SEPTEMBER

25

Sergij, men.

PONEDELJEK
SEPTEMBER

26
TOREK

Kozma in
Damijan, muč.

19h Ž + Marica Tušek
19h Ž ++ za pozabljene duše v vicah

Vincencij, ust.
lazaristov

17h D ++ starši in brat Jereb
19h Ž + Milan Krek, obl.

Venčeslav, muč.

17h ZL ++ starši in Tone Frelih
19h Ž za duhovne poklice

SEPTEMBER

27
SREDA
SEPTEMBER

28
ČETRTEK
SEPTEMBER

29
PETEK

Mihael, Gabriel, 17h D + Petra Platzer
Rafael, nadangeli 19h Ž ++ Marjan Frelih, obl., in Franc Miklavčič

SEPTEMBER

30
SOBOTA
OKTOBER

1
NEDELJA

Hieronim,
duh., c. uč.

PONEDELJEK

Rožnovenska
Terezija D. J.
Angeli varuhi
Modest, muč.

19h Ž
19h Ž

OKTOBER

3
TOREK

SREDA
OKTOBER

5
ČETRTEK

PETEK
OKTOBER

7
SOBOTA

OKTOBER

8
NEDELJA

++ starši Benedik
+ Janez Thaler, obl.
+ Pavla Frelih, obl.
za župljane
v zahvalo Bogu in angelom varuhom
v zahvalo in priprošnjo za blagoslov pri študiju

Frančišek,
red. ust.

17h
19h

Marija Favstina, 17h
red.
19h
Bruno, ust.
kartuzijanov

BRALCI BERIL

17h D + Zinka Jelenc
19h Ž + Jožica Markelj

Rožnovenska Mati 8h ZL ++ starši in sin Potočnik
Božja
19h Ž v čast Marijinemu brezmadežnemu Srcu
7h Ž
27. NEDELJA MED 8h D
LETOM
9h Suša
Pelagija, spok. 10h Ž
10h Ž

za župljane
++ Ivanka in Drago Habjan, obl.
++ Katarina Kenda in Marija Markelj
++ Tilka in Boštjan Rejec
+ Neža Tušek, obl.

17. september
2017

Sobota, 23. 9.
Ž 19h Tanja Košir
Nedelja, 24. 9.
Ž 7h Jožica Žitnik
D 8h Jana Habjan
ZL 9h Jure Demšar
Ž 10h Rok Pintar

12
XXIII

Fatima

Sobota, 30. 9.
Ž 19h Katarina Černe
Nedelja, 1. 10.
Ž 7h Jerneja Benedik
D 8h Sabina Habjan
ZL 9h Minka Kenda
Ž 10h Marko Klemenčič
Sobota, 7. 10.
Ž 19h skavti
Nedelja, 8. 10.
Ž 7h Janko Ravnihar
D 8h Špela Kavčič
Suša 9h Mira in Janez
Benedičič
Ž 10h Karitas

Urejanje cerkve
Železniki
24. 9. Marica Tarfila
Na plavžu 18
D + Franc Lušina (god)
1. 10. Tončka Šuštar
Na plavžu 34
Ž ++ Frančiška Sedej in Francka Markelj (god)
8. 10. Anđelka Pratljačić
Na plavžu 69
ZL ++ Bregarjevi in sorodniki
15. 10. Ivka in Jože Tavčar
Ž ++ Ciril, obl. in mama Marija Benedičič
Otoki 9

19h Ž ++ Marica in Matevž Tušek
19h Ž za nove duhovne poklice

OKTOBER

6

Ž
D
ZL
Ž

Gerard, op.;
Evald, muč.

OKTOBER

4

8h ZL + Anton Kenda, obl.
17h ZL Poroka: Katarina Božič in Matej Razpet
19h Ž v zahvalo Marijinemu brezmadežnemu Srcu
7h
8h
9h
10h

26. NEDELJA
MED LETOM

OKTOBER

2

19h Ž + Cvetka Trojar, obl.
19h Ž + Kristina Gortnar, obl. (Otoki)

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.

Molitev, pokora, stalno spreobračanje,
vera, upanje in ljubezen
K bistvu fatimskega sporočila ne spadata le molitev in
pokora, a brez obeh tega sporočila ni. Ko je bil papež sv. Janez
Pavel II. 13. maja 1982 na pastoralnem obisku v Fatimi, je
fatimsko sporočilo med drugim označil takole: »Sporočilo
fatimske Gospe, čeprav je tako materinsko, je hkrati
močno in odločno. Zdi se strogo. Je takšno, kakor če
bi govoril Janez Krstnik ob obali Jordana. Vabi k
pokori. Opozarja. Kliče k molitvi.«
Angel miru in fatimska Gospa sta vabila k pokori in klicala
k molitvi. Oboje je dobro utemeljeno v Sv. pismu Stare in
Nove zaveze. Brez tega ni krščanstva. To sta kakor dve peruti,
ki nas dvigata, da ne rijemo po zemlji. Po obisku Marije
romarice ne bi smeli pozabiti ne na eno ne na drugo. Z besedo
»pokora« v najširšem pomenu označujemo vse prizadevanje
zoper greh in njegove posledice, prizadevanje v svojem srcu
in zunanja dejanja spokornosti. Pri vsem tem sodelujemo z
Božjo milostjo.
Vendar je sporočilo Fatime veliko širše. Najbolje, da na
tvoje vprašanje glede bistva fatimskega sporočila odgovorim
z besedami papeža Benedikta XVI., ki jih je izrekel v Lizboni
na Portugalskem 11. maja 2010: »Sporočilo, odgovor
Fatime, v bistvu ne meri na različne pobožne vaje,
ampak na temeljni odgovor, to je stalno spreobračanje, pokora, molitev in tri
Božje kreposti: vera, upanje in ljubezen.«
Številne druge prvine sporočila lahko vključimo v eno od teh temeljnih značilnosti. Veliko
premalo bi bilo, če bi v fatimskih sporočilih videli le pobude za nekatere pobožnosti, ki so v
Cerkvi v navadi. Seveda gre tudi za pobožne vaje, ki dajejo duši gorečnost in kličejo Božjo milost
na naše vsakdanje življenje in delovanje. Običajno je s pobožnimi vajami združena mašna
daritev, ki je najveličastnejša bogoslužna oblika češčenja Boga in najučinkovitejše sredstvo
posvečevanja človeka. Je torej veliko več kot le ena od pobožnih vaj. Vsaka krščanska pobožnost,
če je res krščanska, mora voditi k novemu življenju po evangeliju, zlasti k ljubezni do Boga in
bližnjega.
Stalno spreobračanje spada k osnovi krščanskega življenja. Jezus je začel svoje oznanjevanje
s povabilom: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte
evangeliju!« (Mr 1,15). Po fatimskem sporočilu ni mogoče živeti brez nenehnega spreobračanja.
Tri Božje kreposti so navzoče že na začetku fatimskih dogodkov in so pastirčke popolnoma
prevzele. Povezujejo nas naravnost z Bogom. Brez življenja po teh krepostih mu sploh ni mogoče
biti všeč. Prav tako ne Materi Mariji.
A. Nadrah, Živeti resnico in klic iz Fatime

Deseta obletnica poplav
V ponedeljek, 18. 9., bo deseta obletnica
poplav. Ob 19. uri bo v župnijski cerkvi sveta
maša, ko bomo molili v zahvalo, blagoslov in
priprošnjo za odvrnitev od poplav ter za vse
žrtve poplav.
Seja ŽPS
Člani ŽPS vabljeni na 9. sejo, ki bo v župniji:
Dražgoše v petek, 22. 9., po maši pod cerkvijo;
Zali Log v nedeljo, 24. 9., po maši v župnišču;
Železniki v sredo, 27. 9., po maši v župnišču.
Začetek mladinskih srečanj
Prvo srečanje mladinske skupine bo v petek,
22. 9., ob 20. uri v župnišču v Železnikih.
Blagoslov torb na Slomškovo nedeljo
Na Slomškovo nedeljo, 24. 9., bo pri vseh
mašah blagoslov šolskih torb ob začetku
novega pastoralnega leta.
Slavilna molitev mladih
V sredo, 4. 10., 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.
Mesec molitve rožnega venca
Oktobra lepo povabljeni k tej pobožnosti.
Rožni
venec
bomo
molili
pred
najsvetejšim: v Dražgošah in na Zalem Logu
vsako nedeljo pol ure pred sveto mašo.
Na Zalem Logu molitev vodi: 1. 10. – Zali Log,
8. 10. – v Suši Martinj Vrh, 15. 10. – ŽPS,
22. 10. – grapa in 29. 10. – Potok.
V Železnikih vsak dan pol ure pred mašo.
Po spodnjem razporedu bodo molitev
rožnega venca v Železnikih oblikovali:
– sre., 4. 10., 18.30: 3. r.;
– pet., 6. 10., 18.30: 2. birmanska skupina;
19.30: mladinska skupina;
– sre., 11. 10., 18.30: 6. in 9. r.;
– pet., 13. 10., 18.00: 1. birmanska skupina;
– sre., 18. 10., 18.30: 4. in 5. r.;
– pet., 20. 10., 18.30: 3. birmanska skupina;
– čet., 26. 10., 18.30: 1. in 2. r.;
– pet., 27. 10., 18.30: 4. birmanska skupina.
Kjer so v družini otroci v različnih razredih,
lahko pridete vsi skupaj takrat, ko vam najbolj
ustreza. Med molitvijo bo spovedovanje,
zato vsi radi izkoristite to priložnost.
Svetopisemska skupina
Vabljeni na svetopisemsko skupino. Prvo
srečanje bo v torek, 3. 10., ob 19.45 in potem na
dva tedna. S seboj prinesite Sveto pismo.

Prvi petek in prva sobota
Na prvi petek, 6. 10., bova duhovnika
obiskovala bolnike in ostarele po domovih.
V Železnikih bo molitev pred Najsvetejšim
eno uro pred mašo in po maši, ko bodo mladi
vodili molitev rožnega venca s slavilnimi
pesmimi.
V Dražgošah bo v petek, 6. 10., po maši
rožni venec in litanije pred Najsvetejšim.
Na Zalem Logu bo v soboto, 7. 10., pred
mašo molitev rožnega venca in po maši
litanije pred Najsvetejšim.
V Železnikih bo na prvo soboto po maši
(19.45) molitev rožnega venca, tiho češčenje
Najsvetejšega in molitev brevirja do 22. ure.
Medtem bo priložnost za sveto spoved.
Dekanijski ministrantski nogomet in kviz
V soboto, 7. oktobra, bosta v Selcih
dekanijski ministrantski nogomet in
kviz na temo presvete Device Marije ob 100.
obletnici fatimskih dogodkov. Začetek bo ob
9. uri v župnijski cerkvi. Obvezne vaje za
ministrante vseh treh župnij bodo po razporedu
v napovedniku.

že prej pristopite k spovedi. Možnost za
spoved bo od 9.30 dalje.
Po sveti maši bo v župnišču družabno
srečanje. Vsi udeleženci vabljeni tudi k
skupnemu kosilu. Kdor nima prevoza, naj
sporoči na številko 051/241 254 (ga. Mateja).
Lepo povabljeni v čim večjem številu!
To vabilo velja kot pisno povabilo.
Gospodinje lepo prosimo, da nas razveselijo s
pecivom. V župnišču v Železnikih ga bomo
zbirali v petek, 6. 10., od 18. do 19. ure.
Jubilejni koncert ob )**. obletnici
zadnjega prikazanja Device Marije v Fatimi
V petek, 13. oktobra, bo v župnijski cerkvi v
Železnikih priznani pevec Luka Debevec
Mayer imel koncert, ki ga posvečamo jubileju
ob 100. obletnici zadnjega prikazanja Device
Marije v Fatimi.
Ob 18. uri bo molitev rožnega venca pred
Najsvetejšim na fatimski način.

18
PONEDELJEK

Blagoslov kipa fatimske Marije in pastirčkov
za kapelico v Antonovem vrtcu
V soboto, 7. 10., na praznik rožnovenske
Matere Božje bo pri maši ob 19. uri blagoslov
kipa fatimske Marije in pastirčkov za
kapelico v Antonovem vrtcu.
Kip bomo v kapelico namestili v petek, 13.
oktobra, ob 100. obletnici zadnjega prikazanja
Device Marije v Fatimi.

20

Januarij, šk., muč.

19h Ž po namenu
19h Ž ++ Mohor Koblar in starši Kalan (Log)

Andrej Kim, muč.

17h D v zahvalo za srečno izvršeno delo
19h Ž + Matevž Trojar (god)

TOREK
SEPTEMBER

SREDA
SEPTEMBER

21

Matej, ev.

17h ZL ++ Marija in Antonija Markelj
19h Ž + Matevž Rihtaršič (god)

Mavricij, muč.

17h D v čast Materi Božji za zdravje
19h Ž + Ana Trpin, obl.

ČETRTEK
SEPTEMBER

22
PETEK

Maša v Suši – »smn« za Martinj Vrh
Drugo nedeljo v oktobru, 8. 10., bo »smn« za
Martinj Vrh. Ta dan bo maša ob 9. uri v Suši. Pri
maši bo ofer za župnijske potrebe, po maši pa
blagoslov obnovitvenih del, s katerimi smo
uredili drenažo okoli cerkve.

SEPTEMBER

24

25. NEDELJA
MED LETOM

Srečanje bolnikov, invalidov in starejših
V nedeljo, 8. 10., ob 10. uri povabljeni vsi
starejši nad 70 let, pa tudi bolni in
invalidi vseh starosti v Železnike na
vsakoletno srečanje v župnijsko cerkev.
Srečanje se bo začelo z molitvijo rožnega venca
pol ure pred mašo. Med mašo boste lahko
prejeli bolniško maziljenje. Po možnosti
tisti, ki želite prejeti bolniško maziljenje,

NEDELJA

Slomškova

23
SOBOTA
SEPTEMBER

Zahvale
Hvala vsem za pripravo in izpeljavo piknika
za župnijske sodelavce v Železnikih in srečanja
za starejše na Zalem Logu.
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v
korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.

19h Ž v zahvalo, blagoslov in priprošnjo za
odvrnitev poplav (2007)
19h Ž + Jože Prezelj (god)

SEPTEMBER

19

Skupaj živeti Marijin klic
V soboto, 14. 10., ob 10.00 vljudno vabljeni v
Stično na vseslovensko praznovanje
fatimske stoletnice z gosti iz Hrvaške in
zamejstva. Prišel bo tudi poseben gost iz
Fatime. Odhod avtobusa izpred cerkve v
Železnikih bo ob 8.30 uri. Prijave zbiramo do
nedelje, 8. oktobra.

Jožef Kupertinski,
duh.

SEPTEMBER

Začetek skavtskega leta
V soboto, 7. 10., ob 19. uri povabljeni v
župnijsko cerkev v Železnike k sv. maši ob
začetku skavtskega leta. Informacije:
Mirjam Tolar: 041/368-408.

Ob 19. uri bo maša, pri kateri bodo
sodelovali pevci domačih pevskih zborov.
Po maši ob 19.45 bo koncert duhovne
glasbe, povezane z duhovnimi mislimi.
Vstop je prost, v nabiralnik boste lahko
darovali za pokritje stroškov koncerta.

Pij iz Pietrelcine, 8h ZL ++ Ljudmila, obl., in Valentin Gaser
duh.
19h Ž + Vencelj Tolar
7h
8h
9h
10h

Ž
D
ZL
Ž

v zahvalo sv. Krištofu
+ Tomaž Jelenc, obl.
za župljane
++ Jela, obl., in Marko Kostreš

NAPOVEDNIK
Ministrantske vaje
D: pet., 29. 9., 16.00
Ž: pet., 29. 9., 17.30
ZL: ned., 1. 10., po maši
Krščevanje otrok
Ž: 15. 10. in 19. 11.
D, ZL: po dogovoru.
Skupna priprava za starše in
botre: v četrtek, 12. 10. ob
2000 in 16. 11. ob 1900, v
župnišču v Železnikih.
Predhodno se prijavite v
župnišču.
Svetopisemska sk.
3. 10. ob 19.45; župn. Ž.
Slavilna molitev
4. 10. ob 19.30; cerkev Ž.
Zgodovinska sk.
10. 10. ob 19.45; župn. Ž.
Petje v Dražgošah
Zadnjo ned. v mesecu sodeluje MlPZ oz. je ljudsko petje.

Oddane maše: za duše v vicah dvakrat.
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

