž + Franc Šubic
h

1
XXII

Nedelja, 17. 1.

Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Jože in Ivka Tavčar
Bojana Kavčič
Špela Bernard
Tone Demšar

Sobota, 23. 1.

Ž 18h Nika Bernik
Nedelja, 24. 1.

Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Tadeja Šuštar
Helena Kavčič
Tatjana Frelih
Jubilanti

Sobota, 30. 1.

Ž 18h Tom Frelih
Nedelja, 31. 1.

Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Mira Jelenc
Jerca Kavčič
Tone Demšar
Urška Jelenc

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.

8 ZL ++ Francka Šturm in Marija Ceferin,
Spovedovanje
obl.
h
18 Ž + Marija Čerin, obl.
Ž: vsak dan pol ure pred
mašo ter sreda in prva
h
4. NEDELJA
7 Ž ++ Hvalčkovi (Jesenovec)
sobota po maši
h
MED LETOM
8 D za vse župljane
ZL, D: Pred mašo ali po
h
Janez Bosko,
9 ZL + Anton Logar, obl.
h
dogovoru
ust. salezijancev 10 Ž + Milan Šubic, obl.
Martina, muč.

10. januar
2016

Ž 18h Tim Kankelj

Župnijska pisarna

PETEK
JANUAR

+ Ciril Bogataj, obl.
za vse župljane
+ Marija Benedičič (Čebrova)
+ Jožica Pernat
za blagoslov v zakonu

Spreobrnjenje
ap. Pavla

JANUAR

29

Ž
D
ZL
Ž
Ž

BRALCI BERIL

Sveto leto usmiljenja nas uvaja v
stoletnico dogodkov v Fatimi
8. decembra 2015 smo vstopili v sveto leto
usmiljenja, pred nami pa je še en pomemben
milostni dogodek: obisk fatimske Marije Romarice v Sloveniji (od 13. maja
do 13. oktobra 2016). Obe dogajanji se lepo povezujeta med seboj.
V več kot tisoč let stari molitvi in pesmi Pozdravljena, Kraljica Marijo kličemo:
Mati usmiljenja. Ona je Mati usmiljenja zato, ker je rodila tistega, ki je po svojem bistvu in
poslanstvu usmiljen, saj se je usmilil vseh ljudi vseh časov in jih s svojo smrtjo na križu odrešil.
Ker je Jezus pravi Bog in odsev Očetovega usmiljenja, je tudi Usmiljenje.
Devica Marija je takoj za Jezusom najbolj usmiljena. Je Mati usmiljenja, ker je naša
Mati, ki nas ljubi in nam želi samo dobro. Usmiljena je tudi zato, ker je skupaj s svojim Sinom
za nas trpela in je njeno Srce presunil meč bolečin. Vsaka mati tistega otroka, za katerega je
največ trpela, najbolj ljubi in je z njim najbolj usmiljena. Njena navzočnost hoče biti
izrazitejša tam, kjer je njen nasprotnik hudič napravil večjo škodo in povzročil
veliko opustošenje.
Marija vstopa v ogrado tako obubožane Cerkve. V njej pobira strte in upognjene
cvetlice, da jih zravna; ovenele, da jih okrepi; trudi se, da bi bil spet lep vrt, ki bi moral cveteti
in dehteti samo iz ljubezni do Jezusa ter v njegovo čast. Zatecímo se pod plašč Matere
usmiljenja, s posvetitvijo njenemu brezmadežnemu Srcu, da bomo varni pred grabežljivimi
volkovi, ki nas hočejo oropati največjega bogastva, ki ga imamo: vere, miru in ljubezni.
Pomembno je, da se izredno sveto leto usmiljenja začne na praznik Marijinega
brezmadežnega spočetja. Marija je skupaj s svojim Sinom vsa lepa, vsa čista, brez
madeža izvirnega greha in brez sence osebnih grehov. Ker smo ljudje vsi
grešniki, je do nas vseh zelo usmiljena. Zato se k njej z zaupanjem vedno znova
obračamo s prošnjo: »Prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.«
Smo pred stoletnico fatimskih dogodkov, ki so jim bili priče fatimski pastirčki Lucija,
Frančišek in Jacinta. Leta 1916 se jim je trikrat prikazal angel miru, leta 1917 pa šestkrat
nebeška Gospa. Sporočila, ki so jih dobili, so zaznamovala svetno in cerkveno zgodovino ter so
po besedah sv. Janeza Pavla II. danes še bolj aktualna kot takrat. Papeži od Pija XII. dalje so
bili s Fatimo tesno povezani, trije so jo tudi obiskali, Janez Pavel II. celo trikrat.
Benedikt XVI. je leta 2010 na Portugalskem dejal, da se je z Marijinim prikazovanjem trem
pastirčkom leta 1917 »nad Portugalsko odprlo nebo kot okno upanja«, ker je človek
Bogu zaprl vrata. To okno upanja je naša duhovna Mati Marija. K nam prihaja ob stoletnici
fatimskih dogodkov, da bi po njej vsi Bogu odprli vrata svojega srca. Prihaja, »da bi nas
spomnila na evangeljske resnice, ki so za človeštvo edini vir upanja«. Na njen obisk se bomo
pripravili in se ob njej zbirali pod geslom: Marija – okno upanja.
Boris Rozman, kaplan

Slavilna molitev mladih
V sredo, 13. 1., po maši ob 18.30 povabljeni
v cerkev sv. Antona v Železnike k slavilni
molitvi pred Najsvetejšim. Molitev bodo s
petjem, igranjem in slavljenjem oblikovali
mladi iz mladinsko-otroškega pevskega zbora.
20. obletnica Antonovega vrtca
V soboto, 16. januarja, ob 15.30 uri vabljeni
v Kulturni dom Železniki na zaključno
prireditev ob 20. obletnici Antonovega vrtca.
Praznovanje svetega Antona Puščavnika
V nedeljo, 17. januarja, ob godu sv. Antona
Puščavnika bomo v Železnikih obhajali
celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa.
Razpored celodnevnega češčenja: Vsako uro
naj bo pol ure skupne molitve (npr. rožni
venec) in pol ure tišine za osebno molitev.
7.00: sveta maša
8.00: iz oddaljenih vasi
9.00: naselje Na plavžu
10.00: sveta maša
11.00: naselje Dašnica
12.00: molitvena skupina
13.00: naselje Log
14.00: naselja Racovnik, Trnje in Otoki
15.00: naselje Na Kresu
16.00: člani ŽPS, ŽGS, Karitas, pevci in
zakonske skupine
17.00: veroučenci
18.00: sklep celodnevnega češčenja z
litanijami Srca Jezusovega. Somaševanje bo
vodil novomašnik br. Mitja Ponikvar, kapucin
v Škofji Loki.
Potrudimo se, da bi ta dan nekaj časa
preživeli pred Najsvetejšim. Še posebej
molimo v zahvalo za ohranitev vrednote
družine in priprošnjo v pripravi na tretji obisk
fatimske Marije Romarice v Sloveniji. Za
poglobitev osebne vere, blagoslov v družinah,
župniji in domovini, za nove duhovne poklice
in za naše bolne, trpeče ter preizkušane
župljane!
Slovesnost zakonskih jubilantov
V nedeljo, 24. januarja, bo v Železnikih pri
sveti maši ob 10. uri slovesnost zakonskih
jubilantov.
Pari, ki praznujete 10., 20., 25., 30., 40.,
50. obletnico zakona ali več, boste deležni
posebnega blagoslova. Če kdo od jubilantov do
18. januarja ne bo prejel osebnega vabila, naj
to sporoči v župnijsko pisarno.
Gospodinje lepo prosimo, da nas razveselijo
s pecivom. Prinesite ga v soboto, 23. 1., med 15.
in 17. uro v župnišče v učilnico.

Molitvena osmina za edinost kristjanov
Molitveno osmino obhajamo vsako leto od
18. do 25. januarja (spreobrnjenje apostola
Pavla). Letošnje geslo je: »Poklicani, da bi
oznanjali Gospodova slavna dela« (prim. 1
Pt 2,9).
Povabljeni k sv. mašam, kjer bomo
prisluhnili posebej pripravljenim nagovorom
in molili za edinost kristjanov.
Izobraževanje za mlade duhovnike
Od 25. do 29. 1. 2016 Nadškofija Ljubljana
organizira izobraževanje za mlade duhovnike,
ki se ga bo udeležil tudi naš kaplan. V teh dneh
bo sv. maša samo v Železnikih. Verouk bo
potekal po urniku, razen na soupravah, kjer bo
imela 2. skupina verouk že ob 17. uri.
Slomškovo bralno priznanje (SBP)
Drugo srečanje bralcev za SBP bo: na Zalem
Logu v nedeljo, 24. 1., po maši v župnišču; v
Železnikih v soboto, 30. 1., ob 9. uri v
župnišču; v Dražgošah v nedeljo, 31. 1., po
maši v prostorih pod cerkvijo.
Povabljeni tudi otroci, ki se prvega srečanja
niste udeležili ter preberite kakšno knjigo z
svetopisemsko ali drugo duhovno-poučno
vsebino in pridite na srečanje, da boste
predstavili, kaj ste prebrali.
Seja ŽPS
Člani ŽPS, vabljeni na 3. sejo, ki bo v župniji
Dražgoše v petek, 29. 1. po maši pod cerkvijo,
Železniki v sredo, 3. 2. po maši v župnišču in
Zali Log v nedeljo, 7. 2. po maši v župnišču.
Povabljeni že k sv. maši, da se priporočimo
Bogu za blagoslov našega dela ter se duhovno
uglasimo za dobro sodelovanje.
Zimski oratorij
Letos bo v času počitnic potekal zimski
oratorij za otroke od 1. do 6. razreda iz vseh
treh župnij. Odvijal se bo v sredo, 17., in
četrtek, 18. 2., na Zalem Logu. Več o vsebini in
prijavah bo zapisano v naslednjem Občestvu.
Podaljšanje prijave za Svetovni dan mladih
Svetovni dan mladih s papežem Frančiškom
bo potekal od 20. do 31. 7. 2016 v Krakovu na
Poljskem. Namenjen je mladim od 14. do 30.
leta. S prijavo in plačilom celotnega zneska do
29. 2. 2016 si zagotovite ugodnejšo ceno.
Informacije: www.drustvo-skam.si/sdm/.
Romanje na Poljsko v sv. letu usmiljenja
Napovedujemo romanje naših treh župnij
na Poljsko od 27. do 30. aprila 2016. Pot nas
bo vodila skozi Olomouc, Krakov, Auschwitz,

Czestochovo in Wadowice. Več o romanju in
prijavah bo objavljeno v naslednjem Občestvu.
Sv. birma in prvo sveto obhajilo
Sv. birma bo v Železnikih v soboto, 14. 5.,
ob 10. uri. Birmovalec bo pomožni škof Franci
Šuštar. Prvo sveto obhajilo bo na Zalem
Logu 24. 4. ob 9. uri, v Dražgošah 22. 5. ob 8.
uri in v Železnikih 22. 5. ob 10. uri.
Verska statistika župnij za leto 2015
krsti
Dražgoše: 1 (deček) – lani 3.
Zali Log: 5 (2 deklici, 3 dečki) – lani 5.
Železniki: 20 (11 deklic, 9 dečkov) – lani 29.
poroke
Dražgoše: 4 – lani 2.
Zali Log: 1 – lani 2.
Železniki: 7 – lani 5.
pogrebi
Dražgoše: 3 (najst. 88, najml. 71 let) – lani 1.
Zali Log: 8 (najst. 92, najml. 39 let) – lani 4.
Železniki: 15 (najst. 95, najml. 68 let) – lani 16.
JANUAR

11
PONEDELJEK
JANUAR

12

h

Pavlin Oglejski, 18 Ž + Dajana Žaberl, obl.
h
šk.
18 Ž ++ starši Kosem
h

Tatjana, muč.

18 Ž + Bernarda Cigale, obl.
h
18 Ž + Vida Reya, obl.

Veronika, dev.

17 D ++ Pavla in Ludvik Lotrič
h
18 Ž na čast sv. Jožefu za Božje varstvo

TOREK
JANUAR

13
SREDA
JANUAR

14
ČETRTEK
JANUAR

15

h

h

Oton, prior v
Jurkloštru

17 ZL + Marko Jelovčan
h
18 Ž + Janez Markelj

Absalom, šk.

17 D ++ za duše v vicah
h
18 Ž + Gabriel Kristan, obl.
h
18 Ž ++ Karolina in Jožko Demšar

h

PETEK
JANUAR

16

h

Marcel, pp.

SOBOTA

8 ZL ++ Buhovi
h
18 Ž + Julijana Kemperle, obl.
h

JANUAR

17
NEDELJA

Zahvale
Hvala skavtom za luč miru iz Betlehema.
Hvala vsem, ki ste postavili čudovite jaslice,
darovali smreke in okrasili cerkve ter za darove
pri božičnem ofru.
Bog povrni vsem, ki ste na kakršenkoli način
sodelovali
pri
božičnem
praznovanju:
sodelavcem pri devetdnevnicah, na svoj dom
sprejeli Marijo Romarico.
Hvala ustvarjalcem božičnice na sveti večer
ter molivcem in glasbenikom za sodelovanje
pri
molitvi
pred
Najsvetejšim
pred
polnočnicami,
pevcem,
ministrantom,
pritrkovalcem, čistilkam in krasilkam in vsem
sodelavcem.
Hvala kolednikom, spremljevalcem in vsem,
ki ste ob tem darovali za misijone, v katerih
delujejo naši misijonarji.
Hvala
vsem
organizacijam
in
posameznikom, ki ste nam v župnišču v teh
prazničnih dneh izrekli dobre želje.
Bog povrni vsem, ki storite karkoli dobrega v
korist vseh treh župnij in Antonovega vrtca.

2. NEDELJA
MED LETOM
ANTON
PUŠČAVNIK,
opat

7
h
8
h
9
h
10
h

18
h
18
h
18
h
18

Ž
D
ZL
Ž

za vse župljane
+ Angelca Lotrič, obl.
+ Janez Frelih, obl.
+ Minka Markelj, obl. (Češnjica)

Ž
Ž
Ž
Ž

+ Antonija Karlaž, god
++ Pavla in Janez Dolenc, obl.
+ Anton in ++ Bogataj (Češnjica)
v dober namen

NAPOVEDNIK
Ministrantske vaje

D: pet., 15. in 29. 1., 16.00
Ž: pet., 15. in 29. 1., 18.30
ZL: ned., 17. in 31. 1., 10.00
Krščevanje otrok

Ž: 21. 2. in 13. 3.
D, ZL: po dogovoru
Skupna priprava za starše
in botre: četrtek, 18. 2., in
10. 3. ob 19. uri v župnišču
v Železnikih. Predhodno se
prijavite v župnišču.
Zgodovinska sk.

12. 1. ob 18.45; župnišče v
Železnikih.
Slavilna molitev

13. 1. ob 18.45; cerkev v
Železnikih.
Svetopisemska sk.

19. 1. ob 18.45; župnišče v
Železnikih.

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.

