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PONEDELJEK
MAREC

1
TOREK
MAREC

2
SREDA
MAREC

3
ČETRTEK
MAREC

4
PETEK
MAREC

5
SOBOTA

Roman op.
prestopni dan

h

18 Ž + Janez Jakolič, 30. dan
h
Albin (Zorko), šk. 18 Ž ++ Verena in Boris Opokov ter
Bremec
Neža Praška,
dev.
Kunigunda,
cesarica
+ postni petek
Kazimir, kr.
prvi petek
Livija, muč.
prva sobota

h

17 D ++ Šolar in Pintar
h
18 Ž + Alojzija Rejc, obl.

6
NEDELJA
MAREC

7
PONEDELJEK
MAREC

8
TOREK
MAREC

9
SREDA
MAREC

10
ČETRTEK
MAREC

11
PETEK

h

8 ZL ++ Reya
h
18 Ž + Peter Bernard

SOBOTA

13
NEDELJA

+ Rok Tušek; za župnjane
+ Jakob Prevc
++ Čemšišarjevi
+ Franc Primožič, obl.

h

18 Ž po namenu
h
18 Ž + Silvo Rozman
h

40 mučencev iz
Armenije

h

18 Ž + Jože Šturm
h
18 Ž po namenu
18

h

18

h

Ž ++ Janez Krek, obl. in Ivanka
Hervatin
Ž + Jožef Bogataj, obl.

h

+ postni petek
Benedikt, šk.

17 D + Filip Kavčič, obl.
h
17 D + Slavica Jelovčan, 30. dan
h
18 Ž + Gabriel Eržen
h

Justina, red.

8 ZL + Milan Potočnik, obl.
h
18 Ž ++ Čemažar in Franc Nedižavec
Ž
D
ZL
Ž

za župljane
++ Jernej in Marija Lotrič, obl.
+ Peter Demšar
+ Peter Pratljačić, obl.

3
XXII

Eva Rejc
Gašper Prevc
Jana Gaser
Matic Megušar in
Luka Šubic

Sobota, 5. 3.

Ž 18h Jošt Drol
Nedelja, 6. 3.

Ž

7h

D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Bernarda in Janez
Kavčič
Lea Luznar
Janez in Mira
Benedičič
Valerija Megušar

Sobota, 12. 3.

Ž 18h Andreja Čufar
Nedelja, 13. 3.

Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Jerneja Benedik
Brigita Prevc
Jure Demšar
Matej Šubic

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.
Spovedovanje

7
5. POSTNA
h
8
NEDELJA
h
Kristina, dev. in 9
h
muč.
10

21. februar
2016

Nedelja, 28. 2.

Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Župnijska pisarna

Frančiška
Rimska, red.

h

MAREC

Ž
D
ZL
Ž

Janez od Boga, 18 Ž ++ starši Lotrič (D)
h
red. ust.
18 Ž + Ivan Primožič (god)

MAREC

12

Ž 18h Katja Markelj

h

17 D ++ Marica in Peter Habjan, obl.
h
18 Ž ++ Dorica in Marjan Prezelj, obl.

7
4. POSTNA
h
8
NEDELJA
h
9
Marcijan, muč.
h
10
Perpetua in
Filicita, muč.

Sobota, 27. 2.

h

17 ZL + Katarina Kenda, obl.
h
18 Ž + Ciril Deželak

h

MAREC

BRALCI BERIL

h

18 Ž ++ Jože Fajfar in Marija Golja
h
18 Ž za zdravje

Ž: vsak dan pol ure pred
mašo ter sreda in prva
sobota po maši.
ZL, D: pred mašo ali po
dogovoru.

Gospodu župniku Maksimilijanu Ocepku v slovo
Spoštovani gospod župnik!
Veliko hvaležnost vam ob zadnjem slovesu izrekamo tudi župljani Dražgoš, Zalega Loga in
Železnikov, krajev, ki ste jim posvetili večji del – kar 34 let – svojega duhovniškega
življenja. K nam ste prišli (natančneje, vaša dela so pokazala, da ste bili s posebnim
namenom poslani med nas) konec leta 1959.
Pričakale so vas: v Železnikih dve v vojni poškodovani cerkvi, na Zalem Logu
cerkev, ki jo je bilo treba nujno obnoviti, v Dražgošah pa zasilna baraka, ki je
nadomeščala v vojni tragediji do tal porušeno romarsko svetišče.
Vaša mladostna zagnanost in marljivost sta hitro začeli rojevati sadove.
Železniki so dobili obnovljeno in posodobljeno župnijsko cerkev
svetega Antona, poleg nje pa še novo župnišče. Zobu časa niste
prepustili niti druge cerkve v tem kraju, cerkve svetega Frančiška.
Na Zalem Logu so zagon vašemu neizčrpnemu delu dali ognjeni
zublji, ki so zajeli cerkev pred težko pričakovano novo mašo
domačina. Cerkev Marije Vnebovzete je v nekaj letih dobila novo
podobo, še lepšo od prvotne. Pod vašim vodstvom so obnovili
zunanjost božjepotne cerkve Loretske Matere Božje v Suši.
Zagotovo največji pečat pa ste pustili v Dražgošah, kjer je z vašo
iznajdljivostjo in neizmernim pogumom ter s požrtvovalnostjo in
složnostjo domačinov zrasla prva cerkev v Sloveniji po drugi
svetovni vojni – cerkev svete Lucije. Vaša naknadna polletna
Maksimilijan
izguba prostosti je bila le ponesrečen odziv takratnih oblasti na
Ocepek
mojstrovine Bitenca in Kregarja. S popolnim zaupanjem v božjo
* 9. 10. 1916
previdnost in s svojim značajem ste bili vselej korak pred drugimi,
† 15. 2. 2016
tudi oblastniki, česar ste se znali veseliti, prigodam pa se pozneje s
ponosom nasmejati.
Lahko bi še naštevali vaše gradbene podvige, številne nove zvonove in posodobljeno
zvonjenje, obnovo ruševin znamenite romarske cerkve v Dražgošah, ki ste ji namenjali skrb do
zadnjih let življenja … Vse to ste dokumentirali v knjigi Dni premišlja, ki so bili …, za kar smo
vam iz srca hvaležni.
Ne bomo pozabili, da ste ob vsem tem v polnosti dali Bogu na voljo svoje
duhovništvo tudi za obnovo žive Cerkve. Ni lahko prešteti, koliko otrok ste krstili v
naših župnijah; koliko prvošolcev pripravili na prvo sveto obhajilo in spoved; koliko generacij
birmancev pripravili na potrditev svetega duha; koliko parov pripravili na zakon in poročili;
koliko bolnikov obiskali, jih spravili z Bogom in jim olajšali smrt; koliko mrtvih pokopali.
Nikakor pa ni mogoče navesti števila darovanih svetih maš ter ur, prebitih v spovednici in pri
molitvi. Samo Bog, Božja Mati Marija in Vi veste, koliko osebnih in občestvenih stisk ste na
Marijino priprošnjo z Božjo pomočjo zmogli pokončno in dostojanstveno premagati.

(nadaljevanje s prejšnje strani)
V letu, ko se pripravljamo na tretji obisk
Fatimske Marije romarice, smo vam hvaležni,
da ste številna dela v naših župnijah, med
drugim graditev cerkve v Dražgošah, posvetili
Fatimski Mariji in s tem Marijinemu
brezmadežnemu Srcu. Tako ste nas nevsiljivo
spodbudili k zaupanju v njeno priprošnjo tudi
za naš rod in prihodnje generacije.
Spoštovani gospod župnik, za vse vam Bog
povrni.
Hvaležni župljani Dražgoš, Zalega Loga in
Železnikov
Govor je pripravil Rok Pintar, ki ga je tudi
prebral na pogrebu v Komendi 18. 2. 2016.
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.
Skupna molitev brevirja
Vse postne četrtke povabljeni k skupni
molitvi brevirja ob 7. uri zjutraj v učilnico
župnišča v Železnikih.
Vpis otrok v Antonov vrtec
Antonov vrtec vabi k vpisu predšolskih otrok
za šolsko leto 2016/2017. Informacije ter vloge
za vpis dobite v Antonovem vrtcu in na spletu:
www.antonov-vrtec.si. Oddajte jih do 26. 2.
Pobožnost križevega pota v postu
Dražgoše: ob nedeljah pred mašo ob 7.35 uri
ga pripravljajo: 28. 2. ŽPS in ŽGS;
6. 3. birmanci; 13. 3. veroučenci 1. r.–4. r.
Zali Log: ob nedeljah pred mašo ob 8.35 uri
ga pripravljajo: 28. 2. MPZ in mladi;
6. 3. veroučenci 1. r.–4. r.; 13. 3. birmanci
Železniki: ob petkih ob 17.30 uri v župnijski
cerkvi. Vodijo ga: 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.
Postni večer – Marija Mati usmiljenja
V soboto, 27. 2., ob 18. uri vabljeni v
župnijsko cerkev v Železnike k sv. maši in na
postni večer v svetem letu usmiljenja ter v
pripravi na tretji obisk Fatimske Marije
romarice v Sloveniji.

Gost večera bo g. Anton Košir SDB, rektor
svetišča Kraljice miru na Kureščku, ki bo
spregovoril o vlogi Božje Matere Marije v
prelomnih trenutkih slovenske zgodovine in
vsakdanjem življenju kristjana.
Dekanijsko romanje v letu usmiljenja
Dekanijski duhovniki smo se odločili, da na
tretjo postno nedeljo, 28. 2., kot celotna
dekanija
poromamo
v
ljubljansko
stolnico.
Ob 15. uri nas bo pred stolnico pozdravil
arhidiakon msgr. dr. Jože Plut, nato bomo
vstopili skozi sveta vrata. V stolnici bo nato
možnost za spoved (več spovednikov), molili
bomo križev pot in nato ob 16. uri obhajali
sveto mašo. Odhodi avtobusa: Sorica: 13.10;
Zali Log: 13.25; Železniki: 13.35; Selca:
13:45. Prijave v župnišču ali na telefon do
četrtka, 25. 2.
Družinska maša
Na četrto postno nedeljo, 6. 3., ob 10. uri bo
v Železnikih družinska sv. maša. Somaševanje
bo vodil kapucin br. Jožko Smukavec.
V evangeljski priliki bomo spoznali
usmiljenega Očeta, ki odpušča in odprtih rok
sprejema svojega izgubljenega sina.
Pri maši bodo sodelovale družine s prošnjo,
da bi bila vsaka družina prostor usmiljenja in
odpuščanja.
Srečanje birmancev in birmanskih
animatorjev z voditeljem duhovnih vaj
Duhovne vaje za birmance iz Železnikov
bodo letos od 1. do 3. aprila v Adergasu. Vodil
jih bo kapucin, br. Jožko Smukavec.
V pripravi na duhovne vaje bodo na četrto
postno nedeljo, 6. 3., pri družinski maši ob 10.
uri sodelovali birmanci, po maši pa bo
srečanje vseh birmancev in birmanskih
animatorjev z voditeljem duhovnih vaj v
župnijski cerkvi v Železnikih.
Prvi petek in prva sobota
V petek, 4. 3., je prvi petek. Duhovnika bova
obiskovala bolnike in ostarele po domovih. Če
še kdo želi obisk duhovnika na domu, naj to
sporoči v župnišče.
Tretja od petih molitev v pripravi na sprejem
Fatimske Marije romarice bo: v Dražgošah v
petek, 4. 3., po sv. maši, ki je ob 17. uri,
na Zalem Logu v soboto, 5. 3., po sv. maši, ki
je ob 8. uri, in v Železnikih v soboto, 5. 3., po
sv. maši ob 18. uri. Pred Najsvetejšim bomo
molili žalostni del rožnega venca s
premišljevanji, litanije in posvetilno molitev.

Papeška nedelja
V nedeljo, 13. 3., bomo ob 3. obletnici
izvolitve papeža Frančiška praznovali papeško
nedeljo. Povabljeni, da molimo za svetega
očeta Frančiška. Pri svetih mašah se bomo
Bogu zahvalili zanj z zahvalno pesmijo.
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
Tours, ki je prevzela organizacijo romanja in
vam bo tudi poslala predračun. Datum
zaključenega zbiranja prijav je 27. 3. 2016.
Radijski misijon 2016
Jezus, obličje božjega usmiljenja
Od 13. do 19. 3. bo v programu Radia
Ognjišče potekal enajsti radijski misijon, ki ga
bodo vodili papeški pridigar p. Raniero
Cantalamessa in slovenski bratje kapucini.
P. Raniero Cantalamessa bo pripravil in
posnel dnevni osrednji nagovor (ob 17.00,
FEBRUAR

22
PONEDELJEK
FEBRUAR

23
TOREK

h

Polikarp, šk.
muč.

h

Valburga, op.

17 ZL po namenu
h
18 Ž ++ Ana in Jozo Čičak, obl.

+ postni petek
Aleksander
(Branko), šk.

17 D + Francka Jelenc, obl.
h
18 Ž + Franc Benedičič, obl.

h

ČETRTEK

26
PETEK
FEBRUAR

27
SOBOTA

18 Ž + Ivan Tušek, obl.
h
18 Ž po namenu
17 D ++ Jelenc
h
17 D + Jože Thaler, 30. dan
h
18 Ž + Rudolf Tarfila, obl.

SREDA

FEBRUAR

h

Matija, apostol
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h

h

8 ZL + Jože Benedičič, obl.
Gabrijel Žalostne
h
18 Ž ++ Pavla in Florjan Nastran, obl.
Matere Božje
h
18 Ž po namenu
h

FEBRUAR

28
NEDELJA

Zahvale
Hvala vsem za molitev in sodelovanje pri
praznovanju
celodnevnega
češčenja
Najsvetejšega 16. 2. na Zalem Logu.
Hvala Vesni Marenk z ekipo animatorjev in
sodelavcev ter vsem, ki ste se trudili za odlično
izpeljan zimski oratorij na Zalem Logu.
Bog povrni vsem, ki storite karkoli dobrega v
korist vseh treh župnij in Antonovega vrtca.

Sedež apostola 18 Ž ++ Rezka in Viko Bertoncelj
h
Petra
18 Ž + Alojzija Ceferin, 7. dan

FEBRUAR
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ponovitev ob 21.00), ki ga bo prevedel br.
Štefan Kožuh. Vsebina bo spregovorila o
Božjem usmiljenju, kateremu je posvečeno
sveto leto. Bratje kapucini bodo vsak dan
predstavili enega izmed svojih svetnikov in
svetnic, ki so bili odsev Božjega usmiljenja
(10.15, ponovitev ob 22.15). Na voljo bodo za
telefonski pogovor s poslušalci na „štiri oči“:
dopoldne med 10.30 in 11.30 ter popoldne
med 18.00 in 20.00.
Letošnja posebnost bo tudi v tem, da bo v
času misijona po Sloveniji romala relikvija
svetega patra Pija, ki ga je papež Frančišek
imenoval za sozavetnika svetega leta
usmiljenja.

3. POSTNA
NEDELJA
Ožbolt, šk.

7
h
8
h
9
h
10

Ž
D
ZL
Ž

za župljane
+ Francka Ambrožič, obl.
+ Alojzija Bernard, obl.
+ Julija Benedičič, obl.

NAPOVEDNIK
Ministrantske vaje

D: pet., 26. 2. in 11. 3., 1600
Ž: pet., 26. 2. in 11. 3., 1830
ZL: ned., 28. 2. in 13. 3., 1000
Krščevanje otrok

Ž: 13. 3. in 17. 4.
D, ZL: po dogovoru
Skupna priprava za starše
in botre: četrtek, 10. 3., ob
1900 in 14. 4. ob 2000 v žup.
v Železnikih. Predhodno se
prijavite v župnišču.
Zgodovinska sk.

8. 3. ob 18.45; župnišče Ž.
Slavilna molitev

24. 2. ob 18.45; cerkev Ž.
Svetopisemska sk.

23. 2. in 1. 3. ob 18.45;
župnišče Železniki.

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.

