NOVEMBER

6

Lenart, opat

PONEDELJEK
NOVEMBER

7
TOREK

Engelbert, šk.,
muč.

NOVEMBER

8

Bogomir, šk.

SREDA
NOVEMBER

9
ČETRTEK

Andrej Avelino

PETEK
NOVEMBER

11
SOBOTA
NOVEMBER

12
NEDELJA
NOVEMBER

13
PONEDELJEK
NOVEMBER

14
TOREK

16
ČETRTEK
NOVEMBER

17
PETEK
NOVEMBER

18
SOBOTA

NOVEMBER

19
NEDELJA

17h D ++ Pavla in Ludvik Lotrič
18h Ž + Jože Pavlič, obl.
18h Ž + Anica Benedičič, obl.

7h
8h
Jozafat Kunčević, 9h
šk.
10h
32. NEDELJA
MED LETOM

Ž
D
ZL
Ž

za župljane
+ Minka Hobjan, obl.
+ Francka Golja, obl.
+ Martin Miklavc (god)

Stanislav Kostka, 18h Ž + Stanislav Potočnik (god)
red.
18h Ž za blagoslov v šolskem letu

BRALCI BERIL

Sreda, 1. 11.
Ž
Tadeja Šuštar
D 8h Ajda Peternel
ZL 9h Špela Bernard
Ž 10h Katarina Tolar
D 14h Klara Šolar
Ž 14h Silva in France
Demšar

Ž ++ Koblar (Racovnik)
Nikolaj Tavelić,
muč.
18h Ž + Majda Jenstrle, obl.
Albert Vel., šk.

17h D ++ Stanka in Uroš Zupanc
18h Ž + Marija Žibret, obl.
17h

Marjeta Škotska,
ZL ++ Lovretovi: starši, bratje in sestre
kraljica
18h Ž + Elizabeta Lavtar (god)
Elizabeta Ogrska, 17h D ++ Andrejčkovi
red.
18h Ž ++ Antonija, obl., in Jernej Tolar
Posvetitev bazilik 8h ZL ++ starši Čerin, obl.
sv. Petra in Pavla 18h Ž ++ Francka in Janez Tolar, obl.
7h Ž + France Čufar, 30. dan; za župljane
+ Franc Lušina, obl.
9 ZL + Janez Demšar, obl.
10h Ž ++ Minka in Leopold Markelj (god)

33. NEDELJA MED h
8 D
LETOM
h

Matilda, red.

29. oktober
2017

7h

Četrtek, 2. 11.
Ž 8h Ivana Benedičič
D 16h Neža Habjan
ZL 17h Tatjana Frelih
Ž 18h Tom Frelih
Sobota, 4. 11.
Ž 18h Urška Košir
Nedelja, 5. 11.
Ž 7h Tone Demšar
D 8h Teja Prevc
ZL 9h Tone Demšar
Ž 10h Jožica in Robert
Ravnihar
Sobota, 11. 11.
Ž 18h Manca Kavčič
Ž

Nedelja, 12. 11.
7h Manja in France

Mohorič
18h

SREDA
NOVEMBER

17h D za zdravje
18h Ž + Alojzija in Rudi Rejc (god)

Martin iz Toursa, 8h ZL ++ Tone in Mici Logar
šk.
18h Ž + Jože Prezelj, obl.

NOVEMBER

15

18h Ž + Zofija Šturm, obl.
18h Ž + Draga Šuštar

Posvetitev
17h ZL ++ Gregurjevi
lateranske bazilike 18h Ž ++ starši Čufer

NOVEMBER

10

18h Ž + Jožica Markelj
18h Ž + Marija Tolar (30. dan)

D 8h Jan Šolar
ZL 9h Aleš Markelj
Ž 10h Fani in Alojzij Štravs
Sobota, 18. 11.
Ž 18h Ana Bradeško
Nedelja, 19. 11.
Ž 7h Mojca in Martin Tolar
D 8h Bojana Kavčič
ZL 9h Ana Gaser
Ž 10h Matej Šubic
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.

14
XXIII

Fatima

Češčenje Marijinega Srca kot pot do svetosti
Joseph Ratzinger je leta 2000, ko je bil še prefekt Kongregacije za verski nauk, v Teološkem
komentarju k fatimski skrivnosti zapisal: »Otroci so za trajanje strašnega trenutka izkusili videnje
pekla. Videli so, kako so padale 'duše ubogih grešnikov'. In zdaj jim je povedano, zakaj so bili
izpostavljeni temu trenutku: da bi pokazali pot rešitve. Na misel nam pride beseda iz Prvega
Petrovega pisma: 'Namen naše vere je zveličanje duš' (1,9). Kot pot za ta namen je (…)
pokazana pobožnost (češčenje) do brezmadežnega Marijinega Srca«.
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 posrednico
vseh milosti, seveda v odvisnosti od Kristusa, ki je z velikonočno
skrivnostjo te milosti zaslužil.
Že čisto naravno ima vsaka dobra mati s svojo materinsko
ljubeznijo velik vpliv na svoje otroke. Tem bolj to velja za Mater
Marijo, ki je Mati Cerkve in vsakega posameznega kristjana. O
Marijinem brezmadežnem Srcu je sv. Janez Vianney učil: »Čim
večji grešniki smo, več ljubezni in sočutja ima do nas. Marijino
Srce je tako nežno do nas, da so srca vseh drugih mater le kos
ledu v primeri z njenim.«
Če zavestno izberemo Marijo za svojo duhovno Mater, se bomo
z njeno pomočjo odločili tudi za njenega Sina in njegovo voljo.
Zgodovina nas uči, da tisti, ki izbere Marijo za svojo
duhovno mater in v soglasju s to izbiro tudi iskreno živi,
ostane veren in pošten.
Lucija je 1957 dejala patru Agostinu Fuentesu, postulatorju za
beatifikacijo Frančiška in Jacinte: »Ona [Marija] je rekla
mojima bratrancema in meni, da se je Bog odločil, da bo dal svetu zadnji dve zdravilni sredstvi proti
hudobiji, ki sta sveti rožni venec in pobožnost do Marijinega brezmadežnega Srca.«
Marijino brezmadežno Srce bije za nas in nas hoče rešiti za večnost. Sveta nebesa se
sklanjajo h grešni zemlji. V času prodiranja verske brezbrižnosti in nevere Devica Marija kliče vsemu
svetu: »Ljudje, zganite se! Je Bog! Je večnost! Ni vseeno, kako živite! Ne bodite zakopani
samo v zemljo! Bog je usmiljen in pričakuje, da se spreobrnete in zaživite novo
življenje!«
V Marijino srce se zabadajo trni, kar kaže, da naša ljubezen ni prava. Srečujemo se z dejstvom greha.
Človeštvo se je oddaljilo od Boga in je v nevarnosti večnega pogubljenja. Mati vsega človeškega rodu
je zanj zaskrbljena. Fatimska Marija nas opozarja, da smo v svoji pretirani zagledanosti v ta svet
pozabili na poslednje reči. Kar je Marija dosegla pri treh otrocih, bi rada tudi pri nas.
Pastirčki so imeli stalno pred seboj nebesa kot svoj cilj. Za nebesa so z velikimi žrtvami
reševali grešnike.
Lucija se v svojem zadnjem spisu sprašuje: »Zakaj prosi naša Gospa za rešitev ubogih grešnikov
za češčenje njenega brezmadežnega Srca? Sama nam odgovori: 'Ker Bog to hoče. Da bi jih rešil, hoče
Bog na svetu vpeljati pobožnost do mojega brezmadežnega Srca.'
Anton Nadrah, Fatima – okno upanja, 238, Ljubljana 2013

Praznik vseh svetnikov
1. novembra obhajamo slovesni in
zapovedani praznik vseh svetnikov.
Dopoldne bodo praznične maše v vseh treh
župnijah po nedeljskem razporedu.
Na Zalem Logu bodo molitve za rajne
na pokopališču po sv. maši ob 9. uri. Ta
dan bo tudi blagoslov obnovljenih
vhodnih vrat v cerkev in ofer za župnij0.
Ob 14. uri bo v Železnikih pri sv. Frančišku in
v Dražgošah v cerkvi maša, po njej pa
molitve za rajne na pokopališču.
Rožne vence za rajne molíte ob večernem
zvonjenju po domovih. Molili bomo tudi na
Zalem Logu v cerkvi ob 17. uri in v Železnikih
v cerkvi sv. Antona ob 18. uri.
Spomin vernih rajnih
2. novembra obhajamo spomin vseh
vernih rajnih. Maše bodo v Železnikih ob 8.
in 18. uri pri sv. Frančišku, v Dražgošah ob 16.
pri stari cerkvi in na Zalem Logu ob 17. uri.
Oba dneva boste lahko v posebne nabiralnike
darovali za sv. maše za duše v vicah.
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh
novembra popolni odpustek za vsak obisk
pokopališča in molitev za rajne. Prav tako v
vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2.
novembra, prejšnjo in naslednjo nedeljo. Pogoj
je, da smo bili pri spovedi, pri obhajilu in da
smo molili po namenu svetega očeta vsaj vero
in očenaš. Odpustke sprejemamo v veri, da smo
z grehi zaslužili časno kazen, ki smo jo dolžni
pretrpeti v vicah. Časne kazni so nam in tudi
rajnim, za katere molimo, izbrisane pod
zgornjimi pogoji.
Jesenske počitnice
Od 30. 10. do 3. 11. so jesenske počitnice, zato
v tem času ni verouka. Starši se na praznik vseh
svetih, 1. 11., in na dan spomina vernih rajnih,
2. 11., skupaj z veroučenci udeležite svetih maš
in molitev za rajne.
Prvi petek in prva sobota
Bolnike in ostarele po domovih bova obiskala:
kaplan v četrtek, 2. 11., župnik v petek, 3. 11.
V Dražgošah bo v petek, 3. 11., po maši in v
nedeljo, 5. 11., pred mašo molitev rožnega
venca in litanij pred Najsvetejšim.
Na Zalem Logu bo v nedeljo, 5. 11., pred mašo
ob 8.30 uri molitev rožnega venca in litanij
pred Najsvetejšim.
V Železnikih bo na prvo soboto po maši
(18.45) molitev rožnega venca, tiho češčenje
Najsvetejšega in molitev brevirja do 22. ure.
Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Zahvalna nedelja
Na zahvalno nedeljo, 5. 11., se bomo Bogu
zahvalili za vse prejete darove. Pri vseh
mašah bomo zapeli zahvalno pesem.
26. dobrodelna prireditev s tombolo
Župnije Selške doline vabimo na 26.
dobrodelno prireditev s tombolo, ki bo v
nedeljo, 5. 11., ob 15. uri v športni dvorani v
Železnikih. Izkupiček bo letos namenjen
pomoči osebam v gmotnih potrebah v
Selški dolini.
Tombolske kartice po 2 evra lahko kupite v
času uradnih ur v župnijski pisarni ter v
nedeljo, 5. 11., po vseh mašah pred cerkvijo in
eno uro pred prireditvijo v športni dvorani.
Vabimo vas, da dobitke prinesete v
župnišče v Železnike 2. in 3. 11., od 17. do 18.
ure in po sveti maši, ter v soboto, 4. 11., od 9.
do 12. ure v učilnico v župnišču.
Slomškovo bralno priznanje (SBP)
Prvo srečanje za SBP bo: v Železnikih v
soboto, 18. 11., ob 8.30 uri v župnišču; v
Dražgošah in na Zalem Logu v nedeljo,
19. 11., po maši v veroučnih prostorih.
Evropsko srečanje mladih – Basel
Od 28. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bo v Baslu
(Švica) potekalo evropsko srečanje mladih, ki
ga pripravlja redovna skupnost bratov iz
Taizéja. Letošnje srečanje je 40. po vrsti.
Informacije in prijave, ki potekajo do 28.
11. 2017, so na voljo na www.skam.si ali br. Jaro
Knežević, Kapucinski samostan v Škofji Loki,
Kapucinski trg 1, 4220 Škofja Loka, GSM:
031/735 644; jaroslav.knezevic@rkc.si.
Napoved prvega obhajila in birme
Prvo sv. obhajilo bo na Zalem Logu 29. 4.
ob 9. uri in v Železnikih 20. 5. ob 10. uri.
Sv. birma bo v Železnikih v soboto, 12. 5., ob
10. uri. Birmovalec bo pom. škof Anton Jamnik.
Sveče z motivom suške cerkve
V vseh župnijah lahko kupite sveče z motivom
suške cerkve. Prispevek (1,5 €) je namenjen za
vzdrževanje in obnovo cerkve v Suši.
Zahvale
Hvala ŽPS Dražgoše in KTD Dražgoše za
izpeljavo večera z ogledom filma Goreči škof.
Boglonaj vsem, ki ste v oktobru z molitvijo
rožnega venca doma ali v cerkvi klicali Božjega
blagoslova in Marijinega varstva.
Hvala podjetju Toplarna Železniki za
strokovno pomoč pri iskanju in odpravljanju
napake na napeljavi župnijskega toplovoda.
Hvala vsem, ki naredite karkoli dobrega v

korist naših treh župnij in Antonovega vrtca.
Nadškofova zahvala ob zahvalni nedelji
»Zmeraj se moramo zahvaljevati Bogu za
vas, bratje.« (2 Tes 1,3)
Zahvalna nedelja nas vabi, da vsem svojim
dobrotnikom izrazimo svojo hvaležnost.
Hvaležnost je najprej znamenje, da se
zavedamo svojih omejitev. Sami ne znamo in ne
zmoremo vsega. Sami tudi nimamo vsega. Prav
naše omejitve nas odpirajo za bližnjega, ko smo
pripravljeni sprejeti njegovo pomoč in njegovo
dobroto. Po drugi strani pa pomoč in dobrota
ljudi dokazujeta, da ljudje presegamo sami sebe
in z dobrimi deli gradimo skupnost, ki z dobroto
postane močnejša in večja, kot bi bila, če bi
ostajali zgolj posamezniki, zaprti sami vase.
Zahvaljujem se bratom duhovnikom in
diakonom, ker v ta svet, tako ranjen in negotov,
s svojim zgledom in s svojo besedo prinašajo
OKTOBER

30

Marcel, muč.

PONEDELJEK
OKTOBER

31
TOREK

NOVEMBER

1
SREDA

NOVEMBER

2
ČETRTEK

3

18h
18h

VSI SVETI
–
slovesni in
zapovedani
praznik

7h
8h
9h
10h
14h
14h

8h
SPOMIN VSEH 16h
VERNIH RAJNIH 17h
18h

PETEK
NOVEMBER

4
SOBOTA
NOVEMBER

Viktorin Ptujski,
šk., muč.

17h
18h

Karel Boromejski, 8h
šk.
18h

5

31. NEDELJA
MED LETOM

NEDELJA

zahvalna

Ministrantske vaje
D: pet., 17. 11., 16.00
Ž: pet., 17. 11., 16.30
ZL: ned., 19. 11., po maši
Ž ++ oče in sin Jakolič
Krščevanje otrok
Ž v zahvalo in dober namen
Ž: 19. 11. in 17. 12. D, ZL: po
dogovoru. Skupna priprava za
Ž + Damjan Kemperle
starše in botre: v četrtek, 16. 11.
D + Anton Benedik
in 14. 12. ob 1900, v župnišču v
Železnikih. Predhodno se
ZL + Janez Mediževec, obl.
prijavite v župnišču.
Ž + Matevž Rihtaršič
Svetopisemska sk.
D ++ Cilka in Miha Prevc
Ž za vse žive in rajne župljane (sv. Frančišek) 7. 11. ob 18.45; župn. Ž.
Slavilna molitev
Ž ++ za verne rajne (sv. Frančišek)
15.
11.
ob 18.30; cerkev Ž.
D + Milka Jelenc (pri st. cerkvi)
Zgodovinska sk.
ZL ++ Dobre in Podlipnik
14. 11. ob 18.45; župn. Ž.
Ž za nove duhovne poklice (sv. Frančišek)
Urejanje cerkve
Železniki
D + Franc Eržen, obl.
1. 11. Ivana Benedičič
Ž ++ Bernik (Log)
Racovnik 53
5. 11. Anica Jelenc
ZL v čast Marijinemu brezmadežnemu Srcu
Smoleva 1
Ž + Karel Kuhar
12. 11. Mojca Tolar
Jesenovec 6a
Ž ++ Neža, Andrej in Martin Koblar
19. 11. Lucija Thaler
D za župljane
Dašnica 10
26. 11. Micka Potočnik
ZL + Lojze Tomažin
Dašnica 27
Ž ++ Dešmanovi (Keržar)

18h Ž + Mira Možgan, 30. dan
18h Ž ++ Marija, Franc in Albina Demšar

DAN
REFORMACIJE
Volbenk, šk.

NOVEMBER

veselo oznanilo evangelija in ljudi krepijo z
zakramenti Cerkve…
Zahvaljujem se vsem materam in očetom, ki
se pogumno odzovejo na Božje povabilo in
postanejo varuhi novega življenja, ki zraste iz
njih in ob njih.
Zahvaljujem se vsem mladim in otrokom, ki v
okolju svojih sošolcev, prijateljev in znancem
ohranjajo in poglabljajo prijateljstvo z Bogom
in tako postajajo sodelavci pri oznanjevanju.
Posebna zahvala velja vsem starim, bolnim in
osamljenim, ki neprespane noči ter trpljenje in
preizkušnje bolezni prinašajo pod križ in jih
skupaj z Jezusom izročajo Očetu v spravo za
grehe sveta. Predvsem pa se danes zahvaljujem
Bogu za vas, saj je najprej vsak izmed vas velik
dar Božje ljubezni za našo Cerkev. V hvaležnosti
za vas prosim Boga, naj vas spremlja s svojo
nežno bližino, vas varuje in blagoslavlja.
msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof

7h
8h
9h
10h

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

