JANUAR

29

Valerij, šk.

PONEDELJEK
JANUAR

30

Martina, muč.

TOREK
JANUAR

31
SREDA

Sabina, muč.

17h ZL + Anton Logar, obl.
18h Ž + Jernej Gortnar, obl.

JEZUSOVO
DAROVANJE,
SVEČNICA

8h Ž
17h D
18h Ž
1830ZL

ČETRTEK
FEBRUAR

2
PETEK
FEBRUAR

3

Blaž, škof

SOBOTA
FEBRUAR

4
NEDELJA

PONEDELJEK
FEBRUAR

6
TOREK

Agata, dev. in
muč.

8
ČETRTEK

PETEK
FEBRUAR

10
SOBOTA
FEBRUAR

11
NEDELJA

Sobota, 3. 2.
Ž 18h Tom Frelih

za župljane
+ Vinko Kavčič (30. dan)
+ Niko Čerin
++ Minka in Franc Markelj, obl.

18h Ž + Bernarda Cigale, obl.
18h Ž + Marija Berce, obl

Nedelja, 4. 2.
Ž 7h Tone Demšar
D 8h Neža Habjan
ZL 9h Jaka Kavčič
Ž 10h Kristina in Borut
Strnad
Sobota, 10. 2.
Ž 18h Urška Košir
Nedelja, 11. 2.
7h Manja in France
Mohorič
D 8h Teja Prevc
ZL 9h Jure Demšar
Ž 10h Jani Marenk
Ž

Koleta, red.

17h D v zahvalo Materi Božji za zdravje
18h Ž + Lojzka Bajželj

Hieronim, red.
17h ZL + Marija Mediževec, obl.
slovenski
18h Ž + Maks Thaler
kulturni praznik

FEBRUAR

9

Nedelja, 28. 1.
Ž 7h Tadeja Šuštar
D 8h Ajda Peternel
ZL 9h Elica Frelih
Ž 10h Metka in Rok
Benedičič

8h ZL + Ančka Benedičič
18h Ž v čast Marijinemu Brezmadežnemu srcu

Pavel Miki, muč.
Ž ++ Jelenc
Doroteja, muč. 18h Ž ++ Hkavščevi (Rudno)

SREDA
FEBRUAR

Sobota, 27. 1.
Ž 18h Tim Kankelj

za srečno zadnjo uro
v čast Materi Božji za zdravje
++ Pegam
+ Zofija Kenda (30. dan)

18h

FEBRUAR

7

BRALCI BERIL

Petek, 2. 2.
Ž 8h Ivana Benedičič
D 17h Klara Šolar
Ž 18h Alenka in Robert
Kuhar
ZL1830 Sandra in Ivan
Demšar

7h Ž
5. NEDELJA MED h
8 D
LETOM
9h ZL
Gilbert, red. ust.
10h Ž

FEBRUAR

5

18h Ž ++ Thaler
18h Ž + Drago Čerin

Janez Bosko, 17h D ++ Gregor in Amalija Šmid, obl.
ust. salezijancev 18h Ž + Marica Tušek

FEBRUAR

1

18h Ž + Franc Šubic
18h Ž v čast Svetemu Duhu v dober namen

Apolonija, muč.

17h

D ++ Jernej in Marija Lotrič, obl.
18h Ž ++ Venčeslav in vsi Šuštarjevi

Alojzij Stepinac, 8h ZL + Janez Podlipnik
muč.
18h Ž + Ciril Bogataj, obl.
7h

Ž
6. NEDELJA MED h
8 D
LETOM
9h ZL
Lurška Mati Božja
10h Ž

za župljane
+ Zofija Kenda
++ Terezija Markelj in Muštrovi
+ Aleš Potočnik, obl.

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.

21. januar
2018

2
XXIV

Dražgoše
1968–2018

Rožnovenski šopek Materi Mariji
Med naročili, ki jih je nebeška Gospa dala fatimskim pastirčkom in po njih nam, zelo izstopa
molitev rožnega venca. Pri zadnjem prikazanju, 13. oktobra 1917, je Gospa rožnega venca
naročila: »Še naprej vsak dan molite rožni venec.«
Natanko sto let pozneje, 13. oktobra 2017, je
papež Frančišek zbranim romarjem ob sklepu
fatimske stoletnice priporočil: »Priporočam
vam, da nikoli ne opustite molitve
rožnega venca, vztrajajte v tej molitvi,
kot je Ona sama naročila.«
Mnoge spodbude, zgledi in pričevanja
naj nam bodo v pomoč, da bomo rožni
venec radi molili, vedno bolj poglobljeno
in zanj navdušili še druge. Med tistimi, ki
molijo rožni venec, so papeži in škofje ter v
civilnem življenju poznani ljudje, še več pa je
takih »malih«, ki so Jezusu posebno pri srcu in
ve zanje le Bog in morda še kdo od najbližjih.
Rožni venec je najmočnejša molitev – V septembru 2016 umrli p. Gabrijel Amorth,
glavni eksorcist Vatikana in rimske škofije, je verjetno najbolj znan izganjalec hudiča na
svetu. V uvodu svoje zadnje knjige Il mio Rosario (Moj rožni venec; ed. San Paolo, Italija) je
zapisal: »Mislim, da je rožni venec najmočnejša molitev.«
P. Amorth je posvetil velik del svojih spisov vprašanju eksorcizmov in osebi hudiča. Ko se je
pri devetdesetih letih upokojil, se je končno odločil, da nam odkrije vir svoje notranje moči.
Našel jo je v vsakodnevni molitvi v kapeli in v meditaciji dvajsetih skrivnosti rožnega venca.
Molitev ga je podpirala v njegovem vsakdanjem boju proti najbolj subtilnim (občutljivim)
pojavom zla v času dolgoletnega dela v službi rimske škofije.
Rožni venec otrok – Kristusove besede: »Pustite otroke priti k meni« so vzeli dobesedno v
gibanju »Rožni venec otrok«. To je laično gibanje, ki ima za cilj ustanavljanje molitvenih
skupin, ki so sestavljene iz otrok, in jih vodijo otroci; odrasli so dobrodošli le v vlogi »angela
varuha«. Zaželena starost molivcev je od 4 do 14 let, sicer so dobrodošli tudi otroci, ki izstopajo
iz tega starostnega okvira. V gibanju poudarjajo, da so bili vidci – Bernardka iz Lurda in vidci iz
Fatime – znotraj tega starostnega okvira.
Začelo se je pred sedmimi leti, ko se je župnija v ameriški zvezni državi Connecticut znašla v
težki finančni situaciji. Župnik je dobil navdih, da spodbudi otroke k molitvi pred Devico Marijo
v prepričanju, da bo njihova molitev najprej uslišana.
Aprila 2011 se je prvič sestala ta molitvena skupina otrok. Do uslišanja je prišlo že naslednjo
nedeljo, ko je bila nabirka pri sveti maši rekordno visoka.
Sčasoma se je gibanje začelo širiti po vsej Ameriki in nato se je razširilo na vseh šest celin in v
sedemindvajset držav, vključno s Kenijo, Argentino, Anglijo, Avstralijo, Indijo, Mehiko in
številne druge.
P. Anton Nadrah, V Materini šoli, februar 2018

Molitvena osmina za edinost kristjanov
Molitveno osmino obhajamo vsako leto od 18.
do 25. 1. (praznik spreobrnjenja ap. Pavla).
Letošnje geslo je: Sprava – Tvoja desnica,
Gospod, se je poveličala z močjo (2 Mz 15,6).
Povabljeni k sv. mašam, kjer bomo prisluhnili
posebej pripravljenim nagovorom in molili za
edinost kristjanov.
Izobraževanje za mlade duhovnike
Od 22. do 26. 1. 2018 Nadškofija Ljubljana
organizira izobraževanje za mlade duhovnike,
ki se ga bo udeležil tudi naš kaplan.
V teh dneh bo sv. maša samo v Železnikih.
Verouk bo potekal po urniku, razen na
soupravah, kjer bo imela 2. skupina verouk že
ob 17. uri.
Nedelja Svetega pisma,
dekanijsko srečanje bralcev pri bogoslužju
Letos bomo nedeljo Svetega pisma obhajali
28. 1. pod geslom Z Bogom v družini.
»Kakor je svet ta, ki vas je poklical,
bodite tudi sami sveti« (1 Pt 1,15).
V okviru dekanije Škofja Loka so vsi
bogoslužni bralci vabljeni na srečanje, ki bo na
nedeljo Svetega pisma, 28. 1., ob 15. uri v
župnijski cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki.
Povabljeni gost je g. Pavle Ravnohrib.
Vabljeni člani bibličnih skupin, bralci Božje
besede pri liturgiji in vsi prijatelji Božje besede.
Svečnica
V petek, 2. 2., obhajamo svečnico oz. praznik
Gospodovega darovanja. Pri vseh mašah bo
blagoslov sveč. V vseh župnijah boste lahko
kupili sveče z motivom suške cerkve.
Priporočeni darovi 1,5 evra bodo namenjeni za
obnovo kapelice v Suši, ki je bila hudo
poškodovana v viharju.
V nedeljo po svečnici, 4. 2., bo v vseh
župnijah ofer za razsvetljavo in kurjavo.
Slomškovo bralno priznanje (SBP)
Pred drugim srečanjem za SBP ponovno
povabljeni k izposoji otroških knjig, in sicer
v župniji: Železniki v soboto, 27. 1., po večerni
maši in v nedeljo, 28. 1., po maši 10. uri;
Dražgoše v nedeljo, 4. 2., po maši. Na Zalem
Logu je bila izposoja že v nedeljo, 14. 1., po maši.
Vrnejo jih na drugem srečanju:
na Zalem Logu v nedeljo, 28. 1., po maši;
v Železnikih v soboto, 3. 2., ob 8.30 uri;
v Dražgošah v nedeljo, 18. 2., po maši
v veroučnih prostorih.
Predlagani seznam knjig, namen in še več o
SBP lahko najdete na spletni strani.

Prvi petek in prva sobota
2. 2. je prvi petek v mesecu. Duhovnika
bova obiskovala bolnike in ostarele po
domovih. Kjer še želite obisk duhovnika na
domu, sporočite v župnišče.
Prva od petih prvosobotnih molitev na
fatimski način bo: v Dražgošah v petek, 2. 2.,
ob 16.15 uri, na Zalem Logu v soboto, 3. 2., po
sv. maši, ki je ob 8. uri, in v Železnikih v soboto,
3. 2., po sv. maši ob 18. uri. Molili bomo rožni
venec, brevir ter tiho častili Najsvetejše do 21.
ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.
Molitev rožnega venca in litanij pred
Najsvetejšim bo še v Dražgošah in na Zalem
Logu na prvo nedeljo, 4. 2., pol ure pred
mašo.
Blagoslov na god sv. Blaža
Večkrat prosimo tega ali onega svetnika ali
svetnico, naj nam pri Bogu izprosi zdravje ali
pomoč v raznih nesrečah. Tako se tudi
zatekamo k sv. Blažu, naj nas reši bolezni v grlu
in vsakega drugega zla.
Blagoslov na priprošnjo sv. Blaža bo v
soboto, 3. 2., pri maši.
ŽPS
Člani ŽPS vabljeni na 11. sejo, ki bo v župniji:
Železniki v sredo, 31. 1., po maši v župnišču;
Dražgoše v petek, 9. 2., po maši pod cerkvijo;
Zali Log v nedeljo, 11. 2., po maši v župnišču.
Vpis otrok v Antonov vrtec
Antonov vrtec vabi k vpisu predšolskih otrok
za vse starostne skupine za šolsko leto
2018/2019. Informacije ter vloge za vpis dobite
v Antonovem vrtcu in na spletu: www.antonovvrtec.si. Vloge oddajte do 8. 3. 2018.
Oratorijska maša
V soboto, 10. 2., bodo pri maši ob 18. uri
sodelovali oratorijski animatorji. Povabljeni!
Svetovni dan bolnikov – )). *.
Osrednja slovesnost pri nas bo kot vsako leto
v narodnem svetišču Marije Pomagaj na
Brezjah, v nedeljo, 11. februarja, ob 10.
uri, ki jo bo vodil murskosoboški škof dr.
Peter Štumpf.
Naslov letošnjega svetovnega dneva bolnikov
je: »Glej, tvoj sin … Glej, tvoja mati. In od tiste
ure jo je učenec vzel k sebi« (Jn 19,26–27). Te
Gospodove besede globoko razsvetlijo skrivnost
križa. Ta ne predstavlja tragedije brez upanja,
ampak je kraj, kjer je Jezus pokazal svojo slavo
in tam zapustil hotenja skrajne ljubezni, ki so
postala ustanovna pravila krščanske skupnosti
in življenja vsakega učenca.

Slavilna molitev mladih ...
... pred Najsvetejšim bo v sredo, 21. 2., po
maši ob 18.30 v cerkvi v Železnikih. Molitev
bodo s petjem, igranjem in slavljenjem
oblikovali mladi iz otroško-mladinskega PZ.
Zimski oratorij – Le eno je potrebno
Zimski oratorij za otroke od 1. do 6. razreda iz
vseh treh župnij bo potekal 19. in 20. 2. 2018
v Davči. Prijave sprejemamo do nedelje,
11. 2., oziroma do zapolnitve mest. Število je
omejeno na 35.
Otroci bodo spoznali misijonarja Friderika
Barago (* 28. 6. 1797, Knežja vas, Dobrnič;
† 19. 1. 1868, Marquette, Michigan, ZDA) ob
150-letnici njegove smrti. Svoje misijonarsko
delo je posvetil Indijancem. Oznanjeval je božjo
besedo, ustanavljal misijonske postaje, gradil
skromne cerkvice, pisal molitvenike, skrbel za
izobraževanje Indijancev, ustanavljal šole in se
celo trudil, da bi Indijanci opustili alkohol. Vse
JANUAR

22

Henrik, duh.

18h Ž v čast in zahvalo sv. Antonu
18h Ž + Anton Hostner

TOREK
JANUAR

Frančišek Saleški

SREDA
JANUAR

25
ČETRTEK

PETEK

Timotej in Tit,
škofa

17h D + Vinko Kavčič (sosedje)
18h Ž ++ Filip in Minka Eržen

Angela Merici,
ust. uršulink

8h ZL + Ana Benedičič (30. dan)
18h Ž + Filip Eržen

JANUAR

27
SOBOTA

JANUAR

28
NEDELJA

18h Ž v čast Svetemu Duhu
18h Ž + Anton Lotrič, obl.

Spreobrnjenje ap. 18h Ž + Jožica Pernat
Pavla
18h Ž v čast sv. Antonu Padovanskemu

JANUAR
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Zahvale
Hvala vsem, ki ste pripomogli k lepemu
praznovanju godu sv. Antona Puščavnika, in za
darove, ki ste jih ob tem namenili za cerkev.
Bog povrni vsem, ki storite karkoli dobrega v
korist vseh treh župnij in Antonovega vrtca.

18h Ž za duše v vicah
18h Ž ++ Matevž in vsi Koreniškovi

JANUAR
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Adventna in trikraljevska akcija – zahvala
Otroci so za lačne otroke v adventni akciji
zbrali naslednje vsote: Dražgoše 42,32 €,
Zali Log 129,46 €, Železniki 284,99 €.
Trikraljevski koledniki pa so za misijone
zbrali naslednje vsote: Dražgoše 482,03 €; Zali
Log 1.102,52 €; Železniki 3.286,88 €.
Bog povrni vsem otrokom, kolednikom,
spremljevalcem in dobrotnikom za vaše darove,
ki prinašajo srečo tudi drugim!

Lavra, dev.

PONEDELJEK
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Baragovo življenje bi lahko povzeli v njegovo
škofovsko geslo: 'Le eno je potrebno'. Pri
tem je mislil na vero in skrb za zveličanje. Živel
ga je od nove maše do smrti.

4. NEDELJA
MED LETOM
svetopisemska
Tomaž Akvinski

7h
8h
9h
10h

Ž
D
ZL
Ž

za župljane
+ Jože Thaler, obl.
+ Marija Derlink, obl.
+ Milan Šubic, obl.

Ministrantske vaje
ZL: ned., 4. 2., po maši
D: pet., 9. 2., 16.00
Ž: pet., 9. 2., 16.30
Krščevanje otrok
Ž: 18. 2. in 18. 3. D, ZL: po
dogovoru. Skupna priprava za
starše in botre: v četrtek, 15. 2.
in 15. 3., ob 1900, v župnišču v
Železnikih. Vnaprej se prijavite v
župnišču.
Svetopisemska sk.
30. 1. in 13. 2. ob 18.45;
Zgodovinska sk.
6. 2. ob 18.45; župnišče Ž.
Slavilna molitev
21. 2. ob 18.30; cerkev Ž.
Urejanje cerkve
Železniki
28. 1. Stanislava Kuhar
Log 14
4. 2. Majda Gortnar
Log 32
11. 2. Bernarda Kavčič
Log 66
18. 2. Marica Tarfila
Na Plavžu 18

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

