FEBRUAR

8
PONEDELJEK

18 Ž ++ rodbina Megušarjevih
h
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Flavijan šk.
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Bonifacij, šk.
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BRALCI BERIL
Sreda, 2. 2.
Ž 8h Kati Hudolin
ZL 17h Damjana Rant
++ Hudolin
Ž 18h Katarina Tolar
+ Marija Berce
D 19h Marjan Kavčič
Sobota, 6. 2.
++ Cilka in Maks Lotrič
h Polona Megušar
Ž
18
++ Pratljačić in Marjanović
Nedelja, 7. 2.
++ Rebarčanovi
Ž 7h Tončka Goljat
+ Tonetovi (Potok)
D 8h Alenka Lotrič
ZL 9h Benjamin Gaser
za duhovne poklice
Ž 10h Blaž Kuhar
Sreda, 10. 2.
+ Ivana Kavčič, god
D 17h Mira Lušina
++ Minka obl. in Maks Thaler
Ž 18h Silva in France
Demšar
++ Ivana in Janez Potočnik
ZL 19h Minka Kenda
++ Dragica Benedičič in Janez Krek
Sobota, 13. 2.
Ž 18h Manca Kavčič
za župljane
+ Anton Benedik, obl.
Nedelja, 14. 2.
+ Marko Jelovčan
Ž 7h Andrej Frelih
+ Valentin Jelovčan
D 8h Petra Lušina
ZL 9h Ana Gaser
+ Lovrenc Benedičič, obl.
Ž 10h Jožica in Robert
++ Adolf, Ljudmila in Adi Mohorič
Ravnihar
Torek, 16. 2.
po namenu
ZL 10h Elica Frelih
za zdravje
ZL 17h Ivan in Sandra
++ Marija in Vinko Šmid ter Peter
Demšar
Golja, obl.
Sobota, 20. 2.
+ Janez Jelovčan, obl.
Ž 18h Maja Grgić
+ po namenu
Nedelja, 21. 2.
na čast Svetemu Duhu
Ž 7h Jožica Žitnik
++ za duše v vicah
D 8h Rok Pintar
ZL 9h Jaka Kavčič
na čast Marijinemu
Ž 10h Fani in Alojz Štravs
brezmadežnemu Srcu
Župnijska pisarna
++ za duše v vicah
Ponedeljek: 1000–1200
Ponedeljek: po maši
++ Frančiška in Jožica Pintar
Torek:
po maši
+ Marija Kemperle, obl.
Četrtek:
po maši
Petek:
po maši

Hieronim, red.
Slovenski
kulturni dan

h
h

Ž

17 D
h
18 Ž
h

Leon Sicilski, šk.

8 ZL + Marija Marzelj, obl.
h
18 Ž + Justin, obl. in ++ Šuštar

Uradnih ur ni na prvi petek v
mesecu ter ob cerkvenih in
državnih praznikih.
h
7 Ž + Cveto Benedičič, obl.; za župljane V nujnih primerih enega od
h
8 D + Marija Luznar
duhovnikov vedno dobite na
h
9 ZL + Janez Brtoncelj
mobilni telefon.
h

2. POSTNA
NEDELJA
Peter Damiani,
šk.
10

Ž + Franc Markelj, obl.
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Priprava na prihod kipa Marije romarice iz Fatime
Po Sloveniji bo Marija romala od 13. maja do 13. oktobra 2016. Dva dosedanja prihoda v
Slovenijo, leta 1997 in 2008, sta prinesla zelo dobre dušnopastirske sadove. Če bomo vse
skrbno organizirali in zlasti spremljali z gorečo molitvijo, bo šlo za vseslovenski
Marijin misijon s poglobitvijo vere, upanja in ljubezni.
Pobožnost petih prvih sobot sta sestri Luciji naročila Jezus in Marija leta 1925
in že 1917, leta 1939 pa potrdil in vpeljal leirijski (fatimski) škof. Pri nas jo je
duhovnikom leta 1942 naročil ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman.
Od januarja do maja 1943 so jo z zelo veliko udeležbo vernikov
obhajali po posameznih župnijah, 30. maja 1943 pa so se po
navodilih papeža Pija XII. posvetili Marijinemu brezmadežnemu
Srcu. Pobožnost petih prvih sobot po Marijini obljubi
prinaša, če jo vzamemo resno in v soglasju z njo živimo, dva zelo
pomembna sadova: prispeva k svetovnemu miru in zagotavlja
vse milosti, ki so potrebne za večno zveličanje.
Marijo in njena sporočila bo predstavljal kip, narejen po
podobi, ki so jo videli leta 1917 fatimski pastirčki. Ob
milostnem obisku fatimske Marije v Sloveniji se ne bomo ustavljali ob samem kipu, čeprav
nam bo kot nepopolnim telesno-duhovnim bitjem v veliko pomoč. Kip predstavlja in na neki
način ponavzočuje našo Mater Marijo in vse tisto, kar je povezano s fatimskimi sporočili.
Glavna oblika priprave je obhajanje petih prvih sobot od januarja do maja 2016. V
zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu Srcu (in po njem presvetemu Jezusovemu Srcu)
bomo prejeli 1) zakrament sprave, 2) zadostilno sv. obhajilo, 3) zmolili del rožnega
venca in 4) petnajst minut delali družbo Marijinemu brezmadežnemu Srcu s
premišljevanjem ene ali več skrivnosti rožnega venca. Spovedati se je možno več dni
prej ali več dni pozneje, ob prejemu zadostilnega sv. obhajila pa je seveda treba biti v
posvečujoči milosti, to pomeni, da nismo navezani na noben greh.
Pomemben je duh zadoščevanja, ljubezni in usmiljenja, da ne bi ostali le pri zunanjem
izpolnjevanju. Ne le pri prvosobotni pobožnosti, ampak tudi na druge dni v času priprave na
Marijin obisk bomo radi molili rožni venec in poživili družinsko molitev.
Ker se maja, po končani pobožnosti petih prvih sobot, predvideva tudi osebna posvetitev
Marijinemu in po njem Jezusovemu Srcu, je čas obhajanja petih prvih sobot tudi čas
priprave posameznikov, družin in drugih skupin na posvetitev najsvetejšima Srcema.
Nikakor ni dovolj, da posvetilno molitev le izpovemo. Potrebna je 1) osebna odločitev ter 2)
molitvena in 3) umska priprava. Molitvena priprava je s tem, da se udeležujemo prvosobotne
pobožnosti in molimo pripravljalno molitev. Umska priprava pa pomeni, da vsaj nekaj vemo
o posvetitvi in da smo pripravljeni v skladu z njo tudi živeti. Posvetitev pomeni obnovitev
krstnih obljub in novo odločitev za življenje v poglobljenem prijateljstvu z Jezusom in Marijo.
Boris Rozman, kaplan

Svečnica
Praznik Gospodovega darovanja, bo v torek,
2. 2. Pri vseh mašah bo blagoslov sveč.
V vseh župnijah boste lahko kupili sveče z
motivom suške cerkve. Priporočeni darovi
(1,5 €) bodo namenjeni za župnijo Zali Log.
V nedeljo po svečnici, 7. 2., bo v vseh
župnijah ofer za razsvetljavo in kurjavo.
Seja ŽPS
Člani ŽPS, vabljeni na 3. sejo, ki bo v župniji
Železniki v sredo, 3. 2., po maši v župnišču in
Zali Log v nedeljo, 7. 2., po maši v župnišču.
Prvi petek in prva sobota
V petek, 5. 2., je prvi petek v mesecu.
Duhovnika bova obiskovala bolnike in ostarele
po domovih. Če še kdo želi obisk duhovnika na
domu, naj to sporoči v župnišče.
Druga od petih molitev v pripravi na sprejem
fatimske Marije romarice bo: v Dražgošah v
petek, 5. 2., po sv. maši, ki je ob 17. uri,
na Zalem Logu v soboto, 6. 2., po sv. maši, ki
je ob 8. uri, in v Železnikih v soboto, 6. 2., po
sv. maši ob 18. uri.
Postni čas
S pepelnično sredo, 10. 2., začnemo
40-dnevni postni čas v pripravi na
velikonočne praznike. Začnimo tudi letošnji
post s sveto mašo in obredom pepeljenja!
Vse postne četrtke povabljeni k skupni
molitvi brevirja ob 7. uri zjutraj v učilnico
župnišča v Železnikih.
Postna postava za postni čas 2016
Strogi post na pepelnično sredo, 10. 2., in na
veliki petek, 25. 3. Takrat se le enkrat na dan
do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.
Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do
začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je
na vse petke v letu. Izven postnega časa
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s
kakšnim drugim dobrim delom pokore ali
ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi
veže vernike od izpolnjenega 14. leta dalje.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na
petek ali kakšna slovesnost v družini (poroka,
pogreb ...), post in zdržek odpadeta.
Pobožnost križevega pota v postu
Dražgoše: ob sredah ob 16.35 uri in ob
nedeljah pred mašo ob 7.35 uri. Ob nedeljah
ga pripravljajo: 14. 2. MePZ;
21. 2. MPZ in mladi; 28. 2. ŽPS in ŽGS;
6. 3. veroučenci 1. r.–4. r.; 13. 3. birmanci.
Zali Log: ob četrtkih ob 16.35 in ob nedeljah
pred mašo ob 8.35 uri. Ob nedeljah ga

pripravljajo: 14. 2. ŽPS in ŽGS;
21. 2. pevci MePZ; 28. 2. MPZ in mladi;
6. 3. birmanci; 13. 3. veroučenci 1. r.–4. r.
Železniki: ob petkih ob 17.30 uri v župnijski
cerkvi. Vodijo ga: 12. 2., 19. 2., 26. 2., 4. 3.
birmanci; 11. 3. veroučenci 4. r.–6. r.; 18. 3.
veroučenci 1. r.–3. r.
Pri sv. Frančišku bomo križev pot molili na
tiho nedeljo, 13. 3., ob 14. uri (člani ŽPS) in na
veliki petek, 25. 3., ob 15. uri (veroučenci).
Veroučenci, ki obiskujejo verouk v Železnikih,
naj se križevega pota udeležijo po razporedu in
vsaj še na velik petek.

četrtek, 18. 2., na Zalem Logu. Oba dneva se
prične ob 9. uri. Zaključi se v sredo ob 16. uri
ter v četrtek ob 16.30. uri z mašo v župnijski
cerkvi na Zalem Logu.
Otroci se bodo ob Mariji, Materi usmiljenja
vsebinsko poglobili še v priliko o usmiljenem
Samarijanu ter spoznali telesna in duhovna
dela usmiljenja. Prijave sprejemamo do
nedelje, 14. 2., oziroma do zapolnitve mest.
Število otrok je omejeno na 35.

Zimske počitnice
V tednu od 15. do 19. 2. ni verouka. V tem
tednu so uradne ure samo po sv. maši.

Slavilna molitev mladih
V sredo, 24. 2., 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.

Ministrantski smučarski dan – Rudno
Župniji Selca in Železniki vabita v
ponedeljek, 15. 2., ob 8. uri na ministrantski
smučarski dan na Rudno s tekmovanjem za
ministrante Selške doline. Več informacij
ministranti dobijo s prijavnico v zakristiji.

Romanje na Poljsko v sv. letu usmiljenja
Program romanja, cena in druge informacije
so objavljene na spletni stani, oglasnih tablah
in na letakih na mizici za tisk. Na romanje se
prijavite v župnišču v Železnikih. Vaše prijave
bomo posredovali potovalni agenciji Happy

Celodnevno češčenje na Zalem Logu
V torek, 16. 2., bo na Zalem Logu praznik
celodnevnega češčenja Najsvetejšega.
Razpored celodnevnega češčenja: Vsako uro
naj bo pol ure skupne molitve (npr. rožni
venec) in pol ure tišine za osebno molitev.
9.00: izpostavitev Najsvetejšega z molitvijo
dnevne molitvene ure in rožnega venca.
10.00: sveta maša
11.00: Potok in Osojnik
12.00: molitvena skupina
13.00: Zali Log ob cerkvi
14.00: Davča in Zali Log – Grapa
15.00: Martinj Vrh
16.00: Birmanci, veroučenci in mladi
17.00: Sklep celodnevnega češčenja z
litanijami Srca Jezusovega. Somaševanje bo
vodil g. Aljaž Kraševec, kaplan v Grosuplju.
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! Člani ŽPS prevzemite odgovornost,
da boste ob določeni uri za vašo vas vodili
molitev in povabili še sovaščane.
Zimski oratorij
Zimski oratorij za otroke od 1. do 6. razreda
iz vseh treh župnij se bo odvijal v sredo, 17., in
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+ Janez Benedičič
v zahvalo Materi Božji
++ Nežka, Janko in Gabriel Prevc
+ Jože Thaler, 7. dan
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++ Anica in Janez Kokalj, obl.
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17 ZL + Boska Demšar
h
18 Ž + Jure Brkić
h
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Zahvale
Hvala vsem, ki ste pripomogli k lepemu
praznovanju godu sv. Antona Puščavnika in za
darove, ki ste jih ob tem namenili za cerkev.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k
doživetemu srečanju zakonskih jubilantov.
Bog povrni vsem, ki storite karkoli dobrega v
korist vseh treh župnij in Antonovega vrtca.

18 Ž ++ starši Veber in Peter Golja
h
18 Ž + Slavka Nadižar
h

TOREK

Adventna in trikraljevska akcija – zahvala
Otroci so za lačne otroke v adventni akciji
zbrali naslednje vsote: Dražgoše 108,46 €,
Zali Log 261,30 €, Železniki 146,07 €.
Trikraljevski koledniki pa so za ljudi v
misijonskih deželah zbrali naslednje vsote:
Dražgoše 584,88 €; Zali Log 1.139,40 €;
Železniki 3.220,88 €.
Bog povrni vsem otrokom, kolednikom,
spremljevalcem in dobrotnikom za vaše
darove, ki prinašajo srečo tudi drugim!

h

Sabina, muč

PONEDELJEK
FEBRUAR

Tours, ki je prevzela organizacijo romanja in
vam bo tudi poslala predračun. Datum
zaključenega zbiranja prijav je 27. 3. 2016.

17 D na čast Marijinemu
brezmadežnemu Srcu
Agata, dev. in
h
18 Ž ++ starši Antonija in Matevž
muč.
Jenšterle
h
18 Ž + Jela Stjepanovič, obl.
h
8 ZL + Marija Mediževec, obl.
Pavel Miki, muč.
h
18 Ž + Janez Jakolič, 7. dan
prva sobota
h
18 Ž ++ Vida in Matevž Šmid
h
7 Ž za župljane
h
8 D ++ Jernej in Marija Lotrič, obl.
5. NEDELJA
h
MED LETOM
9 ZL ++ Anton in starši Frelih
h
Koleta, red.
10 Ž ++ Ivanka in Jože Šmid ter Milan
Markič, obl.

NAPOVEDNIK
Ministrantske vaje

D: pet., 12. in 26. 2., 16.00
Ž: pet., 12. in 26. 2., 18.30
ZL: ned., 14. in 28. 2., 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.

9. 2. ob 18.45; župnišče v
Železnikih.
Slavilna molitev

Vsako sredo po maši
(molitvena skupina) ter 24.
2. po maši; mladi iz OPZ.
Svetopisemska sk.

2. 2. in 23. 2. ob 18.45;
župniščev 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.

