JUNIJ

19

PONEDELJEK

Romuald, opat, 19h Ž za zdravje v družini
Nazarij, škof 19h Ž za zdravje

JUNIJ

20

Silverij, pp.

TOREK
JUNIJ

21

SREDA
JUNIJ

22

ČETRTEK
JUNIJ

23

PETEK
JUNIJ

24

SOBOTA

JUNIJ

25

NEDELJA

JUNIJ

26

PONEDELJEK

Alojzij Gonzaga, 19h Ž + Filip Potočnik
19h Ž ++ Alojzija in Ciril Ceferin
red.
Tomaž More in
Janez Fisher,
muč.

19h

SRCE
JEZUSOVO
Jožef Cafasso,
duh.

18h ZL za letošnje birmance
19h Ž + Franc Čufar, obl.
20h D + Uroš Zupanc, obl.

ROJSTVO
JANEZA
KRSTNIKA

Jožef m. Escriva, 19h Ž + v dober namen
ust. Opus Dei 19h Ž ++ za verne duše v vicah
Ema Krška, kneg.

19h Ž + Stanko Kemperle, obl.
19h Ž + Martin Krek, obl.

Irenej, škof

19h Ž ++ starši Trojar in Frelih
19h Ž + Rok Tušek, obl.

JUNIJ

SREDA
JUNIJ

29

ČETRTEK
JUNIJ

30

PETEK

SOBOTA

h

PETER in
PAVEL,
apostola

18 ZL + Janez Pintar, obl.
19h Ž + Peter Weiffenbach
20h D + Marja Kavčič, obl.

Prvi rimski
mučenci

19h Ž + Janez Rejc, obl.
20h D ++ Pintar in Šolar

JULIJ

1

8h ZL na čast sv. Jožefu za Božjo pomoč
in varstvo
19h Ž + Ciril Mohorič, obl.

7h Ž za župljane
8h D ++ starša, brat, sestra Jeram ter
starša in brat Lotrič
dan državnosti
h ZL ++ Zapotokar
9
Viljem, opat
10h Ž ++ Pejič

TOREK

28

Ž v zahvalo za srečen zakon
19h Ž + Majda Jenštrle

12. NEDELJA
MED LETOM

JUNIJ

27

19h Ž ++ Prezelj (23)
19h Ž + Viktor Mohorič, obl.

Estera, sp. žena

8h ZL ++ Mici in Jernej Benedičič, obl.
19h Ž ++ Janez in Marica Eržen
7h Ž po namenu

JULIJ

2

NEDELJA

13. NEDELJA MED 8h D za župljane
LETOM
30

9 Suša zaobljubljena maša za Davčo
ptujskogorska Mati h
10
Ž ++ Tončka Tolar, Otmar Markelj
Božja
10h Ž + Marjan Tušek (god)

BRALCI BERIL
Četrtek, 15. 6.
Ž 8h Janko Ravnihar
D 17h Jerca Kavčič
ZL 17h Jaka Kavčič
Ž 19h Tomaž Weiffenbach
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Fatima

Sobota, 17. 6.
Ž 19h Tim Kankelj
Nedelja, 18. 6.
7h Bernarda in Janez
Kavčič
D 730 Marjan Kavčič
ZL 9h Jana Gaser
Ž 10h Tom Frelih
Ž

Petek, 23. 6.
ZL 18h Mira in Janez
Benedičič
Ž 19h Marjeta in Jani Marenk
D 20h Ajda Peternel
Sobota, 24. 6.
ZL 8h Jure Demšar
Ž 19h Urška Košir
Nedelja, 25. 6.
Ž 7h Jože in Ivka Tavčar
D 8h Neža Habjan
ZL 9h Minka Kenda
Ž 10h Mirjam Tolar
Četrtek, 29. 6.
ZL 18h Nejc Kavčič
Ž 19h Tatjana in Andrej
Šuštar
D 20h Klara Šolar
Sobota, 1. 7.
Ž 19h Polona Megušar
Nedelja, 2. 7.
Ž 7h Tadeja Šuštar
D 8h Teja Prevc
Suša 930 romarji iz Davče
Ž 10h Špela Bertoncelj
Župnijska pisarna
V juniju, juliju in avgustu so
uradne ure med tednom po
sveti maši.
Uradnih ur ni ob sredah, na prvi
petek v mesecu ter ob cerkvenih
in državnih praznikih.
V nujnih primerih enega od
duhovnikov vedno dobite na
mobilni telefon.

Pot do miru
Češčenje Marijinega brezmadežnega Srca kot pot do miru
Marija v drugem delu fatimske skrivnosti govori tudi o miru. Na to kažejo tudi naslednje besede:
»Da bi to [drugo svetovno vojno] preprečila, bom prišla prosit za posvetitev Rusije mojemu
brezmadežnemu Srcu in za zadostilno obhajilo na prve sobote.«
Lahko sklepamo, da k miru prispevata posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu in obhajanje
petih prvih sobot na fatimski način, pri katerem je v središču prejem zadostilnega svetega obhajila.
Obhajanje prvih sobot kot pot do zveličanja
Nebeška Gospa obljublja zveličanje tudi tistim, ki vsaj enkrat v
življenju opravijo pobožnost petih prvih sobot. Leta 1917 je Bog po Mariji
na splošno obljubil zveličanje tistim, ki se bodo oklenili pobožnosti do
Marijinega brezmadežnega Srca. Leta 1925 je bila podrobno določena ena
od oblik pobožnosti do Marijinega brezmadežnega Srca, to je obhajanje
petih prvih sobot.
Lucija je v tretji osebi bistveno vsebino zapisala takole: »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 boš tolažila, 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.'«
Marija s temi besedami obljublja zveličanje vsem tistim, ki bodo vsaj enkrat v
življenju obhajali pet prvih sobot: pet zaporednih prvih sobot se bodo spovedali, prejeli sveto
obhajilo, molili rožni venec in Devici Mariji delali družbo s petnajstminutnim premišljevanjem ene
ali več skrivnosti rožnega venca – vse to v zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
Češčenje Marijinega brezmadežnega Srca je po Božji volji sredstvo za rešitev ljudi za
večno srečo, sredstvo, ki vodi k spreobrnjenju in svetemu življenju. Dokaz za to so mnogi
svetniki. Marija je namreč od Boga določena za posredovalko vseh milosti, seveda v odvisnosti od
Kristusa, ki je s svojo smrtjo in vstajenjem te milosti zaslužil.
Ko fatimsko besedilo govori o pobožnosti do Marijinega brezmadežnega Srca, so vključene vse
oblike češčenja Marijinega brezmadežnega Srca. Prvosobotna pobožnost je ena od teh oblik.
Druga, najodličnejša oblika, je posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Seveda je treba
v soglasju z vsem tem tudi živeti in se ne predrzno zanašati na storjeno dejanje. Pobožnost mora
postati življenje.
A. Nadrah, Živeti resnico in klic iz Fatime

Zaključek verouka
Prvi teden v juniju smo podelili
veroučna
spričevala.
Želimo
vam
blagoslovljene počitnice. Otroci, lepo
povabljeni na oratorij, duhovne vaje in druge
duhovne programe, ki poleti potekajo na
mnogih krajih po Sloveniji.
Zapovedan praznik
svetega Rešnjega telesa in krvi
Slovesne maše na zapovedan praznik bodo v
četrtek, 15. 6.: Železniki ob 8. in 19. uri ter
Dražgoše in Zali Log ob 17.00 uri.
S procesijo, ki bo v Železnikih že na praznik
po večerni maši, bomo šli čez Racovnik.
V nedeljo, 18. 6., 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 v župnijski cerkvi.
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
na Zalem Logu v nedeljo, 11. 6., po maši,
v Železnikih v četrtek, 15. 6., ob 18. uri in
v Dražgošah v petek, 16. 6., ob 19. uri.
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.
Karitas – šolske potrebščine
Karitas ponovno nudi pomoč osnovnošolcem
in srednješolcem pri nakupu nujnih šolskih
potrebščin za naslednje šolsko leto. Izpolnjene
vloge oddajte do 15. 6. 2017. Obrazci so na voljo
na spletni strani in v cerkvah.
Župnijski dan na Zalem Logu
V nedeljo, 18. 6., pričnemo ob 9. uri v
župnijski cerkvi s sv. mašo in procesijo
sv. Rešnjega telesa po vasi.
Na predlog ŽPS bo zaključek procesije z
blagoslovom na vse strani neba v župnijski
cerkvi. Po tem bomo druženje nadaljevali pred
župniščem s preprosto pogostitvijo s pecivom
in osvežilno pijačo. Gospodinje prosim, da
prinesete pecivo v nedeljo pred mašo v
župnišče.

Devetdnevnica pred
dnevom državnosti od !". do $%. ".
Pred dnevom državnosti, 25. 6., bomo od petka,
16. 6., do sobote, 24. 6., obhajali devetdnevnico
za domovino. V okviru devetdnevnice bomo
pred Najsvetejšim molili rožni venec za
domovino: v Železnikih v sredo, 21. 6., po sv.
maši ob 19.00 – večernice ter rožni venec; na
Zalem Logu v petek, 23. 6., ob 17.30 in v
Dražgošah v petek, 23. 6., ob 19.30.
Povabljeni, da se v cerkvi, po domovih in
molitvenih skupinah v tem času povežemo v
molitveno verigo za našo domovino.
Slavilna molitev mladih ...
... pred Najsvetejšim bo v sredo, 21. 6., po
maši ob 19.30 v cerkvi v Železnikih. Molitev
bodo s petjem, igranjem in slavljenjem
oblikovali mladi iz otroško-mladinskega PZ.
Družinska maša ob zaključku šolskega leta
Pred začetkom poletnih počitnic bo v zahvalo
za blagoslov v šolskem letu v nedeljo, 25. 6., ob
10. uri v Železnikih družinska maša.
Mašniška posvečenja v letu $(!)
Letos se Cerkev na Slovenskem veseli treh
novomašnikov. Od teh bosta v četrtek, 29. 6.,
ob 9. uri v ljubljanski stolnici posvečena: Tine
Povirk – Ihan in br. Luka Modic, OFM Cap –
Bloke. Novomašniki v dneh pred mašniškim
posvečenjem opravljajo duhovne vaje, zato jih
še posebej priporočamo v molitev.
Prvi petek in prva sobota
Zaradi oratorija bova duhovnika obiskovala
bolnike in ostarele po domovih že en teden
prej, in sicer v petek, 30. 6. Kjer želite obisk
duhovnika na domu, sporočite v župnišče.
V Železnikih je v soboto, 1. 7., po maši ob
19. uri molitev rožnega venca in večernic ter
tiha molitev pred Najsvetejšim do 22. ure.
Poletni oratorij $(!) (,.–). in -. julij)
Otroci od 1. do 9. razreda vabljeni na oratorij,
ki bo potekal od 3. do 7. julija. Zaključna
maša ob 20-letnici oratorija bo v nedeljo, 9.
julija, ob 10. uri v župnijski cerkvi v Železnikih.
Več informacij najdete v prijavnici, ki je na
voljo na spletni strani in v vseh cerkvah.
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate v
župnišče do nedelje, 18. junija. S
pravočasno prijavo boste pomagali pri pripravi
zadostne količine materialov za delavnice.
Letošnja oratorijska tema O, Gospa moja!
temelji na življenjski zgodbi treh portugalskih
pastirčkov, Lucije, Hiacinte in Frančiška, ki se
jim je leta 1916 prikazal angel miru.

Naslednjega leta pa se je
Marija prikazala šestkrat
zapovrstjo od 13. maja do
13. oktobra. Predstavila se
jim je kot Gospa rožnega
venca. Prosila jih je, naj
molijo rožni venec in delajo
žrtve
za
odrešenje
celotnega človeštva. Še v
času
življenja
Lucije,
Jacinte in Frančiška se je na njihovo priprošnjo
zgodilo veliko čudežev. Hiacinta in Frančišek
sta bila letos razglašena za svetnika.
Otroci bodo na oratoriju spoznali moč
molitve, življenje igrivih pastirčkov in njihovih
družin, žrtvovanje za druge in vsakodnevno
življenje z Jezusom in Marijo.
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.
JUNIJ

12

Eskil, muč.

PONEDELJEK
JUNIJ

13

TOREK
JUNIJ

14

SREDA

JUNIJ

15

ČETRTEK

JUNIJ

16

PETEK
JUNIJ

17

SOBOTA
JUNIJ

18

NEDELJA

Piknik za sodelavce župnije Železniki
Napovedujemo piknik za župnijske
sodelavce z družinami, ki bo v nedeljo,
27. 8. 2017, opoldne na Rovnu, na vadbišču
Kinološkega društva Železniki.
Zahvale
Hvaležni smo Bogu za 4 prvoobhajance iz
Dražgoš in 26 iz Železnikov.
Hvala vsem, ki ste na soupravah pripravili
šmarnična srečanja tudi med tednom.
Hvala Sandri Demšar, Marjeti Nastran in
Mirjam Tolar za organizacijo srečanj za
Slomškovo bralno priznanje.
Hvala vsem katehetom za požrtvovalno
katehetsko delo.
Hvala vsem, ki ste pomagali pri zasnovi in
izvedbi razstave ob 50-letnici nove cerkve sv.
Lucije v Dražgošah.
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v
korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.

19h Ž + Franc Zupanc
19h Ž + duše v vicah

19h Ž + Anton Kalan (god)
Anton
Padovanski, red. 19h Ž za zdravje
Valerij in Rufin,
muč.

19h Ž ++ Pejič
19h Ž + Matevž Rihtaršič, 7. dan

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.

8h Ž za župljane
SV. REŠNJE 17h D za duhovne poklice
Zgodovinska sk.
TELO IN KRI 17h ZL ++ starši, Angelca in Jože Šmid ter 13. 6. ob 19.45; župnišče Ž.
Filip Neri, duh.
Marija Barbarin
Slavilna molitev
19h Ž + Gabriel Markelj (Sv. Križ)
21. 6. ob 19.30; cerkev Ž.
19h Ž ++ stari starši Deželak in Cvikelj
Beno, škof
Urejanje cerkve
ter Cecilija Cvikelj
devetdnevnica
Železniki
h
(dan državnosti) 20 D po namenu
18. 6. Lucija Thaler
Dašnica 10
8h ZL za duhovne poklice
Albert, duh.
25.
6.
Micka Potočnik
h
19 Ž ++ sin Anton in oče Tone Sedej
Dašnica 27
2. 7. Anica Šubic
7h Ž ++ Jela in Jago Čošič, obl.
11. NEDELJA
Dašnica 60
730 D za župljane
MED LETOM
9. 7. Ivanka Mohorič
Marko in
9h ZL ++ Katarina in Jernej Šturm
Marcelijan, muč. 10h Ž v dober namen
Dašnica 68

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.

