MAJ

29
PONEDELJEK
MAJ

30

TOREK
MAJ

31

SREDA
JUNIJ

1

ČETRTEK
JUNIJ

2

PETEK
JUNIJ

3

SOBOTA

JUNIJ

4

NEDELJA

JUNIJ

5

PONEDELJEK

Maksim Emonski, 19h Ž Mariji Pomagaj v zahvalo za dobrotnike
škof
19h Ž po namenu
Kancijan in
oglejski muč.

Prihod Marije Romarice v Železnike
Obiskanje Device
18h D + Ivanka Rus (god)
Marije
19h Ž v čast Materi Božji
Justin, muč., 18h ZL + Ivana Habjan, obl.
junijska pobožnost h
19 Ž v čast sv. Florijanu od požara l. 1722
vrtnic
18h D + Ivan Marenk, obl.
Marcelin in Peter.,
19h Ž v zahvalo za blagoslov pri delu
muč.
19h Ž za ozdravljenje

7h
730
BINKOŠTI
730
9h
Frančišek red. us.
10h
10h

Norbert, škof

19h Ž + Jožica Markelj (Racovnik)
19h Ž ++ Žitnikovi
19h Ž + Cvetka Žitnik, 30. dan

Robert, opat

19h Ž ++ Viktor in Francka Drol
19h Ž + Ana Kaluder, obl.

Medard, škof

19h Ž + Marjan Benedičič (Studeno)
19h Ž ++ starši Tolar (Jesenovec)

Primož in
Felicijan, muč.

19h Ž + Janko Rozman (Sp. Lipnica)
19h Ž + Silvena Demšar, obl.

Bogomil, škof

8h ZL ++ Jože, obl. in Marija Lavtar
19h Ž + Frančiška Goja, obl.
slovo Marije Romarice iz Železnikov

SREDA
JUNIJ

ČETRTEK
JUNIJ

9

PETEK
JUNIJ

10

SOBOTA

JUNIJ

11

NEDELJA

++ starši, brat Tone in Janez Arnol, obl.
++ Šmid (Urbanovi)
Materi Božji in sv. Jožefu v zahvalo
++ starši in sin Potočnik
za župljane
++ Minka, obl. in Leopold Markelj (Log)

18h ZL v čast Marijinemu brezmadežnemu Srcu
19h Ž + Janez Šolar (Rudno)
20h D po namenu

JUNIJ

8

Ž
D
D
ZL
Ž
Ž

Binkoštni
ponedeljek
Bonifacij, šk.

TOREK

7

Četrtek, 25. 5.
Ž 8h Eva Rejc
ZL 17h Aleš Markelj
D 18h Jana Habjan
Ž 19h Fani in Alojzij Štravs

7h Ž
SVETA TROJICA 8h D
prihod
Barnaba, ap.
9h ZL
10h Ž

+ Karel Kuhar, obl.
za župljane
Marije Romarice na Zali Log
+ Marija Šturm, obl.
+ Marija Habjan, obl. (Log)

21. maj
2017

7
XXIII

Fatima

Sobota, 27. 5.
Ž 19h Katarina Černe
Nedelja, 28. 5.
Ž 7h Jožica Žitnik
D 8h Sabina Habjan
ZL 9h Benjamin Gaser
Ž 10h Matic Megušar in
Luka Šubic

8h ZL ++ starši Mohorič (31)
Karel Lwanga,
Sobota, 3. 6.
19h Ž ++ Mitja, obl., in starši Košmelj
Janez XXIII. pp.
h Tina Fajfar
Ž
19
celonočno češčenje Najsvetejšega

JUNIJ

6

19h Ž ++ Jernej in Jure Žbontar
19h Ž v dober namen

BRALCI BERIL

Nedelja, 4. 6.
Ž 7h Lucija Thaler
D 730 Tilen Habjan
ZL 9h Sandra in Ivan
Demšar
Ž 10h Matej Šubic
Ponedeljek, 5. 6.
ZL18h Damjana Rant
Ž 19h Valerija Megušar
Ž 20h Špela Kavčič
Sobota, 10. 6.
Ž 19h Lucija Tolar
Nedelja, 11. 6.
Ž 7h Jerneja Benedik
D 8h Helena Kavčič
ZL 9h Elica Frelih
Ž 10h Maja Virant
Župnijska pisarna
Ponedeljek: 1000–1200
Ponedeljek: po maši
Torek:
po maši
Četrtek:
po maši
Petek:
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.

Življenje po smrti
Vsa Marijina sporočila so usmerjena v večno
življenje pri Bogu. To ima previdnostni pomen, ker je
danes velik del človeštva zakopan le v skrbi tega sveta, za
Boga kot naš poslednji cilj pa se ne zmeni. Nebeška Gospa
je že pri prvem prikazanju, 13. maja 1917, povedala, da je
iz nebes. Vsem trem pastirčkom je zagotovila, da bodo
prišli tja. Pri drugem prikazanju, 13. junija 1917, je dejala,
da bo Jacinto in Frančiška kmalu vzela v nebesa, Luciji
pa je določila zelo pomembno življenjsko nalogo:
»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.«
Češčenje Marijinega brezmadežnega Srca hoče
Jezus in mu je celo izredno ljubo, saj bo tisti, ki
se ga bo oklenil, deležen posebne Božje ljubezni
in večnega zveličanja. Upodobljen bo po lepoti
Marijinega brezmadežnega Srca. Boga bo gledal
»takšnega, kakršen je« (1 Jn 3,2), in bo za vedno
popolnoma srečen. Spoznal bo, kako prav je imel bl.
Anton Martin Slomšek, ko je zapel: »V nebesih sem
doma, od tega ne sveta, nebes se veselim, tja priti si
želim.«

Kapelica fatimske Marije
(Foto: Z. Brklje)

Češčenje Marijinega brezmadežnega Srca kot pot do zveličanja
Marijina obljuba, da bo tisti, ki se bo oklenil pobožnosti do njenega brezmadežnega
Srca, zveličan, je zelo tolažilna in nadvse pomembna.
Bog po nauku Svetega pisma »noče, da bi se kdo pogubil, ampak da bi vsi prišli do spreobrnjenja«
(2 Pt 3,9). On namreč »hoče, da bi se vsi ljudje zveličali« (1 Tim 2,4). Od naše svobodne volje je
odvisno, ali bomo ta cilj dosegli ali ne.
Ustavimo se pri fatimski skrivnosti, ki so jo pastirčki doživeli 13. julija 1917. V prvem delu jim je Bog
po Mariji razkril grozoto pekla. Ni Jezusov in Marijin namen, da bi nas s peklom strašila, temveč nas
hočeta usmeriti k spreobrnjenju in dobrim delom ter k hrepenenju po nebesih.
Videnje in doživetje pekla je povezano z drugim delom fatimske skrivnosti, ki najprej govori o
češčenju Marijinega brezmadežnega Srca kot o rešilnem sredstvu za nebesa. Marija je rekla:
»Videli ste pekel, kamor gredo duše ubogih grešnikov. Da bi jih rešil, hoče Bog na svetu vpeljati
pobožnost do mojega brezmadežnega Srca. Če bodo ljudje storili, kar vam bom rekla, se bo rešilo
veliko duš in imeli bodo mir. Vojne bo konec.«
Bog je tisti, ki hoče na svetu vpeljati češčenje Marijinega brezmadežnega Srca kot
rešilno sredstvo za ljudi. Marija, ki je naša mati, je posredovalka vseh Božjih milosti, ki
nam bodo pomagale, da bomo prišli k njej in k Bogu v nebesa.
A. Nadrah, Živeti resnico in klic iz Fatime

Prošnji dnevi in Gospodov vnebohod
Pred nami so prošnji dnevi, ko se v
procesijah zbiramo k molitvi za blagoslov na
poljih, gozdovih, podjetjih, vsega človeškega
dela ter za odvrnitev naravnih in drugih nesreč:
– ned., 21. 5., ob 16h: Suša, za Megušnico;
–pon., 22. 5., ob 18h: Zali Log, za Martinj Vrh;
– tor., 23. 5., ob 18h: Zali Log, za Zali Log;
– sre., 24. 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, 25. 5., je slovesni praznik
Gospodovega vnebohoda. V Železnikih
bosta slovesni maši ob 8. in 19. uri. Na Zalem
Logu bo maša bo ob 17. uri. Verouk za
1. skupino bo ob 16. uri, za 2. skupino pa po
maši. V Dražgošah bo maša ob 18. uri.
Prvo sveto obhajilo v Dražgošah
Slovesnost bo v nedeljo, 28. 5., ob 8. uri. Prva
sv. spoved bo v sredo, 24. 5., ob 16. uri,
vaje za nedeljsko slovesnost pa ob 17. uri. Na
dan prvega sv. obhajila se prvoobhajanci
zberejo ob 7.40 v cerkvi za skupno fotografijo.
Prve klopi v cerkvi bodo rezervirane za
prvoobhajance in njihove družine.
Prvo sveto obhajilo v Železnikih
Slovesnost bo v nedeljo, 28. 5., ob 10. uri, zbor
ob 9.30 v cerkvi za skupno fotografijo, potem pa
se od Antonovega vrtca oblikuje sprevod v
cerkev. Prva sv. spoved bo v ponedeljek, 22.
5., v dveh skupinah ob 13.30 in 14.30 uri.
Hkrati bo na voljo spovednik tudi staršem.
Generalka bo v soboto, 27. 5., ob 8.30 uri.
Čiščenje ter urejanje cerkve in okolice ob 9.30.
Podelitev SBP in sklep šmarnic
Podelitev SBP bo pri zadnjih nedeljskih
šmarnicah, 28. 5., zaradi prvega sv.
obhajila eno uro kasneje in sicer ob 17.
uri: za župnijo Dražgoše pri stari cerkvi, za
župniji Zali Log in Železniki pa v Suši.
Romanje Marije Romarice
Za romanje fatimske Marije Romarice po
ulicah, vaseh in zaselkih naših župnij je v
cerkvah že na voljo list, kamor se vpišete za
sprejem Marijinega kipa na svoj dom.
Po zgledu fatimskih pastirčkov ste družine
povabljene k molitvi z Marijo po naslednjem
razporedu, kot je bilo objavljeno v prejšnjem
Občestvu: Železniki: 31. 5.–10. 6.; Zali Log:
11.–14. 6.; Dražgoše: 15.–16. 6.
Zaključek verouka
Zaključek verouka s spovedjo in podelitvijo
veroučnih spričeval bo v vseh treh župnijah od

29. 5. do 2. 6. pri verouku. V Dražgošah in na
Zalem Logu naj pridejo vsi veroučenci k spovedi
že ob 17. uri. Ob 18. uri bo zahvalna maša in po
maši razdelitev veroučnih spričeval.
Otroci vrnejo podpisana spričevala v začetku
septembra ob vpisu v naslednji letnik verouka.
#$ let oratorija – O Gospa, o Mati moja!
Župnije Železniki, Zali Log in Dražgoše že 20.
leto organiziramo poletni oratorij. Letos bo
potekal od 3. do 9. 7. Več informacij bo na
prijavnici, ki bo na voljo na spletni strani in v
vseh cerkvah po 28. maju. Letošnja oratorijska
tema je Marija v luči 100. obletnice Fatime.
Animatorje, otroke in sodelavce podprimo z
molitvijo, da bi s posvetitvijo Marijinemu
brezmadežnemu Srcu vsi našli v Mariji varno
zavetje in pot, ki vodi k Bogu v nebesa.
Vrtnice #$*+
V Železnikih se bomo junija pri mašah zbirali
ob branju vrtnic, v katerih so letos zbrana
pričevanja posameznikov, kako je češčenje
Jezusovega presvetega Srca v družinah že v
otroštvu vplivalo na njihove življenjske
odločitve vztrajnost in zvestobo.
Prvi petek
V petek, 2. 6., je prvi petek v mesecu.
Duhovnika bova obiskovala bolnike in ostarele
po domovih. Kjer želite obisk duhovnika na
domu, sporočite v župnišče.
Maša za ozdravljenje
V petek, 2. 6., bo v Železnikih ob 19. uri maša
za notranje ozdravljenje in osvobajanje. Z
molitveno pripravo pred Najsvetejšim začnemo
ob 18.uri, po maši pa nadaljujemo še z molitvijo
za notranje osvobajanje in ozdravljenje. Mašo
in molitev bo vodil p. Peter Vrabec.
Romanje starejših v Adergas,
Cerklje na Gorenjskem in Komendo
V soboto, 3. 6., župnijska Karitas vabi starejše
župljane iz vseh treh župnij na romanje v
Adergas, Cerklje na Gorenjskem in Komendo
na grob župnika Maksa Ocepka.
Odhod bo ob 8. uri izpred cerkve sv. Antona
v Železnikih, povratek ob 17. uri. Prijavite se do
nedelje, 28. 5., v župnijski pisarni ali po
telefonu. Priporočen dar za romanje je 5 €.
Binkoštna devetdnevnica, prva sobota in
celonočno češčenje Najsvetejšega
V Železnikih bomo od petka, 26. 5., do sobote,
3. 6., pri mašah obhajali binkoštno
devetdnevnico na čast Svetemu Duhu.
V noči iz prve sobote, 3. 6., na binkoštno

nedeljo, 4. 6., pa bo do maše ob 7. uri celonočno
češčenje Najsvetejšega.
Apostolska dela poročajo, da so učenci pred
binkoštnim praznikom skupaj z ženami in
Jezusovo Materjo enodušno vztrajali v molitvi.
Povabljeni, da se pridružimo molitveni
binkoštni dvorani in enodušno vztrajamo v
molitvi za milost darov Svetega Duha.
Razstava prvoobhajilnih diplom in podobic
Zgodovinska skupina pripravlja razstavo
prvoobhajilnih diplom in podobic, ki so
jih prvoobhajanci nekdaj dobili v spomin na
prejem prvega svetega obhajila. Razstava bo v
župnijski cerkvi v Železnikih od praznika
Svetega Rešnjega telesa in krvi, 15. 6., do
praznika sv. Petra in Pavla, 29. 6.
V ta namen ste vsi lepo povabljeni, da
iz svojih arhivov posodite te podobe, da
jih bomo zbrali, izdelali kopije in kopije
postavili na razstavo. Podobe zbiramo do
ponedeljka, 5. junija, pri Ivani Benedičič,
Racovnik 53, Železniki, tel.: 04 514 69 27.
MAJ

Maša in razstava ob prihajajoči 0$. obletnici
posvetitve nove cerkve v Dražgošah
Nova župnijska cerkev sv. Lucije v Dražgošah
je bila posvečena 2. 6. leta 1968.
Celoletno pripravo na ta jubilej začenjamo s
sveto mašo ter razstavo izbranih fotografij in
dokumentov iz zgodovine in življenja župnije.
Razstava bo postavljena predvidoma dve leti, in
sicer vzdolž opornega zidu na parkirišču pred
cerkvijo v Dražgošah. Vabljeni k slovesni
sveti maši na binkoštno nedeljo, 4. julija
ob 7.30. uri. Po maši bo blagoslov novega
znamenja sv. Jožefa in prenovljene
okolice cerkve ter odprtje omenjene
razstave.
Zahvale
Hvaležni smo Bogu za 7 prvoobhajancev in
23 birmancev iz Zalega Loga ter 16 birmancev
iz Dražgoš.
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v
korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.

Marjeta, red.,
prošnji dan

18h ZL za odvrnitev hude ure (Martinj Vrh)
19h Ž ++ starši in bratje Dolenc ter starši Pfajfar

23

Socerb, muč.,
prošnji dan

18h ZL za odvrnitev hude ure (Zali Log)
19h Ž + Frančiška Arnol, obl.

MAJ

Marija
Pomočnica,
prošnji dan

22

PONEDELJEK
MAJ

TOREK

24

SREDA
MAJ

25
ČETRTEK

18h D za odvrnitev hude ure (pri st. cerkvi)
19h Ž za odvrnitev hude ure (od sv. Frančiška)

8h Ž
GOSPODOV
17h ZL
VNEBOHOD
18h D
Gregor VII., papež
19h Ž

++ Kosem
+ Ana Jelovčan, obl.
++ Lotrič in Čufar
+ Marija Črnivec, god

NAPOVEDNIK
Krščevanje otrok

Ž: 18. 6. in 16. 7.
D, ZL: po dogovoru.
Skupna priprava za starše
in botre: v petek, 16. 6., in
četrtek, 13. 7., ob 2000 v
župnišču v Železnikih.
Predhodno se prijavite v
župnišču.
Slavilna molitev

21. 6. ob 19.30; cerkev Ž.
Svetopisemska sk.

D v čast Materi Božji za zdravje
19h Ž ++ Ravnihar

30. 5., 19.45; župnišče Ž.

Filip Neri, duh.

18h

27

Alojzij Grozde,
muč.

8h ZL ++ Reya
19h Ž + Ivanka Bogataj

MAJ

7. VELIKONOČNA
NEDELJA

NEDELJA

Anton Julijan,
muč.

28. 5. prvo sv. obhajilo
4. 6. Anica Jelenc
Smoleva 1
11. 6. Mojca Tolar
Jesenovec 6a
18. 6. Lucija Thaler
Dašnica 10

MAJ

26

PETEK
MAJ

SOBOTA

28

7h
8h
9h
10h

Ž
D
ZL
Ž

za župljane
+ Mojca Jelenc, obl.
++ Alojz in Ivanka Trdina
++ Cirila in Gabriel Markelj, obl.

Urejanje cerkve
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.

