MAREC

21
PONEDELJEK

VELIKI PONEDELJEK

Nikolaj iz Flüe

MAREC

22
TOREK

VELIKI TOREK

Lea, spok.

MAREC

23
SREDA

VELIKA SREDA

Alfonz, šk.

h

18 Ž ++ rodbina Megušarjevih
h
18 Ž po namenu
h

18 Ž + Gabriel Markelj, obl.
h
18 Ž ++ Jože Šmid, starši Gaser in Šmid
h

18 Ž + Marjan Frelih (god)
h
18 Ž + Martin Bajželj, 30. dan
h

MAREC

24
ČETRTEK

18
h
18
VELIKI ČETRTEK
h
18
h
18

MAREC

25
26
SOBOTA
MAREC

27
NEDELJA

MAREC

28

h

6
h
GOSPODOVEGA 8
h
VSTAJENJA
9
h
letni čas
10

h

Ž
D
ZL
Ž

za župljane
+ Anton Ambrožič, obl.
+ Alojzija Benedičič
+ Agata Petrač, obl.

h

Ž
D
ZL
Ž

+ Filip Eržen
v zahvalo
+ Katarina Rant, obl.
+ Lovrenc Bernik, obl.

VELIKA NOČ

VELIKONOČNI
PONEDELJEK

Bojan, kn.

MAREC

VELIKONOČNA
OSMINA

TOREK

Jona, muč.

MAREC

VELIKONOČNA
OSMINA

30
SREDA

Amadej

MAREC

VELIKONOČNA
OSMINA

31
ČETRTEK

Benjamin, muč.

APRIL

VELIKONOČNA
OSMINA

1
PETEK
APRIL

2
SOBOTA

15 Ž - križev pot (pri c. sv. Frančiška)
h
18 D, ZL, Ž - obredi velikega petka

19 D ++ starši in Lucija Šolar, obl.
h
VELIKA SOBOTA 19 ZL ++ starši Šturm in Kuhar
h
19 Ž + Julka Marijan, obl.

PONEDELJEK

29

Irena in Agapa

7
h
8
h
9
h
10
h

19 Ž ++ Franc in Marija Demšar, obl.
h
19 Ž + Martina Rant, obl.
h

19 Ž za duhovne poklice
h
19 Ž ++ Filip in Minka Eržen
h

19 Ž + Marta Tavčar, obl.
h
19 Ž po namenu
h

17 D ++ Jelenc
h
19 Ž + Franc Bogataj (god)
h

8 ZL ++ Jerica in Anton Demšar
h
19 Ž + Antonija Potočnik, obl.
h
Frančišek Paolski 19 Ž + Mihela Tušek, 30. dan
VELIKONOČNA
OSMINA

h

APRIL

3
NEDELJA

+ Neža Jelenc, obl.
+ župnik Maks Ocepek
+ Marija Tabernik, 7. dan
++ Dragica Šturm in starši Eržen

h

++ VELIKI PETEK

PETEK
MAREC

D
ZL
ZL
Ž

2.VELIKONOČNA
BELA NEDELJA
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA

7
h
7
h
8
h
9
h
10

Ž + župnik Maks Ocepek
Ž v zahvalo Mariji Pomagaj za rešitev
D + Jože Thaler
SUŠA za župljane
Ž ++ Nastran

BRALCI BERIL
Sobota, 19. 3.
Ž 7h Janko Ravnihar
D 8h Marjeta Nastran
ZL 9h Nejc Kavčič
Ž 18h Jože in Ivka Tavčar

13. marec
2016

4
XXII

Nedelja, 20. 3.
Ž 7h Ivana Benedičič
D 8h Mohor Prevc
ZL 9h Neža Trdin
Ž 10h Maja Virant
Veliki četrtek, 24. 3.
Ž 18h apostoli
D 18h Andreja Šolar
ZL 18h Nika Rant
Veliki petek, 25. 3.
Ž 18h Tomaž Weiffenbach
D 18h Jana Habjan
ZL 18h Simon Čemažar
Velika sobota, 26. 3.
Ž 19h Katja Ržen, Tone
Demšar, Mirjam Tolar,
Robert Markelj,
Špela Bertoncelj
D 19h Sabina Habjan, Tilen
Habjan, Aleš Kavčič,
Špela Kavčič,
Helena Kavčič
ZL 19h Minka Kenda, Tatjana
Frelih, Damjana Rant,
Jana Gaser,
Aleš Markelj
Velika noč, 27. 3.
Ž 6h Mojca in Martin Tolar
D 8h Tilen Habjan
ZL 9h Špela Bernard
Ž 10h Tatjana in Andrej Šuštar
Ponedeljek, 28. 3.
Ž 7h Lucija Thaler
D 8h Bojana Kavčič
ZL 9h Tone Demšar
Ž 10h Urh Demšar
Sobota, 2. 4.
Ž 19h Tatjana Košir
Nedelja, 3. 4.
Ž 7h Nika Bernik
D 8h Špela Kavčič
SUŠA 9h Ana Gaser
Ž 10h Janez Demšar

»Kaj iščete živega med mrtvimi?
Ni ga tukaj, temveč je vstal« (Lk 24,5–6)
Žene, ki v svitu jutranje zore hitijo h grobu, so morebiti eden najbolj tragičnih
likov v Svetem pismu. Njihova srca so polna ljubezni, njihove oči pa polne solza.
Tako zelo so ljubile Jezusa, da so nestrpno čakale na trenutek, ko se bo sobotni dan končal in
se bo začelo novo jutro, da bodo lahko pohitele h grobu njega, ki jim je pomenil vse v življenju,
na Jezusov grob. Ko pa v vsej naglici pridejo do groba, jim dva moža v belih oblačilih postavita
vprašanje, ki jih je moralo vreči iz tira: »Kaj iščete živega med mrtvimi?«
Jezusa so iskale na napačnem kraju. Iskale so ga tam,
kamor jih je vodila njihova pamet, njihova izkušnja. V
človeškem izkustvu se mrtvega išče na pokopališču, v njegovem
grobu. Svoje izkušnje so postavile pred Jezusove besede, pred
njegove obljube, da bo v Jeruzalemu trpel in umrl, a da bo
tretji dan vstal. Lahko bi rekli, da je v doživljanju Jezusovega
trpljenja Jezusova beseda v njih umolknila. Govorilo jim je
samo še vsakdanje izkustvo. In to izkustvo je mrtvega iskalo
med mrtvimi. Zato ga tudi niso našle.
Jezusa pa ni bilo tam, temveč je vstal. Bil je v vrtu, za
Magdaleno, ki se je sklanjala v prazen grob in se prestrašena
spraševala, kdo je odnesel njenega Gospoda. Nežno jo je
poklical. Obrnila se je in ga zagledala. Vstalega. Živega. Bil je v dvorani zadnje večerje,
kjer so učenci iz strahu pred Judi do konca potegnili zapahe in mislili, da so varni. Jezus je
prišel k njim skozi zaprta vrata in jim podaril mir. Šel je na pot proti Emavsu, po kateri sta
se opotekala učenca, razočarana zaradi umrlega upanja. Pridružil se jima je, ju vodil skozi
Pisma in jima za mizo v gostišču odprl oči, da sta se lahko vrnila v skupnost.
Zakaj ljudje iščemo Gospoda tam, kjer ga ni? To vprašanje je vedno znova izziv tudi
za nas duhovnike. Ali smo tam, kjer je Gospod, ali pa ga iščemo tam, kjer mi mislimo, da
bi moral biti? Ali ga iščemo po njegovem navdihu in po njegovi besedi, ali pa smo morda
vzpostavili svoj sistem mest in krajev, na katerih bi moral biti? Če smo se ujeli v to past, se tudi
nam dogaja, da Jezus stoji na našem vrtu, mi pa začudeni in zbegani strmimo v prazen grob.
Jezus pa ravna drugače. Tudi velikonočni dogodek nam kaže, da je On tam, kjer je
človek. Prišel je namreč, da bi človeku prinesel življenje, da bi človek to življenje imel v
izobilju. Zato gre tja, kjer človek potrebuje njegovo bližino, kjer potrebuje njegovo usmiljenje.
V letošnjem velikonočnem praznovanju mu še posebej dovolimo, da nas objame
s svojo usmiljeno bližino. Ko bomo odkrili, da je Jezus z nami, da ga ne zadržijo naši
zapahi, da ga ne zadrži naše beganje po različnih poteh, bomo doživeli odrešenje. To bo tudi
nas napotilo k ljudem, ki jih je strah, ki bežijo, ki doživljajo praznino in izgubljenost. Prinesli
jim bomo Jezusa in njegovo usmiljenje.
msgr. Stanislav Zore OFM, ljubljanski nadškof metropolit

Skupna molitev brevirja
Povabljeni k skupni molitvi brevirja v
četrtek, 17. 3., ob 7. uri v župnišče v Železnikih.
Pobožnost križevega pota v postu
V petek, 18. 3., ob 17.30 uri ga v župnijski
cerkvi v Železnikih vodijo veroučenci 1.–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).
Sv. Jožef in materinski dan
Letos bomo v Železnikih materinski dan
obhajali na praznik sv. Jožefa, 19. 3., ko bo po
večerni maši za starše kratek program ob
materinskem dnevu. Praznične maše bodo v
Železnikih ob 7. in 18. uri, v Dražgošah ob 8.
uri in na Zalem Logu ob 9. uri.
Kristusov pasijon po Janezu
19. 3. ob 16. uri bomo v cerkvi sv. Frančiška
prisluhnili Kristusovemu pasijonu po Janezu v
izvedbi zbora Claudio Monteverdi iz Italije.
Dekanijski molitveni dan za duhovne
poklice na Brezjah
V nedeljo, 20. 3, bo 15. uri na Brezjah za
škofjeloško dekanijo molitveni dan za duhovne
poklice. Ker je takrat v naši dekaniji spovedni
dan, povabljeni na Brezje z lastnim prevozom.
Sestanek za starše prvoobhajancev
Sestanek bo na Zalem Logu v ned., 20. 3., po
maši v župnišču, v Dražgošah v ned. , 3. 4., po
maši v prostorih pod cerkvijo in v Železnikih v
pon., 4. 4., ob 20. uri v župnišču.
Velikonočno spovedovanje
Pri verouku: od 14. do 18. 3. V Železnikih: v
soboto, 19. 3., od 16. do 18. ure ter na veliki
ponedeljek, torek in sredo po maši. Na Zalem
Logu: v nedeljo, 20. 3., po maši. V Dražgošah:
v nedeljo, 20. 3., ob 7.30 uri in po maši.
Veliki teden
Na CVETNO NEDELJO, 20. 3., v spomin na
Jezusov
slovesni
vhod
v
Jeruzalem
blagoslavljamo zelenje in butarice. Blagoslovi
bodo pri vseh nedeljskih mašah.
Od 21. 3. do 3. 4. ne bo verouka. Prosim,
udeležite se obredov velikega tedna ter
križevega pota na veliki petek.
V ponedeljek, 21. 3., ob 19. uri bo v župnišču
v Železnikih sestanek za vse sodelujoče v
procesiji v Železnikih: za nosilce bander, neba
in
svetilk
ter
predstavniki
pevcev,
pritrkovalcev in voditelj procesije.
V sredo, 23. 3., povabljeni k postu za

domovino in od 18.30 do 20.00 k molitvi
pred Najsvetejšim. Ta dan v Železnikih
»dežuramo« v molitveni verigi. S tem naši
državi podarjamo molitveni šopek in ob njeni
25-letnici prosimo za Božji blagoslov.
Obvezne ministrantske vaje bodo v vseh
treh župnijah uro in pol pred obredi: na v. čet.
in v. pet. ob 16.30 ter na v. soboto ob 17.30.
Na VELIKI ČETRTEK ob 6.30 uri povabljeni v
cerkev v Železnike k molitvi brevirja.
Maše bodo v vseh treh župnijah ob 18. uri.
Nato ste lepo vabljeni k molitvi z Jezusom na
Oljski gori. Nabirka velikega četrtka bo
namenjena prosilcem, ki se zatečejo po pomoč
na našo župnijsko Karitas.
Na VELIKI PETEK je strogi post. Ob 7. uri
povabljeni v cerkev v Železnike k molitvi
brevirja in začetku devetdnevnice Božjega
usmiljenja, ki traja do praznika Božjega
usmiljenja na belo nedeljo.
Ob 15. uri, ob uri Jezusove smrti, bomo z
veroučenci pri cerkvi sv. Frančiška molili
križev pot. Z obredi velikega petka pričnemo v
vseh treh župnijah ob 18. uri.
Nabirka velikega petka bo namenjena za
Cerkev v Sveti deželi.
Na VELIKO SOBOTO bo ob 7. uri zjutraj v
vseh treh župnijah blagoslov ognja in vode.
Ves dan ste povabljeni k molitvi pri božjem
grobu. Blagoslov velikonočnih jedil, Železniki:
14.30 pri Dermotovi kapelici (Na plavžu),
15.00 v župnijski cerkvi,
15.30 pri kapelici Kristusa Kralja,
16.00 v župnijski cerkvi.
Zali Log: 11.00 pri Demšarju v Martinj Vrhu,
11.30 pri Frančkovih v Martinj Vrhu,
12.00 pri Blegoških v Grapi,
13.30 pri Čemažarju v Potoku,
14.30 v župnijski cerkvi.
Dražgoše: 15.00 v župnijski cerkvi.
Velikonočno praznovanje
VELIKONOČNA VIGILIJA, najslovesnejše
bogoslužje vsega cerkvenega leta, bo v vseh
treh župnijah ob 19. uri. Med prinašanjem
velikonočne sveče v nerazsvetljeno cerkev ter
med izpovedjo vere, bodo ministranti od
velikonočne sveče prižgali vaše sveče, ki jih v
ta namen prinesite s seboj.
VSTAJENJSKA PROCESIJA in slovesna
VSTAJENJSKA MAŠA se bo v Železnikih začela
že ob 6. uri, v Dražgošah ob 8. uri in na Zalem
Logu ob 9. uri.
Ofer za župnijske potrebe bo v vseh treh
župnijah pri velikonočni vigiliji in pri vseh
velikonočnih mašah. Že vnaprej za vsak vaš

dar Bog povrni!
VELIKONOČNI PONEDELJEK je praznični
dan. Maše bodo po nedeljskem razporedu.
V času praznikov ni uradnih ur. V
nujnih primerih pokličite po telefonu ali pa se
oglasite po maši. Hvala za razumevanje!
Tudi letos bo za pomoč pri bogoslužju za
velikonočne praznike prišel v župnijo Dražgoše
jezuit p. Peter Lah.
V nedeljo, 27. 3., preidemo na poletni čas.
Večerne maše bodo v Železnikih ob 19. uri.
Romanje na Poljsko v sv. letu usmiljenja
Za naše romanje od 27. do 30. 4. je še 29
prostih mest. V kolikor ste zainteresirani ali pa
veste za koga, ki se je zanimal, vas prosim, da
zaradi lažje organizacije pohitite s prijavo.
Večino prijav moramo zbrati do 28. 3., ko je
zadnji datum za potrditev in plačilo hotela.
Slavilna molitev mladih pred Najsvetejšim
V sredo, 30. 3., bodo po maši ob 19.30 v
cerkvi sv. Antona v Železnikih s petjem,
igranjem in slavljenjem molitev oblikovali
mladi iz mladinsko-otroškega pevskega zbora.
Prvi petek in prva sobota
V petek, 1. 4., je prvi petek v mesecu.
MAREC
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Matilda, kr.

PONEDELJEK
MAREC

15
TOREK
MAREC

16
SREDA
MAREC

17
ČETRTEK
MAREC

18
PETEK

Klemen red.

19
SOBOTA

MAREC

20
NEDELJA

Obisk misijonarja Janeza Krmelja
V soboto zvečer in na belo nedeljo, 3. 4., nas
bo obiskal misijonar Janez Krmelj. Nabirko te
nedelje bomo namenili njegovemu misijonu na
Madagaskarju.
Slomškovo bralno priznanje (SBP)
Zadnje srečanje bo v Železnikih v soboto,
2. 4., ob 9. uri v župnišču; v Dražgošah in na
Zalem Logu v nedeljo, 17. 4., po maši.
Zahvale
Hvala vsem sodelujočim za pripravo in
molitev križevega pota v postnem času.
Bog povrni vsem, ki storite karkoli dobrega v
korist vseh treh župnij in Antonovega vrtca.

h

NAPOVEDNIK

h

vel. čet. in vel. pet., 1630
velika sobota, 1730

18 Ž ++ starši in brat Bekš
h
18 Ž po namenu
18 Ž + Angelca Šmid, obl.
h
18 Ž + Alojzija Čeferin, 30. dan
h

Hilarij Oglejski, 17 D ++ Marija in Andrej Kavčič
h
šk.
18 Ž + Frančiška Tavčar, obl.
h

Jedrt, dev.

17 ZL v zahvalo
h
18 Ž + Jože Šmid
h

+ postni petek 17 D + Antonija Lotrič, obl.
h
Ciril Jeruzalem. 18 Ž + Marija Kalan (god)
h

MAREC

Duhovnika bova obiskovala bolnike in ostarele
po domovih. Kdor želi obisk duhovnika na
domu pred prazniki, naj sporoči v župnišče.
Četrta od petih molitev v pripravi na sprejem
fatimske Marije romarice bo: v Dražgošah v
petek, 1. 4., po sv. maši ob 17. uri,
na Zalem Logu v soboto, 2. 4., po sv. maši ob
8. uri, in v Železnikih v soboto, 2. 4., po sv.
maši ob 19. uri. Pred Najsvetejšim bomo molili
do 22. ure.

7
h
Jožef, Jezusov 8
h
rednik.
9
h
18

Ž
D
ZL
Ž

++ starši in Marija Bogataj
+ Jože Thaler (god)
++ Janez in Ana Demšar
+ Franc Žaberl, obl.

h

Ž
D
ZL
Ž

+ Ivanka Dolenc, obl.; za župljane
++ oče in sin Luznar, obl.
+ Bojan Egart in Maruša, Mirko
po namenu

CVETNA
NEDELJA
Ožbolt, šk.

7
h
8
h
9
h
10

Ministrantske vaje

Krščevanje otrok

Ž: 17. 4. in 15. 5.
D, ZL: po dogovoru
Skupna priprava za starše
in botre: četrtek, 14. 4. in
12. 5. ob 2000 v župnišču v
Železnikih. Predhodno se
prijavite v župnišču.
Zgodovinska sk.

12. 4. ob 19.45; župnišče Ž.
Slavilna molitev

30. 3. ob 19.30; cerkev Ž.
Svetopisemska sk.

15. 3. in 5. 4. ob 19.45;
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.

