MAJ

2
PONEDELJEK
MAJ

3
TOREK
MAJ

4
SREDA
MAJ

5
ČETRTEK
MAJ

6
PETEK
MAJ

7
SOBOTA

Atanazij Veliki,
šk. in c. uč.
- prošnji dan Filip in Jakob,
apostola
- prošnji dan Angel, muč.
- prošnji dan GOSPODOV
VNEBOHOD
devetdnevnica
Gizela, op.
devetdnevnica
Angel, muč.
devetdnevnica

8
NEDELJA

MAJ

9
PONEDELJEK
MAJ

10
TOREK
MAJ

11
SREDA
MAJ

12
ČETRTEK
MAJ

13
PETEK
MAJ

14
SOBOTA

MAJ

15
NEDELJA

Tim Kankelj

Sobota, 7. 5.

h

8 ZL ++ Alojzija in Jožef Šturm
19h Ž + Stanislav Hudolin

7
h
8
9h
Bonifacij, papež
h
devetdnevnica 10

Ž
D
ZL
Ž

++ starši Šolar, Amalija in Rok
+ Ciril Kos, obl.
+ Janez Pintar, obl.
++ stari starši Vreček in Tičar ter
mama Francka; 10h za župljane

Izaija, prerok
devetdnevnica

19h Ž za zdravje
19h Ž po namenu

Job, sp. Mož
devetdnevnica

19h Ž + Martin, obl. in Janez Ferenčak
19h Ž + France Gortnar, obl.

Estela, muč 18h D ++ Slavica in Jožef Jelovčan
devetdnevnica 19h Ž + Marija Eržen, 30. dan
h
Leopold Mandić, 18 ZL + Franc Mihelčič
red.
19h Ž v čast Svetemu Duhu za birmance
devetdnevnica 19h Ž v čast sv. Florijanu (zaobljubljena ob požaru l. 1822)
Fatimska Mati
18h D + Zinka Jelenc, obl.
Božja
19h Ž na čast Marijinemu brezmadežnemu Srcu
devetdnevnica
8h ZL ++ Tončka Markelj in Justina Ginčev
10h Ž za birmance
Bonifacij, muč.
19h ZL Poroka: Mojca Čemažar in Miha Kajnč
19h Ž + Anton Demšar

Zofija (Sonja)

Ž

18 ZL za odvrnitev hude ure (Zali Log)
19h Ž ++ Franc in Marija Mohorič (Davča) Ž 7h Kati Hudolin
D 8h Petra Lušina
18h D za odvrnitev hude ure (pri st. cerkvi) SUŠA 9h Jaka Kavčič
19h Ž za odvrnitev hude ure (od cerkve sv. Ž 10h Kristina in Borut
Frančiška)
Strnad
h
Četrtek, 5. 5.
8 Ž ++ Frančiška in Pavel Tavčar
17h ZL + Angelca Markelj, obl.
Ž 8h Tončka Galjot
h
18 D + Filip Šolar, obl.
ZL17h Jana Gaser
h
19 Ž + Nataša Markelj, 30. dan
D 18h Mira Lušina
Ž 19h Metka in Rok
17h D + Tončka Mohorič, obl.
Benedičič
19h Ž + Cveto Benedičič

7.VELIKONOČNA
NEDELJA

BINKOŠTI

Sobota, 30. 4.

19h

7h
h
8
h
9
h
10

24. april
2016

6
XXII

Nedelja, 1. 5.

h

h

MAJ

BRALCI BERIL

h

18 ZL za odvrnitev hude ure (Martinj Vrh)
h
19 Ž + Gabrijel Markelj (Sveti Križ)

Ž
D
ZL
Ž

Ž 19h Tom Frelih
Nedelja, 8. 5.

Ž 7h Andrej Frelih
D 8h Lea Luznar
ZL 9h Janez in Mira
Benedičič
Ž 10h Alenka in Robert
Kuhar
Sobota, 14. 5.

Ž 10h birmanci
Ž 19h Urška Košir
Nedelja, 15. 5.

Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Jožica Žitnik
Marjeta Nastran
Jure Demšar
Rok Pintar

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.

za župljane
h
Spovedovanje
+ Rozalija Lotrič, obl.; 8 + Mojca Jelenc
++ Bendiščevi (Martinj Vrh)
Ž: vsak dan pol ure pred
++ starši Torkar in Kristan ter sestra
mašo ter sreda in prva
Marija; 10h za zdravje
sobota po maši.

Slovesnost sprejema Marije iz Fatime v naših župnijah
Letos mineva 70 let, kar je iz Fatime krenil na pot po svetu kip
Marije Romarice, da bi ob njem molili tudi tisti, ki ne
morejo v Fatimo. Ta Marijin kip bo 12. maja 2016 že tretjič
prispel v Slovenijo in se najprej ustavil na Brezjah, kjer bo ob
18. uri slovesen sprejem in nato ob 19. uri somaševanje
duhovnikov, ki ga bo vodil nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.
Tudi mi smo povabljeni, da se udeležimo tega slovesnega sprejema.
Papež Pij XII. je rekel: »Fatimsko sporočilo spada med največje
posege Boga po Mariji v svetovni zgodovini po smrti apostolov.«
Marijo v Sloveniji sprejemamo pod geslom: »Marija – okno
upanja.« Papež Benedikt XVI. je izjavil: »Človek je Bogu zaprl
vrata, a Bog ga hoče rešiti, zato mu je z Marijinimi sporočili v
Fatimi in drugod odprl okno upanja.« Marijin kip bo romal po
slovenskih župnijah in samostanih vse do 13. 10. 2016.
Že dalj časa se s pobožnostjo prvih sobot in molitvijo pri vsaki maši pripravljamo na sprejem
kipa fatimske Marije Romarice tudi v naših župnijah. V župniji Zali Log jo bomo sprejeli v
sredo, 25. maja, ob 22. uri pri Pavlovem znamenju. Skupaj bomo zapeli pesem Trinajstega
maja in Marijo nato med zvonjenjem zvonov pospremili v zaliloško cerkev. Sledili bodo pesem
v pozdrav, pozdravi vernikov in župnika, pete litanije in posvetilna molitev župnije z
blagoslovom. Sveto mašo bomo imeli v čast Mariji. Ob sklepu se ji bomo zahvalili za obisk ter
se ob 24.00 uri poslovili od nje s pesmijo Marija, skoz' življenje.
Marijo bomo v primeru vedrega vremena v noči na četrtek, 26. maja, v procesiji peš
odnesli v Železnike. V nočnem romanju bomo spremljali Marijo – mater molka ter
njeno držo ohranjanja in premišljevanja besed ter dogodkov od angelovega oznanjenja do
njene materinske vloge zbiranja učencev v molitvi in pričakovanju obljubljenega Svetega
Duha. Skozi vso noč bo cerkev v Železnikih odprta za molitveno bdenje. Ob 7. uri bo
sveta maša na praznik Svetega rešnjega Telesa in Krvi, pete litanije in posvetilna molitev
župnije z blagoslovom ter pozdravi vernikov in župnika. Sledila bosta pesem in pozdrav otrok
iz Antonovega vrtca. Marija bo nato ob 9.15 uri odšla v župnijo Selca in potem v Dražgoše.
V Dražgošah jo bomo sprejeli 26. maja ob 13.30 uri pred znamenjem sv. Jožefa
pred cerkvijo. Skupaj bomo zapeli pesem Trinajstega maja in jo nato med zvonjenjem
zvonov pospremili v dražgoško cerkev. Sledili bodo pesem v pozdrav, pozdravi vernikov in
župnika, pete litanije in posvetilna molitev župnije z blagoslovom. Ob 15.30 uri bo Marijin kip
iz naših župnij odšel v župnijo Kropa. Maša Sv. rešnjega Telesa in Krvi bo po slovesu ob 16.00.
Vsi vabljeni na enega od sprejemov, saj bo v bližnji okolici Marijin milostni kip navzoč od
srede, 25. 5., od 22. ure do četrtka, 26. 5., do 15.30 ure. V vseh cerkvah boste po litanijah in
blagoslovu med molitvijo rožnega venca lahko vsi šli mimo Marijinega kipa in ga pozdravili z
dotikom roke ali s priklonom. V košarico ob kipu boste lahko izročili svoje prošnje Mariji, v
nabiralnik pri vratih pa prostovoljne prispevke.
(nadaljevanje na naslednji strani)

Molitveno nočno bdenje s 25. na 26. maj
V noči s 25. na 26. 5. bomo v procesiji
poromali iz Zalega Logu v Železnike. V
župnijsko cerkev bomo prispeli predvidoma ob
1:30 (v primeru slabega vremena pa že kmalu
po polnoči). Potem bo vso noč cerkev odprta za
molitveno bdenje, ki ga bomo zaključili ob 7.
uri s sveto mašo na praznik Svetega rešnjega
Telesa in Krvi. V ta namen je pri Marijinem
stranskem oltarju seznam, na katerega se
vpišite za nočno bdenje.
Priprava na sprejem kipa Marije iz Fatime
Od binkoštnega ponedeljka, 16. 5., dalje bo v
pripravi na sprejem kipa Marije iz Fatime po
naših župnijah romal tudi naš kip fatimske
Marije iz župnijske cerkve v Železnikih. Tako
se bomo 22. maja ob 16. uri v Dražgošah pri
stari cerkvi ob njem zbrali pri šmarnicah.
Člani ŽPS ter nekateri posamezniki in
družine ste že izrazili željo in pripravljenost, da
se skupaj s sosedi in prijatelji povežete v
molitvi ob našem kipu fatimske Marije.
Na Marijinem stranskem oltarju se vpišite
na seznam za sprejem kipa fatimske
Marije iz naše cerkve v vaši soseski.
Priprave na poletni oratorij na sv. Joštu
Intenzivne priprave na poletni oratorij pa
bodo od četrtka, 28. 4., do sobote, 30. 4., na
Sv. Joštu nad Kranjem. Obvezne so za vse
animatorje oratorija. Voditelje, animatorje in
otroke vam že sedaj priporočamo v molitev.
Prošnji dnevi in Gospodov vnebohod
Pred nami so prošnji dnevi, ko se zbiramo
k molitvi za blagoslov na poljih, gozdovih
podjetjih, vsega človeškega dela ter za
odvrnitev naravnih in drugih nesreč. Po teh
namenih
bomo
molili
pri
prošnjih
procesijah in sv. mašah:
- ned., 1. 5., ob 9h: Suša, za Megušnico;
- pon., 2. 5., ob 18h: Zali Log, za Martinj Vrh;
- tor., 3. 5., ob 18h: Zali Log, za Zali Log;
- sre., 4. 5., ob 17.30: Dražgoše od križa pri
Rovtarju do stare cerkve; ob 18.45: Železniki
od cerkve sv. Frančiška v župnijsko cerkev.
V četrtek, 5. 5., je slovesni praznik
Gospodovega vnebohoda. V Železnikih
bosta slovesni sv. maši ob 8. in 19. uri. Na
Zalem Logu bo sv. maša bo ob 17. uri. Verouk
bo za 1. skupino ob 16. uri, za 2. skupino pa po
sv. maši. V Dražgošah bo sv. maša ob 18. uri.
Prvi petek in prva sobota
V petek, 6. 5., je prvi petek v mesecu.
Duhovnika bova obiskovala bolnike in ostarele

po domovih. Kdor želi obisk duhovnika na
domu pred prazniki, naj sporoči v župnišče.
Zadnja od petih molitev v pripravi na
sprejem fatimske Marije romarice bo: v
Dražgošah v petek, 6. 5., po sv. maši ob 18. uri,
na Zalem Logu v soboto, 7. 5., po sv. maši ob
8. uri, in v Železnikih v soboto, 7. 5., po sv.
maši ob 19. uri. Pred Najsvetejšim bomo molili
rožni venec, litanije in posvetilno molitev.
Sveta birma v Železnikih
Devetdnevnica pred sv. birmo, ki je za vse
birmance obvezna, bo potekala od četrtka, 5.
5., do petka, 13. 5., ob 19. uri med sv. mašo,
razen v nedeljo, ko bo ob 10. uri. Birmanci
bodo sodelovali z branjem beril in prošnjami.
Srečanje birmancev z birmovalcem, škofom
Francem Šuštarjem, bo v torek, 10. 5., ob 18.
uri v župnijski cerkvi sv. Antona. Na srečanje
so povabljeni tudi ostali veroučenci ter vsi
župljani, saj je to srečanje z vso župnijo.
Po srečanju, med mašo, bo birmovalec na voljo
za zakrament sv. spovedi.
Ob 20. uri se bo g. škof v veroučni učilnici
srečal s člani ŽPS in ŽGS.
Slovesnost svete birme bo v soboto, 14. 5., ob
10. uri. Birmanci, botri in starši se zberete ob
9.40 pred Antonovim vrtcem. Prva polovica
klopi bo rezerviranih za birmance in botre.
Slavilna molitev mladih pred Najsvetejšim
V sredo, 11. 5., po birmanski devetdnevnici
povabljeni v župnijsko cerkev v Železnike na
molitev mladih pred Najsvetejšim, ki jo bodo
oblikovali mladi iz mladinsko-otroškega
pevskega zbora. Povabljeni tudi birmanci!
Šmarnična pobožnost
Dražgoše: V maju bo sv. maša s
šmarnicami ob sredah in petkih. Šmarnice
bodo od ponedeljka do petka ob 18. uri, zato
bo tudi verouk eno uro pozneje. Ob
sobotah bodo šmarnice ob 9. uri. Ob nedeljah
bodo šmarnice ob 16. uri: 1. 5. pri Tinetovem
kozolcu; 8. 5. pri Lojzetovi kapelici; 15. 5. pri
Tomažkovem znamenju (blagoslov ob
zaključku obnovitvenih del); 22. 5. pri stari
cerkvi; 29. 5. pri znamenju pri Rovtarju.
Zali Log: V maju bodo sv. maše s
šmarnicami ob praznikih, urnih mašah ter
četrtkih in sobotah. Šmarnice bodo v župnijski
cerkvi ob 18. uri. Zato bo tudi verouk eno
uro pozneje. Ob sobotah bodo šmarnice ob
8. uri. Za vse vaščane Potoka in Martinj Vrha
bodo šmarnice po domovih od ponedeljka do
petka ob 18. uri (razen, kadar je maša na
Zalem Logu) Odgovorni: Jana Gaser za Potok
in Sandra Demšar za Martinj Vrh.

Ob nedeljah bodo šmarnice za Zali Log in
Železnike skupaj ob 16. uri v Suši. Vsakokrat se
bomo zbrali ob 15. uri pred tovarno Tehtnica.
Sv. maša v Suši bo 1. 5. ob 9. uri ter v
nedeljo, 22. 5., ob 16. uri. Ostale nedelje bodo
v Suši samo šmarnice brez sv. maše.
Železniki: Šmarnice bodo od ponedeljka do
sobote ob 19. uri v župnijski cerkvi.
Župnijsko romanje v Vipavsko dolino
Napovedujemo romanje treh župnij v
Vipavsko dolino po krajih Terčeljevega rojstva
in njegove mladosti v soboto, 25. 6. 2016.
Lani smo Terčelja preko šmarnic spoznavali
kot duhovnega pisatelja, letos, 9. januarja, pa
smo s sv. mašo, ki jo je daroval g. nadškof
Stanislav Zore in koncertom Mešanega
pevskega zbora Anton Foerster iz Ljubljane
obhajali 70. obletnico smrti duhovnikov Filipa
Terčelja in Franca Krašne.
APRIL

25

Marko, ev.

PONEDELJEK

Hozana, dev.

19h Ž + Janez Tolar (Dašnica), obl.
19h Ž + Anton Pintar, obl

Peter Chanel,
duh. in muč.

19h Ž ++ starši Bogataj in Mohorič
19h Ž ++ Cirila in Gabriel Markelj, obl

APRIL

SREDA
APRIL

28
ČETRTEK
APRIL

29
PETEK
APRIL

30
SOBOTA

MAJ

1
NEDELJA

19h Ž + Jernej Tolar, obl. in starši
19h Ž + Jože Klemenčič, obl.

Dominik, red.

TOREK

27

Zahvale
Hvala za darove, ki ste jih pri nabirki
namenili za misijon na Madagaskarju, kjer
deluje g. Janez Krmelj.
V tednu molitve za duhovne poklice zahvala
vsem molivcem ter vsem bolnim in trpečim, ki
darujete svoje trpljenje v ta namen.
Čestitke Cerkvenemu mešanemu pevskemu
zboru župnije Železniki ob 25-letnici delovanja
ter zahvala za edinost z duhovniki in
poglobljeno sooblikovanje bogoslužja v župniji.
Hvala animatorjem in zavzetim bralcem
Slomškovega bralnega priznanja.
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v
korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.

19h Ž + Damjan Kemperle
19h Ž + Marija Golja, obl.
19h Ž + Aljaž Arnol, 7. dan

APRIL

26

Več informacij ob romanju bomo objavili v
naslednji številki Občestva, 15. 5. Takrat bo
tudi začetek zbiranja prijav. Tudi letos
pripravljamo romarsko ter pohodniško
različico.

Katarina, dev. in 19h Ž + Frančiška Trojer
c. uč.
19h Ž za zdravje in Božje varstvo
8h ZL + Anton Šturm, obl.
Jožef Cottolengo,
19h Ž ++ starši in sestra Benedičič
red. ust.
19h Ž za zdravje

NAPOVEDNIK
Ministrantske vaje

D: pet., 6. 5., 17.00
Ž: pet., 6. 5., 17.45
ZL: ned., 8. 5., 10h
Krščevanje otrok

Ž: 15. 5.; 19. 6.; 17. 7.;21. 8.
D, ZL: po dogovoru
Skupna priprava za starše
in botre: vsakič v četrtek
pred krstno nedeljo ob 2000
v župnišču v Železnikih.
Predhodno se prijavite v
župnišču.
Zgodovinska sk.

9. 5. ob 19.45; župnišče Ž.

Slavilna molitev
7h Ž za župljane
8h D + Filip Kavčič, god
11.
5. ob 19.30; cerkev Ž.
6.VELIKONOČNA
h
8 D ++ Cilka in Miha Prevc
NEDELJA
h
h
Svetopisemska sk.
9 SUŠA + Mrzlikarjevi; 9 za odvrnitev
JOŽEF DELAVEC
3. in 17. 5. ob 19.45;
hude
ure
(Megušnica)
Praznik dela
10h Ž ++ Vida in Valentin Benedičič, obl. župnišče Železniki.
16h SUŠA - ŠMARNICE (brez maše)

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.
Oddanih je bilo tudi 11 mašnih namenov za duše v vicah, za katere ste darovali ob prazniku vseh svetih in spominu vernih rajnih.
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.

