APRIL

11

h

Stanislav, šk.

PONEDELJEK
APRIL

12

Viktor muč.

APRIL

Martin I., papež

17 D + Rafko Kavčič,obl.
h
19 Ž ++ Terezija Šolar, obl. in Aleš

Lidvina, dev.

17 ZL ++ Peter in Ljudmila Nastran
h
19 Ž + za duše v vicah

APRIL

14

h

ČETRTEK
APRIL

15
PETEK
APRIL

16
SOBOTA

APRIL

17
NEDELJA

Damijan duh.
Helena, kn.

19
TOREK

ZL
ZL
Ž
Ž

+ Marija Podobnik
+ Marija Tabernik, 30. dan
+ Filip Eržen
+ Leopold Langerholc

h

Ž
D
ZL
ZL
Ž
Ž

+ Rafko Nastran
+ Miha Habjan, obl.
+ Stanislav Čemažar
+ Peter Demšar, obl.
za župljane
+ Antonija Karlaš, obl.

7
h
8
4.VELIKONOČNA
h
9
NEDELJA
h
9
duhovni poklici.
h
10
h
10
h

Galdin, šk.

h

h

Teotim, škof

17 D + Dominik Lotrič
h
19 Ž ++ Antonija in Franc Luznar, obl.

Anzelm, škof.

17 ZL + Bojan Zajc
h
19 Ž + Mihela Prezelj, obl.

SREDA
APRIL

21

h

ČETRTEK
APRIL

22
PETEK

h

17 D + Tončka Šut, obl.
h
Aleksandra, muč. 19 Ž za uspešno zdravljenje
h
19 Ž + Rudi Rejc, 30. dan
h

APRIL

23

19 Ž + Marko Lotrič, obl.
h
19 Ž za zdravje

19 Ž v zahvalo Mariji Pomagaj
h
Leon IX., papež 19 Ž ++ Mihaela in straši Markelj ter
Zvonka Bergant

APRIL

20

17 D ++ Rozalija in Franc Lotrič, obl.
h
19 Ž ++ Klemenčič in Pintar

8
h
Bernardka Lurška, 8
h
red.
19
h
19

PONEDELJEK
APRIL

h

h

APRIL

18

19 Ž ++ starši Lotrič, obl.
h
19 Ž + Tilka Rejec
h

SREDA

Jurij, muč.

SOBOTA

8 ZL + Mici in Štefka
h
8 ZL + Marija Šturm, 30. dan
h
19 Ž + Marta Demšar, obl.
7

APRIL

24
NEDELJA

h
h

Ž za župljane

5.VELIKONOČNA 8 D + Anton Šturm, obl.
h
NEDELJA
8 D v zahvalo Materi Božji

Honorij, šk.

h

BRALCI BERIL
Sobota, 9. 4.

Ž 19h Katarina Černe

h

TOREK

13

19 Ž + Franc Frelih, obl.
h
19 Ž + Marjan Pintar

9 ZL + Janez Benedičič
h
10 Ž + Antonija Šolar, obl.

3. april
2016

5
XXII

Nedelja, 10. 4.

Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Tadeja Šuštar
Bojana Kavčič
Benjamin Gaser
Gregor Šuštar

Sobota, 16. 4.

Ž 19h Lucija Tolar
Nedelja, 17. 4.

7h

Ž
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Mira Jelenc
Andreja Lušina
Damjana Rant
Majda Weiffenbach

Sobota, 23. 4.

Ž 19h Tina Fajfar
Nedelja, 24. 4.

Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Saša Nastran
Alenka Lotrič
Elica Frelih
Franc Tušek

Župnijska pisarna

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

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

Marijino naročilo fatimski vidkinji Luciji
Najstarejša fatimska vidkinja Lucija je bila v mestu Pontevedra v Španiji pri sestrah
dorotejkah v postulatu, da bi se pripravila na redovniško življenje. Takrat je 10. decembra 1925
v svoji mali sobi videla Marijo z Jezuščkom v rokah. Marija ji je dala naročilo glede širjenja
pobožnosti petih prvih sobot in obljubila tistim, ki jo bodo obhajali, milost zveličanja. To je
vélika obljuba Marijinega brezmadežnega Srca. Je »lâhko in gotovo sredstvo zveličanja, ker
se opira na najbolj zdravo katoliško izročilo glede odrešenjske učinkovitosti Marijinega
posredovanja.«
Véliko obljubo je Marija napovedala Luciji že 13. julija
1917, v drugem delu fatimske skrivnosti. Marija je med
drugim rekla: »Da bi preprečila drugo svetovno vojno,
lakoto in preganjanje Cerkve ter svetega očeta (…) bom
prišla prosit za posvetitev Rusije mojemu brezmadežnemu
Srcu in za zadostilno obhajilo na prve sobote.«
To besedilo razodeva, da obhajanje prvih sobot (skupaj s
posvetitvijo Rusije) ni le sredstvo zveličanja, ampak tudi pot
do svetovnega miru. Poglejmo podrobno, kako je Lucija 1925
prejela véliko obljubo. Konec leta 1927 je videnje v
Pontevedri in véliko obljubo zveličanja po naročilu
duhovnega voditelja patra Aparicia DJ, deloma v tretji osebi,
zapisala takole: Vidkinja je 13. junija 1917 prosila Marijo, da
bi jih vzela v nebesa. Presveta Devica je odgovorila: 'Da,
Jacinto in Frančiška bom vzela kmalu. Ti pa ostaneš tu še
nekaj časa. Jezus hoče s tvojim sodelovanjem doseči, da me
bodo ljudje spoznali in ljubili. Na svetu hoče vpeljati
pobožnost do mojega brezmadežnega Srca. Tistemu, ki se je
bo oklenil, obljubim zveličanje in te duše bo Bog ljubil kakor
cvetlice, s katerimi krasim njegov prestol.'
Dne 10. decembra 1925 se ji je prikazala Presveta Devica v svetlečem oblaku in ob strani
držala Jezuščka. Presveta Devica mu je položila roko na ramo in pokazala s trnjem obdano
srce, ki ga je držala v drugi roki. Jezušček je istočasno rekel: 'Imej sočutje do Srca tvoje
presvete Matere, obdanega s trni, s katerimi ga nehvaležni ljudje nenehno prebadajo, ne da
bi kdo napravil eno samo spravno dejanje, da bi jih izvlekel.'
Nato je Presveta Devica rekla: 'Hčerka moja, glej moje Srce, obdano s trni, katerega
nehvaležni ljudje nenehno prebadajo s svojimi kletvami in nehvaležnostmi. Vsaj ti si
prizadevaj, da me tolažiš, in jim povej, da bom vsem tistim, ki se bodo pet mesecev,
vsakokrat na prvo soboto, spovedali, prejeli sveto obhajilo, zmolili rožni venec in mi
petnajst minut v premišljevanju petnajstih skrivnosti rožnega venca delali družbo v
spravo za grehe, v njihovi smrtni uri stala ob strani z vsemi potrebnimi milostmi za
zveličanje njihovih duš'. (nadaljevanje na naslednji strani)

Marijino naročilo fatimski vidkinji Luciji
… Treba je razlikovati dvoje: pobožnost
prvih sobot in pobožnost petih prvih sobot.
Marijina vélika obljuba, da bo ob smrtni uri
stala ob strani z vsemi za zveličanje potrebnimi
milostmi, se nanaša na tiste, ki vsaj enkrat v
življenju pet zapovrstnih prvih sobot izpolnijo
vseh pet naštetih pogojev.
Pobožnost prvih sobot je že pred Fatimo
priporočal papež Pij X. in obstoji predvsem v
prejemu svetega obhajila v zadoščenje
Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
Poleg tega naj bi vsako prvo soboto preživeli
v duhu zadoščevanja in v molitvi za duhovne
poklice ter za svetost duhovnikov.
Boris Rozman, kaplan
Sestanek za starše
prvoobhajancev in birmancev
Sestanek za starše prvoovhajancev bo
v Dražgošah v nedeljo, 3. 4., po maši v
prostorih pod cerkvijo in v Železnikih v
ponedeljek, 4. 4., ob 20. uri v župnišču.
Sestanek za starše birmancev bo v
Železnikih v torek , 12. 4., po maši v cerkvi.
Seja ŽPS
Člani ŽPS, vabljeni na 4. sejo, ki bo v župniji
Železniki v sredo, 6. 4., po maši v župnišču,
Dražgoše v petek, 8. 4., po maši pod cerkvijo in
Zali Log v nedeljo, 10. 4., po maši v župnišču.
Teden molitve za duhovne poklice
Od 10. do 17. 4., sredi velikonočnega časa,
pred nedeljo Dobrega pastirja, v Cerkvi po
vsem svetu obhajamo teden molitve za
duhovne poklice.
Naše prošnje in molitve bodo tudi tokrat v
prvi vrsti namenjene vsem mladim, ki v sebi na
tak ali drugačen način čutijo Božji klic, da se
mu še na poseben način posvetijo: bodisi v
duhovniškem, redovniškem ali misijonarskem
poklicu. Vidimo, kako mladi dandanes vedno
težje sprejemajo življenjske odločitve in
odgovornost; v njih je veliko negotovosti, pa
tudi strahu, zato omahujejo in dvomijo, toliko
bolj, ko gre za duhovni poklic. Naša naloga je,
da jim pri tem pomagamo: z nasveti, zgledom
in molitvijo. Pomagamo jim lahko kot
posamezniki, pa tudi kot skupnost verujočih:
občestvo, župnija, Cerkev.
Papež Frančišek je zapisal poslanico z
naslovom »Cerkev, mati poklicev«.
V njej izpostavi odgovornost vseh vernikov,
saj se duhovni poklic rojeva v Cerkvi, v njej
raste in ima (mora imeti) v njej tudi podporo.
Prav posebno vlogo, poudari papež, pa imamo

pri tem duhovniki: v našem služenju se
namreč uresničujejo Jezusove besede: »Jaz
sem vrata k ovcam (…). Jaz sem dobri pastir«
(Jn 10,7.11). Pastoralna skrb za poklice je tako
temeljni del našega pastoralnega služenja, ko
spremljamo tako tiste, ki še iščejo lastno
poklicanost, kakor tudi one, ki so že darovali
svoje življenje v službi Bogu in skupnosti.
Naj naša molitev pri Bogu izprosi čim več
sadov, saj so poklici, kakor pravi papež, »dar
Božjega usmiljenja«.
mag. Roman Starc

Prvo leto nove spletne strani
Pred enim letom smo za naše tri župnije,
Dražgoše, Zali Log in Železniki, vzpostavili
skupno spletno stran, ki jo najdete na naslovu
www.obcestvo.si.

Zbiranje odpadnega papirja
Skavti bodo v soboto, 9. 4., od 9. do 14. ure
na trgu pred cerkvijo v Železnikih zbirali star
papir. Pred vhodom v cerkev pa bo postavljen
tudi lesen zaboj, kamor boste lahko papir
odlagali že med tednom.

Priprave na poletni oratorij
Prvo srečanje animatorjev za na letošnji
poletni oratorij bo v soboto, 9. 4., ob 10. uri v
župnišču v Železnikih.
Intenzivne priprave pa bodo od četrtka,
28. 4., do sobote, 30. 4., na Sv. Joštu nad
Kranjem. Obvezne so za vse animatorje
oratorija.

Skupina za razvezane
V Škofjeloški dekaniji začenja s srečanji
skupina za razvezane pod vodstvom p.
Vilijema Lovšeta.
Prvo srečanje bo v petek, 15. 4., ob 19:30 v
župniji Suha v župnijski kapeli (Suha 45,
Škofja Loka). Povabljeni že k maši ob 19. uri.
25. obletnica MePZ župnije Železniki
Mešani pevski zbor župnije Železniki je
dopolnil petindvajset let. V tem obdobju so
zapeli veliko pesmi, obiskali mnogo krajev in si
ustvarili veliko spominov.
Lepo povabljeni na praznovanje, ki bo v
soboto, 16. 4., ob 19. uri s sveto mašo in nato s
koncertom v župnijski cerkvi sv. Antona
Puščavnika.
Slomškovo bralno priznanje
Zadnje srečanje bralcev za Slomškovo bralno
priznanje bo v Dražgošah in na Zalem Logu v
nedeljo, 17. 4., po maši.
Slavilna molitev mladih pred Najsvetejšim
V sredo, 20. 4., bodo po maši ob 19.30 v
župnijski cerkvi sv. Antona v Železnikih s
petjem, igranjem in slavljenjem molitev
oblikovali mladi iz mladinsko-otroškega
pevskega zbora.
Prvo sveto obhajilo na Zalem Logu
Slovesnost bo v nedeljo, 24. 4., ob 9. uri.
V četrtek, 21. 4., ob 16. uri bodo bodoči
prvoobhajanci prvič pristopili k zakramentu
sv. spovedi, ob 17.45 uri pa bo vaja za
nedeljsko slovesnost.
Na dan prvega svetega obhajila se
prvoobhajanci zberejo ob 8.40 v župnišču.
Prve klopi v cerkvi bodo rezervirane za
prvoobhajance.

Romanje na Poljsko – odpovedano
Zaradi premajhnega zanimanja in posledično
premajhnega števila prijav je župnijsko
romanje v Svetem letu usmiljenja na Poljsko
od 27. do 30. aprila 2016 odpovedano.

Poletni oratorij 2016
Župnije Železniki, Zali Log in Dražgoše tudi
letos organizirajo poletni oratorij, ki bo
APRIL

4
PONEDELJEK
APRIL

5
TOREK
APRIL

6
SREDA

Gospodovo
oznanjenje
(liturgično obh.)
Vincencij Ferrer
duh.

19 Ž + Štefanija Čalič, 30. dan
h
19 Ž + za zdravje
h

17 ZL
h
19 Ž

Julija, red.

17 D
h
19 Ž

Hugo, šk.

8 ZL + Franc Kejžar, obl.
h
19 Ž + Anton Sedej

h

h

PETEK
APRIL

SOBOTA

h

Herman, red.

APRIL

9

h

19 Ž + Minka Markelj (Češnjica)
h
19 Ž po namenu za zdravje

17 D + Marija Bešter, obl.
h
19 Ž + Cilka Miklič

ČETRTEK

8

10
NEDELJA

7
3.VELIKONOČNA
h
8
NEDELJA
h
9
Ezekiel pr.
h
10

NAPOVEDNIK
Ministrantske vaje

D: pet., 8. in 22. 4., 16.00
Ž: pet., 8. in 22. 4., 17.45
ZL: ned., 17. 4., 10h
Krščevanje otrok

Ž: 17. 4. in 15. 5.
D, ZL: po dogovoru
Skupna priprava za starše
+ Jensterle in Purgar
in botre: četrtek, 14. 4. in
+ Alojzija Ceferin
12. 5. ob 2000 v župnišču v
Železnikih. Predhodno se
+ Jožef Jelovčan, obl.
++ Anto in Marijanović ter Pratljačić prijavite v župnišču.
Zgodovinska sk.

h

h

APRIL

Zahvale
Hvala vsem za pripravo in molitev križevega
pota v postu; birmancem in animatorjem
prvoobhajancem,
veroukarjem,
mladim,
članom ŽPS in ŽGS ter pevskim zborom.
Hvala vsem, ki ste se v prazničnih dneh
trudili, da je bilo velikonočno praznovanje tako
lepo: pevci, ministranti, bralci, čistilke in
krasilke,
pritrkovalci, molilci, postavljalci
Božjega groba, nosilci bander, svetilk in neba,
tisti ki ste napravili ogenj ter vsem, za skrite
žrtve in dejanja, ki so pripomogla k
poglobljenosti in lepoti obhajanja Kristusovega
trpljenja, smrti in vstajenja.
Bog vam povrni tudi za darove, ki ste jih pri
ofru namenili za župnije.
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v
korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.

Irinej šk. muč.
Viljem, op.

APRIL

7

potekal med 4. 7. in 8. 7. Prijavnice za oratorij
bodo na voljo po 24. maju v cerkvi in na
spletni strani. Prijave bomo sprejemali do
ponedeljka, 20. junija.

Ž
D
ZL
Ž

za župljane
+ Ludvik Jelenc, obl.
+ Marko Jelovčan, obl.
+ Franc Krek, obl.

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

20. 4. ob 19.30; cerkev Ž.
Svetopisemska sk.

5. in 19. 4. ob 19.45;
župnišče Železniki.

V dneh, ko je oznanjenih več mašnih namenov, kot je pri maši duhovnikov, so dodatni nameni s soglasjem darovalca oddani v
maševanje drugam (drugemu duhovniku). Hvala, da s tem podpirate duhovnike, ki jim primanjkuje lastnih mašnih namenov.
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.

