SEPTEMBER

4

PONEDELJEK
SEPTEMBER

5

TOREK

Rozalija, dev.
Irma, dev.

Mati Terezija, red. 19h Ž + Marjan Golja, 30. dan
ust.
19h Ž ++ starši ter brat in sestre Ravnihar

SEPTEMBER

6

Zaharija, prerok

SREDA
SEPTEMBER

7

Regina, muč.

ČETRTEK
SEPTEMBER

8

PETEK

Peter Klaver, red.

SOBOTA
SEPTEMBER

10

NEDELJA

Helga, spokornica

PONEDELJEK
SEPTEMBER

12

Marijino ime

TOREK
SEPTEMBER

13

SREDA
SEPTEMBER

14

ČETRTEK
SEPTEMBER

15

PETEK
SEPTEMBER

16

SOBOTA

19h Ž + Mihaela Markelj, obl.
19h Ž za nove duhovne poklice
Ž
ZL
Ž
D

v zahvalo sveti Ani
+ Betka Šturm, 30. dan
+ Gabrijel Eržen, obl.
na čast Materi Božji za zdravje

---Romanje na Brezje
19h Ž ++ Jože Potočnik in Marija Zelj
7h

19h Ž za zdravje
19h Ž ++ za duše v vicah
19h Ž + Minka Šolar (Rudno), obl.
19h Ž ++ France in Cveto Benedičič
17h

D ++ Rozalija in Franc Lotrič
Janez Zlatousti,
škof, c. uč.
19h Ž + Damjan Kemperle, obl.
Povišanje
svetega križa

17h ZL ++ Jernej Kenda in Jakob Markelj
19h Ž + Franc Benedičič

17h D ++ starši Kavčič (13)
Žalostna Mati
19h Ž na čast žalostni Materi Božji
Božja
po namenu žena
8h ZL + Alojzija Šturm, obl.
Kornelij in Ciprijan, 16h Ž poroka: Maja Šturm in
muč.
Tomaž Pegam
19h Ž + Marjan Golja (sosedje)

SEPTEMBER

h
24. NEDELJA MED 7
8h
LETOM

NEDELJA

Robert Bellarmino, 9h
šk., c. u.
10h

17

+ Marija Černivc, obl.
+ Jožica Markelj

Ž za župljane
8h D ++ Ivanka in Janez Marenk
Nikolaj Tolenski, 9h ZL ++ Justina in Janez Trdina
spokornik
10h Ž + Francka Potočnik
23. NEDELJA
MED LETOM

SEPTEMBER

11

19h Ž
19h Ž

8h
Rojstvo Device
18h
Marije
19h
(mali šmaren)
20h

SEPTEMBER

9

19h Ž + Marija Kosem, 30. dan
19h Ž za blagoslov v novem šolskem letu

BRALCI BERIL

27. avgust
2017

Sobota, 2. 9.
Ž 19h Jošt Drol
Nedelja, 3. 9.
Ž
Andrej Frelih
D 8h Brigita Prevc
ZL 9h Sandra in Ivan
Demšar
Ž 10h Alenka in Robert
Kuhar

11
XXIII

Fatima

7h

Petek, 8. 9.
Ž 8h Lucija Thaler
ZL 18h Jana Gaser
Ž 19h Kristina in Borut
Strnad
D 20h Marjeta Nastran
Sobota, 9. 9.
Ž 19h Katja Markelj
Nedelja, 10. 9.
Ž 7h Saša Nastran
D 8h Mohor Prevc
ZL 9h Jaka Kavčič
Ž 10h Jani Marenk
Sobota, 16. 9.
Ž 19h Robert Markelj
Nedelja, 17. 9.
Ž 7h Eva Rejc
D 8h Andreja Šolar
ZL 9h Nejc Kavčič
Ž 10h Franc Tušek
Župnijska pisarna
Od 4. septembra dalje:
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
Ž ++ Franc in Frančiška Bogataj, obl. državnih praznikih.
D za župljane
V nujnih primerih enega od
ZL za zdravje (ž)
duhovnikov vedno dobite na
Ž + Minka Markelj (Log)
mobilni telefon.

Jezus uči
»Sejalec je šel seme sejat. Ko je sejal, ga je nekaj padlo poleg pota in je bilo pohojeno
in ptice neba so ga pozobale. Drugo je padlo na skalo; ko je pognalo, je usahnilo, ker
ni imelo vlage. Drugo je padlo v sredo med trnje. Trnje, ki je z njim zraslo, ga je
zadušilo. Drugo je padlo na dobro zemljo in je zraslo ter obrodilo stoteren sad.«
»Seme je Božja beseda. Kateri so
poleg pota, so tisti, ki poslušajo, nato pa
pride hudič in vzame besedo iz njih src,
da ne verujejo in se ne rešijo. Kateri so
na skali, so tisti, ki z veseljem sprejmejo
besedo, kadar jo slišijo, pa nimajo
korenine. Nekaj časa verujejo, ob času
skušnjave pa odpadejo. Seme pa, ki je
padlo med trnje, so tisti, ki slišijo, pa
gredo in se v skrbeh in bogastvu in
nasladnostih življenja zaduše in ne
obrode sadu. Ono pa, ki je v dobri
zemlji, so tisti, ki besedo slišijo
in ohranijo v dobrem in plemenitem
srcu ter obrode sad v potrpljenju.«
(Lk 8,5-8;11-15)
Ivan Grohar: Sejalec
Dragi otrok!
Kaj boš napravil z Božjo besedo, ki Jo bo Jezus vse leto po duhovniku sejal v tvojo
dušo? Gotovo nočeš, da bi ti kdo Božjo besedo iz srca ukradel. Prav tako nočeš, da bi
ti Jo skušnjave zadušile. Ti hočeš, da se seme Božje besede v tvoji duši razraste v
mogočno drevo z globokimi koreninami, ki jih noben vihar ne bo mogel izruvati.
To se bo zgodilo, ako boš k verouku redno hodil, dokler boš hodil v šolo. Kdor se zna
podpisati, ne zna še dovolj pisati. Isto velja za verouk. Z Božjo besedo sramotno ravna,
kdor misli, da je dovolj, če jo posluša kot ciciban, pozneje pa se mu zanjo ni treba več
brigati. Toda ti nočeš biti v vsem ostalem izobražen otrok, versko pa ostati – ciciban.
Zato boš še vsa nadaljnja šolska leta rad in veselo hodil k verouku.
V šolskih letih boš tako postavil trden temelj. Dobro boš spoznal njega, ki je dejal:
»Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, marveč bo imel luč
življenja.« In Jezus, ki je pot, resnica in življenje, ti bo pomagal doseči pravo srečo.
Prav to ti iz srca želi tisti, ki ti ga je Bog postavil, da te vodi na poti v večno domovino.
TVOJ ŠKOF, Uvod v Katekizem, Krščanski nauk za četrti letnik, Ljubljana 1998

Prvi petek in prva sobota
Na prvi petek, 1. 9., bova duhovnika
obiskovala bolnike in ostarele po domovih.
Molitev rožnega venca pred Najsvetejšim
bo na prvi petek, 1. 9., v Dražgošah pred mašo
(ob 19.30) in v Železnikih eno uro pred mašo
(ob 18.00) ter na prvo soboto, 2. 9., na Zalem
Logu pred mašo (ob 7.30 uri) in v Železnikih po
maši (19.45) molitev rožnega venca, tiho
češčenje Najsvetejšega in molitev brevirja do
22. ure. Med tem bo priložnost za sveto spoved.
Začetek verouka in mladinskih srečanj
Vpis k verouku za učence vseh
razredov bo v župnijah:
Dražgoše: v nedeljo, 3. 9., po maši pod cerkvijo;
Zali Log: v nedeljo, 3. 9., po maši v župnišču;
Železniki: v ponedeljek, 4. 9., in torek, 5. 9., od
8. do 12. ure in 14. do 17. ure v župnišču. K vpisu
obvezno prinesite veroučno spričevalo.
Za vpis v 1. razred iz vseh treh župnij se lahko
od ponedeljka, 4. 9., dalje v času uradnih ur
oglasite v župnijski pisarni ali pa pridete k
rednemu vpisu. S seboj obvezno prinesite
družinsko knjižico ali krstni list ali potrdilo o
krstu otroka.
Veroučni urnik ter več o vpisu, učbenikih
in katehetskem prispevku je objavljeno v
pismu katehetov na spletni strani in na
mizici za tisk v cerkvi.
Verouk bomo poučevali katehistinje Francka
Frakelj, Jana Gaser, Alenka Kuhar in Maja
Leban ter župnik in kaplan.
Z rednim veroukom bomo začeli v
ponedeljek, 11. 9. V tem tednu bo pri verouku
spovedovanje. Starši, ponovite skupaj z otroki
spovedne molitve in jim pomagajte pri
izpraševanju vesti.
Prvo srečanje mladinske skupine bo v
petek, 22. 9., ob 20. uri v župnišču v Železnikih.
Slavilna molitev mladih
V sredo, 6. 9., po maši ob 19.30 povabljeni v
cerkev sv. Antona v Železnike k slavilni molitvi
pred Najsvetejšim. Molitev bodo s petjem,
igranjem in slavljenjem oblikovali mladi iz
mladinsko-otroškega pevskega zbora.
Mali šmaren
Na praznik Marijinega rojstva – mali šmaren,
8. septembra, bodo maše v vseh treh župnijah.
Romanje na Brezje za duhovne poklice
Letošnji molitveni dan za duhovne poklice bo
potekal v soboto, 9. 9., na Brezjah pod geslom
»Prisluhni in pogumno odgovori!«. Skupaj s to
molitvijo bo na Brezjah ta dan za našo nadško-

fijo tudi praznovanje stoletnice Marijinih
prikazovanj v Fatimi. Program srečanja:
9:00 – rožni venec in molitvena ura za
duhovne poklice;
10.30 – med mašo, ki jo bo daroval g.
nadškof, bosta med pripravnike za diakonsko
in mašniško posvečenje sprejeta dva
bogoslovca.
– Organiziran je avtobusni prevoz. Odhod
izpred cerkve v Železnikih bo ob 7.30 uri.
– Peš romanje na Brezje iz naših treh župnij bo
izpred nekdanje trgovine v Dražgošah ob 5.30
uri. Hoje je za 4 ure. Povratek z avtobusom.
– Za kolesarje bo odhod izpred cerkve v
Železnikih ob 7.00 in ob 8.00 izpred nekdanje
trgovine v Dražgošah.
Povabljeni vsi župljani iz vseh treh župnij, še
posebej cele družine, saj je molitev za duhovne
poklice naša skupna skrb. Zaradi lažje
organizacije prosimo za informativno
prijavo do srede, 6. septembra.
Srečanje bolnikov, invalidov in starejših
na Zalem Logu
V nedeljo, 10. 9., ob 9. uri povabljeni vsi
starejši nad 70 let, pa tudi bolni in invalidi vseh
starosti na Zali Log na srečanje v župnijsko
cerkev, ki se bo začelo z molitvijo rožnega venca
ob 8.30. Med mašo boste lahko prejeli bolniško
maziljenje. Po možnosti naj tisti, ki bi želeli
prejeti bolniško maziljenje, že prej pristopijo k
sv. spovedi. Možnost za spoved bo od 8.30
dalje. Po sveti maši bo v župnišču še družabno
srečanje. Povabljeni v čim večjem številu!
»Smn« za Dražgoše na Pečeh in Zali Log
V nedeljo, 10. 9., bo »smn« za Dražgoše na
Pečeh ter za Zali Log. Ta dan bo na obeh
soupravah »ofer« za župnijske potrebe.
Priprava odraslih na prejem zakramentov
Skupna dekanijska priprava odraslih na
prejem zakramentov (katehumenat) bo v
prostorih župnišča v Stari Loki ob četrtkih.
Prvo srečanje bo v četrtek, 14. 9., ob 17.45 uri.
Skavti
Skavti – Žilavi žebljički vabijo otroke od 3.
razreda dalje, da se jim pridružijo. Prijave
sprejemamo samo preko spletne prijavnice, ki
jo najdete na spletni strani zelezniki1.skavt.net.
Prijave so možne do 15. 9. Za dodatne
informacije pa lahko pokličete Mirjam Tolar:
041/368-408.
Stična mladih %&'(
Napovedujemo srečanje mladih v Stični, ki bo

potekalo v soboto, 16. 9., pod geslom: »Velike
reči mi je storil Mogočni« (Lk 1,49).
Odhod avtobusa izpred župnijske cerkve v
Železnikih bo ob 7.30. Prijave pri g. kaplanu do
nedelje, 10. 9. Priporočen dar za prevoz in
organizacijo festivala znaša 12 evrov.
Župnijski dan v Dražgošah
V nedeljo, 17. 9., se bomo ob 14. uri zbrali pri
stari cerkvi v Dražgošah ter se z litanijami
Matere Božje priporočili za Marijino varstvo in
Božji blagoslov.
Nadaljevali bomo s tombolo in družabnimi
igrami. Povabljeni, da prispevate tudi dobitke
za tombolo, gospodinje pa prosimo, da
prinesete pecivo in druge dobrote.
Nedelja svetniških kandidatov
Nedeljo svetniških kandidatov – nadškofa
Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška
AVGUST

28

PONEDELJEK
AVGUST

29

TOREK

Avguštin, šk.,
c. u.

Feliks, muč.

SREDA
AVGUST

31

ČETRTEK
SEPTEMBER

1

PETEK

3

NEDELJA

19h Ž + Zdravko Šmid, obl.
19h Ž v čast Svetemu Duhu
za zdravje in Božji blagoslov v
družini
+ Stanislav Hudolin, obl.

Obl. kronanja 19h Ž za zdravje
Marije Pomagaj
20h D v zahvalo za srečno izvršeno delo
na Brezjah
8h

Marjeta, dev.

SOBOTA

SEPTEMBER

19h Ž + Avguštin Lotrič (god)
19h Ž ++ starši in brata Lotrič

Nikodem, Jezusov 19h Ž
učenec
19h Ž

SEPTEMBER

2

Zahvale
Hvala vsem sodelujočim za praznik
Marijinega vnebovzetja na Zalem Logu, za lepo
pritrkavanje, petje, ministriranje, okrasitev in
za sodelovanje pri procesiji z Marijinim kipom
in svečkami na predvečer praznika.
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v
korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.

19h Ž + Jožef Bogataj
Mučeništvo
Janeza Krstnika 19h Ž + Jožica Pernat, obl.

AVGUST

30

Gnidovca, škofa Friderika Baraga, duhovnika
Andreja Majcna in profesorja Antona Strleta –
bomo letos obhajali v nedeljo, 17. 9., v župnijski
cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču.
Ob 15. uri bo v dvorani Kulturnega centra
Tržič ogled dokumentarnega filma o
nadškofu Vovku z naslovom Goreči škof.
Ob 16.15 bo v župnijski cerkvi somaševanje
vodil
ljubljanski
nadškof
mons.
Stanislav Zore.
Lepo vabljeni k slovesnosti!

ZL + Marija Derlink
17h Ž poroka: Katarina Kejžar in
Tadej Rejc
19h Ž + Frenk Gartner, obl.

7h
8h
9h
Angelska nedelja
10h
22. NEDELJA
MED LETOM

Ž
D
ZL
Ž

za župljane
++ Koritnikovi
+ Tomaž in Marija Habjan, obl.
+ Karel Kuhar (rojstni dan)

NAPOVEDNIK
Krščevanje otrok
Ž: 17. 9. in 15. 10.
D, ZL: po dogovoru.
Skupna priprava za starše in
botre: v četrtek, 14. 9. in
12. 10., ob 2000 v župnišču v
Železnikih. Predhodno se
prijavite v župnišču.
Zgodovinska sk.

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

6. 9. ob 19.30; cerkev Ž.
Urejanje cerkve
Železniki
3. 9. Stanislava Kuhar
Log 14
8. in 10. 9. Majda Gortnar
Log 32
17. 9. Bernarda Kavčič
Log 66
24. 9. Marica Tarfila
Na plavžu 18

Oddane maše: v čast Marijinemu brezmadežnemu Srcu, za duše v vicah.
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: 031/771-113, 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

