MAJ

23
PONEDELJEK
MAJ

24

h

Marija Pomočnica

TOREK

19 Ž ++ družina Jezeršek in Benedičič
h
19 Ž + Francka Benedičič, obl.
h

MAJ

25
SREDA

MAJ

26
ČETRTEK

MAJ

27
PETEK
MAJ

28
SOBOTA

18 D ++ Anton in Marija Jelenc
h
19 Ž ++ Novakovi (Jelovica)
Gregor VII., papež
h
22 ZL sprejem kipa fatimske Marije Romarice
15
23 ZL v priprošnjo za Marijino varstvo

29
NEDELJA
MAJ

30
PONEDELJEK
MAJ

31
TOREK
JUNIJ

1
SREDA
JUNIJ

2
ČETRTEK
JUNIJ

3
PETEK
JUNIJ

4
SOBOTA

JUNIJ

5
NEDELJA

Ponedeljek, 16. 5.
ZL 1730 Minka Kenda
D 18h Rok Pintar
Ž 19h Janez in Marinka
Ferlan

Nedelja, 22. 5.
Ž 7h Eva Rejc
D 8h Brigita Prevc
ZL 9h Nejc Kavčič
Ž 10h prvo obhajilo

SV. REŠNJE
TELO IN KRI
Filip Neri, duh.

Alojzij Grozde,
muč.

18 D ++ Šimnovi
h
19 Ž + Ivanka Bogataj

h

h

German Pariški, 8 ZL v čast sv. Katarini za zdravo pamet
h
19 Ž ++ Barbara in Francka Gartner
šk.
9. NEDELJA MED 7 Ž za župljane
30
LETOM
7 D ++ Marica in Alojzija Frakelj

Maksim Emonski, 9h ZL ++ Anton Frelih, obl. In Ivanka Andolšek
h
škof
10 Ž + Gabriel Markelj, obl.
Kancijan in
oglejski muč.

h

19 Ž v zahvalo
h
19 Ž ++ starši, brat in sestra Ravnihar
h

Obiskanje Device 19 Ž ++ Tončka Tolar in Otmar Markelj
h
Marije
19 Ž + Rudi Rejc
h

18 D po namenu
Justin, muč
h
Junijska
19 Ž + Valentin in Frančiška Goja
h
pobožnost vrtnic 19 Ž + Frančiška Arnol
h

15. maj
2016

7
XXII

Sobota, 21. 5.
Ž 19h Polona Megušar

130–930 Ž, kip fatimske Marije Romarice
h
7 Ž v zahvalo Božji materi Mariji
30
13 –1530 D, kip fatimske Marije Romarice
Četrtek, 26. 5.
h
16 D + Metod Potočnik
h Janko Ravnihar
Ž
7
h
17 ZL ++ Barbara Kristan, obl. in Ribarjevi D 16h Bojana Kavčič
h
19 Ž za župljane
ZL 17h Neža Trdin

h

MAJ

BRALCI BERIL

h

Ivana Antida 19 Ž + Frančiška Arnol, obl.
h
Thouret, red. ust. 19 Ž + Franc Gaser

Ž 19h Irena in Roman
Megušar
Sobota, 28. 5.
Ž 19h Manca Kavčič
Nedelja, 29. 5.
Ž 7h Jerneja Benedik
D 730 Mohor Prevc
ZL 9h Nika Rant
Ž 10h Marko Klemenčič
Petek, 3. 6.
ZL1730 Simon Čemažar
D 19h Andreja Šolar
Ž 19h Jani Marenk
Sobota, 4. 6.
Ž 19h Maja Grgić
Nedelja, 5. 6.
7h Bernarda in Janez
Kavčič
D 8h Jana Habjan
ZL 9h Špela Bernard
Ž 10h Irma Prevc

Ž

18 ZL po namenu
Marcelin in Peter.,
h
19 Ž + Mohor Koblar ++starši Kalan (Log) Župnijska pisarna
muč.
h
19 Ž za duhovne poklice
Ponedeljek: 1000–1200
30
Ponedeljek: po maši
17 ZL + Ivanka Habjan
SRCE
h
Torek:
po maši
JEZUSOVO 19 D + Vinko Frakelj, obl.
h
Karel Lwanga 19 Ž ++ Torkar
Četrtek:
po maši
Petek:
po maši
SRCE MARIJINO h
8 ZL na čast Marijinemu brezmadežnemu Srcu
Frančišek
h
Uradnih ur ni na prvi petek v
19 Ž ++ Mitja in starši Košmelj
Caracciolo
mesecu ter ob cerkvenih in
h
7 Ž ++ Jela in Jago Čušić, obl.
državnih praznikih.
h
10. NEDELJA MED 8 D za župljane
V nujnih primerih enega od
h
LETOM
9 ZL ++ Zapotokarjevi
duhovnikov vedno dobite na
Bonifacij, šk. 10h Ž + Cilka Miklič; + Minka Markelj, obl. (Log)
mobilni telefon.
h
10 Ž ++ Marjan Tušek in Marica Frelih

Praznik svetega Rešnjega telesa in krvi
Ker je evharistična skrivnost, to je spomin
Gospodove smrti in vstajenja, središče vsega
krščanskega življenja, se je pojavila težnja po
češčenju s posebnim praznikom. Res je, da se
evharistična skrivnost posebno slavi na veliki
četrtek zvečer. Ker pa je to slavljenje povezano s
premišljevanjem Kristusovega trpljenja in smrti na
veliki petek, je nemogoče izkazati primerno veselje
in hvaležnost, da je Bog stalno med nami. Kristjani
so že od prvih časov Kristusu, navzočemu v svetem
Rešnjem telesu v povezavi z udeleževanjem pri
evharistični daritvi in s prejemanjem obhajila izkazovali Božje češčenje.
Posebno češčenje evharistije izven maše se je začelo širiti v 11. stoletju kot odgovor
krivovercem, ki so tajili Kristusovo resnično in trajno navzočnost pod podobo posvečenega
kruha in vina. Hkrati pa je bilo to nekakšno nadomestilo za vse redkejše prejemanje
obhajila. Praznik, ki so ga ponekod uvajali, je bil ena izmed oblik tega češčenja. Neposredno
pobudo za uvedbo posebnega praznika je dala redovnica Julijana iz Liegea na osnovi
zasebnega razodetja, v katerem ji je Kristus naročil, naj stori vse, da bi bil praznik vpeljan.
Tamkajšnji škof Robert je leta 1246 odredil obhajanje slovesnega praznika v čast svetemu
Rešnjemu telesu, in sicer naj bo ta praznik v četrtek v osmini praznika Svete Trojice. Leta 1261
je bil za papeža izvoljen Urban IV. Ta je že leta 1264 določil, naj se praznik obhaja tudi v Rimu.
Naslednji papež Klement V. je leta 1311 potrdil praznovanje, ki se je hitro razširilo po vsem
svetu. Po drugem vatikanskem koncilu se praznik imenuje sveto Rešnje telo in Rešnja kri.
Dvojni naslov poudarja, da je evharistija ena sama pod dvema podobama.
V povezavi s praznovanjem svetega Rešnjega telesa so nastale mnoge liturgične in ljudske
pobožnosti: izpostavljanje Najsvetejšega, blagoslov z Najsvetejšim, štirideseturna
molitev in procesije kot izpovedovanje vere v resnično Kristusovo navzočnost v evharistiji.
Telovska procesija z Najsvetejšim v začetku ni bila sestavni del praznika, vendar so jo
ponekod imeli že v 13. stoletju. Obred praznične procesije z Najsvetejšim je Rim določil z
Rimskim obrednikom leta 1614. Namen procesije je v tem, da javno izpovemo vero in
vero poživljamo, se spominjamo prejetih darov in se zanje tudi zahvaljujemo in da s
procesijo prosimo Gospoda za pomoč v stiskah, zoper neurje in prosimo za blagoslov zemlje.
Značilnost prošnje procesije je tudi v tem, da so brali štiri evangelije vse od 12. stoletja naprej.
V 14. stoletju pa so ta običaj štirih evangelijev vključili v telovsko procesijo. Tako so se
ustavljali ob štirih oltarjih, ki so jih postavili na štirih straneh, prebrali evangelij, zapeli pesem,
zmolili molitev zoper neurje in prosili za blagoslov ter prejeli slovesni evharistični blagoslov.
Tudi danes iz hvaležnosti izkazujmo dolžno spoštovanje Jezusu, navzočemu v
posvečeni hostiji, s poklekom in klečanjem, da s tem priznamo njegovo vsemogočnost
in ljubezen, ki jo je izkazal do nas, ko se je daroval za nas na križu in v svoji ponižnosti ostaja
med nami v posvečeni hostiji do konca sveta.
Boris Rozman, kaplan

Prvo sveto obhajilo v Dražgošah
Slovesnost bo v nedeljo, 22. 5., ob 8. uri.
Prva sv. spoved bo v sredo, 18. 5., ob 16. uri,
vaje za nedeljsko slovesnost pa ob 17. uri. Na
dan prvega sv. obhajila se prvoobhajanci
zberejo ob 7.40 v prostoru pod cerkvijo. Prve
klopi v cerkvi bodo rezervirane za
prvoobhajance in njihove družine.
Prvo sveto obhajilo v Železnikih
Slovesnost bo v nedeljo, 22. 5., ob 10. uri,
zbor pred Antonovim vrtcem ob 9.40.
Prva sv. spoved bo v ponedeljek, 16. 5., v
dveh skupinah ob 13.30 in 14.30 uri. Hkrati bo
staršem in drugim, ki bi želeli pristopiti k sv.
spovedi, na voljo spovednik p. Marjan Kokalj.
Generalka za nedeljsko slovesnost bo v
soboto, 21. 5., ob 8.30 uri. Čiščenje ter urejanje
cerkve in okolice pa ob 9.30.
Zapovedan praznik svetega Rešnjega
telesa in krvi v četrtek, 26. maja
Na predvečer in na praznik bo naše župnije
obiskal kip fatimske Marije Romarice.
Povabljeni k udeležbi in sodelovanju. Program
je bil objavljen že v prejšnjem Občestvu.
Slovesne maše na zapovedan praznik bodo v
četrtek, 26. 5.: Železniki ob 7. in 19. uri,
Dražgoše ob 16.00 in Zali Log in ob 17.00 uri.
Procesija, ki bo v Železnikih že na praznik,
bo letos ponovno šla čez Racovnik.
V nedeljo, 29. 5., bo procesija v Dražgošah ob
7.30 in na Zalem Logu ob 9. uri. Na Zalem
Logu bo sklep procesije z blagoslovom na vse
strani neba pri Pavlnovem znamenju.
Vsi, ki ste zadolženi za postavitev oltarjev,
prosim, poskrbite za vse potrebno. Prav tako
poskrbite tudi za nošenje neba, bander in
svetilk ter za slovesno pritrkavanje. Lepo
vabimo otroke, še posebno prvoobhajance in
birmance, za posipavanje cvetja pri oltarjih.
Ministrantske vaje za praznik bodo v
Železnikih v četrtek, 26. 5., ob 18. uri, v
Dražgošah v petek ob 17. uri in na Zalem Logu
v soboto po maši ob 8 . uri.
Župnijski dan na Zalem Logu
V nedeljo, 29. 5., pričnemo ob 9. uri v
župnijski cerkvi s sv. mašo in procesijo
sv. Rešnjega telesa po vasi.
Druženje bomo nadaljevali s piknikom na
igrišču. Gospodinje prosimo, da prinesete
pecivo in druge dobrote v nedeljo na župnijski
dan, pevce in druge skupine pa, da pripravite
kakšno točko za popestritev našega druženja.
Podelitev SBP in sklep šmarnic
V Dražgošah bo podelitev SBP že v nedeljo,

22. 5., pri šmarnicah ob 16. uri pri stari cerkvi.
V nedeljo, 29. 5., bo ob 16. uri v Suši sklep
šmarnic in zahvalno romanje prvoobhajancev,
za Zali Log in Železnike pa podelitev
Slomškovih bralnih priznanj.
Mariji se bomo zahvalili za njeno mogočno
priprošnjo ter ji posvetili sebe, naše družine in
še posebej prvoobhajance, da bi zvesto
uresničevali krstne obljube.
Zaključek verouka
Zaključek verouka s spovedjo in podelitvijo
veroučnih spričeval bo v vseh treh župnijah od
30. 5. do 3. 6. pri verouku.
Za 7. in 8. r. iz Železnikov bo v petek, 3. 6.,
na praznik Srca Jezusovega. Ob 18. uri bo
spoved in po maši podelitev spričeval.
Otroci vrnejo podpisana spričevala v začetku
septembra ob vpisu v naslednji letnik verouka.
Starši, otroke med počitnicami prijavite na
oratorij, duhovne vaje in druge duhovne
programe, ki poleti potekajo na mnogih krajih.
Vrtnice – Slovenski pričevalci vere
V Železnikih se bomo v juniju pri tedenskih
sv. mašah zbirali ob branju vrtnic avtorja
p. Branka Petauerja, cistercijana iz Stične.
Prvi petek in prva sobota
V petek, 3. 6., je prvi petek v mesecu.
Duhovnika bova obiskovala bolnike in ostarele
po domovih. Kdor želi obisk duhovnika na
domu, naj sporoči v župnišče.
Zahvalna molitev po obisku fatimske Marije
Romarice bo: v Dražgošah v petek, 3. 4., po sv.
maši ob 19. uri, na Zalem Logu v soboto, 4. 6.,
po sv. maši ob 8. uri, in v Železnikih v soboto,
4. 6., po sv. maši ob 19. uri. Pred Najsvetejšim
bomo molili rožni venec, litanije in posvetilno
molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
Pritrkovalsko srečanje za Gorenjsko
V nedeljo, 5. 6., bomo v Železnikih gostili
srečanje pritrkovalcev. Pričetek bo ob 15. uri v
župnijski cerkvi z molitvijo pred Najsvetejšim,
nato pa se bo vsaka pritrkovalska skupina
predstavila v zvoniku z izbrano melodijo.
Romanje starejših na Sveto Goro nad Gorico
V soboto, 11. 6., župnijska Karitas vabi
starejše župljane iz vseh treh župnij na
romanje na Sveto Goro nad Gorico. Odhod ob
7. uri izpred cerkve sv. Antona v Železnikih,
povratek ob 17. uri. Prijavite se do nedelje,
5. 6., v župnijski pisarni ali po telefonu.
Priporočen dar za romanje je 5 €.
Župnijsko romanje v Vipavsko dolino
Vsi romarji se v soboto, 25. 6., zberemo ob

6. uri pred cerkvijo v Železnikih. Najprej se
bomo odpeljali v Šturje, kjer si bomo ogledali
župnijsko cerkev sv. Jurija in kip g.
Filipa Terčelja, velikega kulturnika in
narodnega branitelja, duhovnika in pričevalca.
Po ogledu cerkve se bo skupina razdelila.
a) Pohodniki se boste odpravili do izvira
Hublja. Vaš cilj bo Otlica na Angelski gori,
na obrobju Trnovskega gozda nad robom
Vipavske doline. Za 570 višinskih metrov
vzpona boste potrebovali 2 uri hoje. Na poti si
boste ogledali naravni pojav, Otliško okno.
b) Romarji se boste podali v Vipavski
Križ, ki sodi med najlepše zgodovinske
kulturne spomenike v Sloveniji. Vas leži na
podolgovatem hribu v osrednjem delu
ajdovskega dela Vipavske doline.
Ogledali si boste znameniti kapucinski
samostan s cerkvijo in knjižnico.
Skupini se bosta spet združili v Otlici, kjer bo
v župnijski cerkvi sv. angelov varuhov sv.
maša. Popoldan se bomo podali v Log pri
MAJ

16
PONEDELJEK

Jošt, puščavnik

MAJ

MAJ

18 ZL ++ Ciril in Rezka Čemažar
h
19 Ž + Milan Šubic (god)
h

MAJ

Teodor, šk.

PETEK

18 D + Janko Pintar
h
19 Ž + Francka Benedičič (Jesenovec)
h
19 Ž + Vinko Rihtaršič, obl.
h

NEDELJA

Krščevanje otrok

Ž: 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.

SVETA
TROJICA
Julija (Julka),
muč.

7 Ž za župljane
vsako sredo ob 19.30;
h
8 D ++ starši, bratje in sestra Megušar
h
cerkev v Železnikih
9 ZL ++ starši Mohorič, obl.
h
10 Ž + Marija Černivec (god)
Svetopisemska sk.
h
16 Suša zaobljubljena maša; Sv. Lenart, Javorje 31. 5. ob 19.45; župnišče Ž.

h

MAJ

Ž: čet., 26. 5., 18.00
D: pet., 27. 5., 17.00
ZL: sob., 28. 5., 8.00

8 ZL za zdravje
h
13 D poroka: Evgen Kalan in Tinka Jelenc
h
19 Ž + Marija Jensterle, obl.

SOBOTA

22

NAPOVEDNIK
Ministrantske vaje

Teobald, škof

MAJ

21

18 D + Ivanka Rus
h
19 Ž + Ana Nastran, obl.
h

Urban I., papež

ČETRTEK

20

19 Ž ++ Jernej in Jure Žbontar, obl.
h
19 Ž + Aljaž Arnol, 30. dan
h

Erik, kralj

SREDA

19

17 ZL na čast Sv. Duhu v dober namen
h
18 D + Karol Jelenc, obl.
h
19 Ž + brat Stane, starši Frelih in Čerin
h

TOREK

18

Zahvale
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v
korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.

30

Marija Mati
Cerkve

MAJ

17

Vipavi, kjer bomo skozi svetoletna vrata
vstopili v romarsko cerkev Marije
Tolažnice žalostnih. Med molitveno uro s
Terčeljevimi besedili in pesmimi pred
Najsvetejšim bo možnost tudi za sveto spoved.
Dan bomo zaključili v Vrhpolju pri Vipavi
z ogledom mozaika p. Marka I. Rupnika v
cerkvi sv. Primoža in Felicijana ter poznim
kosilom »na žlico« v bližnjem gostišču.
Na romanju bo poskrbljeno za avtobusni
prevoz, kosilo in vodenje.
Priporočeni dar je 15 € za odrasle ter 10 €
za otroke do 12. leta. Prijave sprejemamo do
nedelje, 12. junija 2016.
Priporočamo ustrezno planinsko obleko in
obutev. Romanje bo v vsakem vremenu. V
primeru slabega vremena se bodo pohodniki
pridružili romarskemu programu.

Zgodovinska sk.

14. 6. ob 19.45; župnišče Ž.
Slavilna molitev

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.

