APRIL

23

Jurij, muč.

PONEDELJEK
APRIL

24

Honorij, šk.

TOREK

Dominik, red.

18h ZL
19h Ž

+ Peter Demšar, obl.
++ Milka Krek in Bojan Izda

18h D
19h Ž

v čast Materi Božji za zdravje
v čast Materi Božji in Svetemu Duhu

ČETRTEK
APRIL

Hozana, dev.

PETEK
APRIL

28
SOBOTA

APRIL

29
NEDELJA

Ludvik Grignon
Montfortski, duh.

PONEDELJEK

MAJ

1

Romanje: Po poteh Magdalene Gornik
8h ZL za zdravje
19h Ž + Marta Demšar, obl.

5. VELIKONOČNA 7h
8h
NEDELJA
Katarina Sienska, 9h
dev. in c. uč.
10h

Ž za župljane
D Mariji Pomagaj za zdravje
ZL za župljane – prvo sv. obhajilo
Ž sv. Katarini v zahvalo

19h Ž

APRIL

30

+ Aljaž Arnol, obl.
+ Marjeta Gortnar, 30. dan

Marko, ev.

APRIL

27

19h Ž
19h Ž

+ Dominik Lotrič, obl.
++ Jernej, obl., in starši Tolar
+ Poldka Pegam, 30. dan

SREDA

26

++ starši in bratje Pintar
++ starši in bratje Dolenc

18h D
19h Ž
19h Ž

APRIL

25

19h Ž
19h Ž

Jožef Cottolengo,
19h Ž
red. ust.
h

19 Ž

JOŽEF DELAVEC

+ Cvetka Žitnik. obl.
++ Ančka in Janez Kokalj
+ Albina Črv, 30. dan

7h Ž v zahvalo Materi Božji
8h D ++ Cilka in Miha Prevc
9h Suša ++ starši in Stane Frelih ter starši in Niko Čerin
10h Ž v zahvalo in priprošnjo sv. Jožefu

TOREK

Praznik dela

MAJ

Atanazij Veliki,
birmanska
devetdnevnica

18h D
19h Ž

+ Filip Šolar
+ Antonija Mohorič, obl.

Filip in Jakob,
apostola
devetdnevnica

18h ZL
19h Ž

za duhovne poklice
+ Filip Potočnik (god)

Florjan (Cvetko),
muč.
devetdnevnica

18h D
19h Ž

++ starši, bratje in sestra Megušar
+ Marija Tolar

Angel, muč.
devetdnevnica

8h ZL
19h Ž

za srečno delo v gozdu
+ Leopold Langerholc, obl.

2
SREDA
MAJ

3
ČETRTEK
MAJ

4
PETEK
MAJ

5
SOBOTA

MAJ

6
NEDELJA

BRALCI BERIL

15. april
2018

Sobota, 21. 4.
Ž 19h Lucija Tolar
Nedelja, 22. 4.
Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

Dražgoše
1968–2018

Jožica Žitnik
Klara Šolar
Nejc Kavčič
Valerija Megušar

Sobota, 28. 4.
Ž 19h Tim Kankelj
Nedelja, 29. 4.
Ž 7h
D 8h
ZL 9h
Ž 10h

6
XXIV

Ivana Benedičič
Neža Habjan
Neža Štravs
Maja Virant
Torek, 1. 5.

Ž 7h Tone Demšar
D 8h Marjeta Nastran
Suša 9h Tomaž Rihtaršič
Ž 10h Tomaž Weiffenbach
Sobota, 5. 5.
Ž 19h Tom Frelih
Nedelja, 6. 5.
Ž

7h Manja in France
Mohorič
D 8h Teja Prevc
ZL 9h Simon Čemažar
Ž 10h Mirjam Tolar
Župnijska pisarna
Ponedeljek:
Ponedeljek:
Torek:
Četrtek:
Petek:

1000–1200
po maši
po maši
po maši
po maši

Uradnih ur ni na prvi petek v
mesecu ter ob cerkvenih in
7h Ž za župljane
6. VELIKONOČNA 8h D + Ludvik Jelenc; ++ Karol Jelenc in Bertovi državnih praznikih.
NEDELJA
V nujnih primerih enega od
9h ZL ++ Stanislav in Ana Čemažar
Dominik Savio
duhovnikov vedno dobite na
h
devetdnevnica 10 Ž v priprošnjo sv. Jožefu
mobilni telefon.
16hSuša za odvrnitev neurja (Megušnica)

Daj mi poslušno srce – teden molitve za duhovne poklice
Med 3. velikonočno nedeljo, 15. aprila, in 4. velikonočno nedeljo – nedeljo
dobrega pastirja, 22. aprila, obhajamo teden molitve za duhovne poklice.
Papež z letošnjo poslanico ob tednu molitve za duhovne poklice izpostavi dve glavni
misli: »Pri različnosti in posebnosti vsake poklicanosti gre za poslušanje
Besede, razločevanje Besede in življenje z Besedo, kar rojeva rodovitnost
naših talentov in omogoča, da smo orodje zveličanja v svetu.
Gospod ne kliče popolnih, ampak pogumne in velikodušne, ki bi z
odprtim srcem sprejeli Gospodov glas.«
Ob tej priložnosti želim z vami deliti pismo rojakinje iz Mengša, mlade redovnice, ki
je pred devetimi leti vstopila v samostan sester klaris v Nazarjah. Letos na binkoštni
ponedeljek, 21. maja, bo v samostanu v Turnišču prejela večne zaobljube. Za redovnico
so večne zaobljube, kot je za duhovnika nova maša. Vsak duhovni poklic je sad Božjega
klica, osebnega odgovora in molitvene podpore mnogih molivcev za nove duhovne
poklice ter stanovitnost in svetost poklicanih.
Tine Skok, župnik
Na dan posvečenega življenja se vsemogočnemu Bogu
prav posebno zahvaljujem za milost poklica v svojo sveto
službo. Veliko jih Bog kliče, a malo jih odgovori.
Tudi med vami je veliko takih, ki imate poklic. Mladi
ne veste, kaj zamujate, ko si ne upate stopiti na
to pot. Že res, veliko moraš zapustiti: domače,
prijatelje, svoj prav, svoje ideje ... Kaj je to v
primeri s tem, kar pridobiš: MIR in NOTRANJO
SREČO, prostor, kamor spadaš.
Jaz se zunaj nisem nikjer našla, popolna tema, nič me
ni zadovoljevalo, samo tista tišina, tisti mir v cerkvi pri
Jezusu. Vsak ima svoje poslanstvo. Nekateri z mladimi,
drugi z bolniki, tretji kot duhovniki, četrti za vse v
samoti, odmaknjenosti od sveta.
Ne mislite, da si nikoli nisem želela imeti družine. To je čisto normalno, da človek
želi imeti družino, samo moraš pogledati vase, kaj ti pomeni več. Družina je zame
malo, poglejte sedaj mojo družino, to ste Vi vsi. Ali Vas ni veliko? Toliko otrok imam,
za katere moram moliti, za katere me skrbi, in vas prinašam k Bogu (Vas in Vaše
prošnje). Ni to prečudovito?!
Z velikim veseljem vam sporočam, da se bom za vedno podarila Gospodu s
slovesnimi zaobljubami v redu svete Klare.
s. M. Salomeja

SBP – izposoja knjig in srečanja
Povabljeni k izposoji knjig in srečanju za
SBP, ki je vedno po maši v veroučnih prostorih,
razen, če je navedeno drugače: Zali Log: 15. 4. –
izposoja; 22. 4. – srečanje. Železniki; 21. in
22. 4. – izposoja; 5. 5. – srečanje ob 8.30 uri.
Sestanek za starše prvoobhajancev
Sestanek za starše prvoobhajancev iz
Železnikov bo v ponedeljek, 16. 4., ob 20. uri v
župnišču v Železnikih.
Srečanje članov ŽPS dekanije Škofja Loka
V nedeljo, 22. aprila, bo ob 16. uri pri
Svetem Duhu pri Škofji Loki v dvorani
kulturnega doma srečanje članov ŽPS
škofjeloške dekanije. Na srečanju bo
lazarist, Janez Cerar spregovoril o sporočilu
papeža Frančiška.
Slavilna molitev mladih ...
... pred Najsvetejšim bo v sredo, 25. 4., po
maši ob 19.30 v cerkvi v Železnikih. Molitev
bodo s petjem, igranjem in slavljenjem
oblikovali mladi iz otroško-mladinskega PZ.
Verouk
Med prvomajskimi počitnicami od 27. 4. do 2.
5. ni verouka. Nadaljeval se bo spet 3. maja.
Prvo sveto obhajilo na Zalem Logu
Slovesnost bo v nedeljo, 29. 4., ob 9. uri.
V četrtek, 26. 4., ob 16. uri bodo
prvoobhajanci prvič pristopili k zakramentu
sv. spovedi, po tem pa bo vaja za slovesnost.
Na dan prvega svetega obhajila se
prvoobhajanci zberejo ob 8.40 v župnišču. Prve
klopi v cerkvi bodo rezervirane za
prvoobhajance in starše.
Prvi petek in prva sobota
Četrta od petih prvosobotnih molitev
na fatimski način bo: v Dražgošah v petek,
4. 5., po sv. maši, ki je ob 18. uri; na Zalem Logu
v soboto, 5. 5., po sv. maši, ki je ob 8. uri; in v
Železnikih v soboto, 5. 5., po sv. maši, ki je ob
19. uri. Molili bomo rožni venec, brevir ter tiho
častili Najsvetejše do 22. ure. Medtem bo
priložnost za sveto spoved.
Molitev pred Najsvetejšim bo v
Dražgošah in na Zalem Logu še v nedeljo,
6. 5., pol ure pred mašo.
Šmarnična pobožnost
Ves mesec maj bomo prebirali zgodbo o
življenju in delu božjega služabnika misijonarja
Friderika Ireneja Baraga.
Mineva 150 let od njegove smrti in prav je, da
v jubilejnem letu namenimo posebno pozornost

temu velikemu misijonarju in našemu
svetniškemu kandidatu, ki je deloval med
severnoameriškimi Indijanci.
Spoznali bomo mladega Friderika, ki je ob
svoji materi in očetu rasel v ljubezni do Boga.
Skupaj z Njim je gradil svoje načrte za
prihodnost in se vedno bolj prepuščal
Njegovemu vodstvu. Bog ga je namesto v
trebenjsko graščino odpeljal v daljno Ameriko
med Indijance. Friderik se je boril za njihovo
dostojanstvo, medtem ko so jih drugi belci imeli
za manjvredno raso in oviro na poti osvajanja
nove dežele. Postali so njegovi bratje in sestre v
Kristusu. Z njimi je želel deliti največ kar je
imel: vero v Boga in sveto Cerkev. Z gorečim
pričevanjem
in
konkretno
misijonsko
dejavnostjo je spreobrnil na stotine Indijancev
in jim pomagal graditi občestvo. Vabil jih je, da
bi živeli polno življenje v ljubezni do Boga in do
bližnjega. K temu vabi danes tudi nas.
Dražgoše: V maju bo sv. maša s šmarnicami
ob sredah in petkih. Šmarnice bodo od
ponedeljka do petka ob 18. uri. Ob sobotah
bodo šmarnice ob 9. uri. Ob nedeljah bodo
šmarnice ob 16. uri: 6. 5. pri Tinetovem
kozolcu; 13. 5. pri Lojzetovi kapelici; 20. 5. pri
znamenju pri Tomažku; 27. 5. pri stari cerkvi.
Zali Log: V maju bodo sv. maše s
šmarnicami ob urnih mašah ter četrtkih in
sobotah. Šmarnice bodo v župnijski cerkvi ob
18. uri. Ob sobotah bodo šmarnice ob 8. uri. Za
vaščane Potoka in Martinj Vrha bodo šmarnice
po domovih – le ob četrtkih pri veroučni maši
na Zalem Logu in ob nedeljah v Suši.
Odgovorni: Jana Gaser za Potok in Sandra
Demšar za Martinj Vrh.
Železniki: Šmarnice bodo od ponedeljka do
sobote ob 19. uri v župnijski cerkvi.
Ob nedeljah bodo šmarnice za Zali Log in
Železnike skupaj ob 16. uri v Suši. Vsakokrat
se bomo zbrali ob 15. uri pred tovarno Domel –
Nela in skupaj peš poromali v Sušo.
Svete maše v Suši
Svete maše bodo v Suši po naslednjem
utečenem redu:
– 1. 5. ob 9. uri;
– v nedeljo, 6. 5., ob 16. uri, ko je maša za
odvrnitev neurja za Megušnico;
– 20. 5., ob 16. uri romarska maša za župniji
Sv. Lenart in Javorje;
– ostale nedelje v maju bodo v Suši
šmarnice brez sv. maše.
– V nedeljo, 1. 7., ob 9.30 uri, ko je
romarska maša za Davčo.
Pri vseh mašah povabljeni k ofru za obnovo
kapelice v Suši.

Sveta birma v Železnikih
Devetdnevnica pred sv. birmo, ki je za vse
birmance obvezna, bo potekala od srede, 2.
5., do četrtka, 10. 5., ob 19. uri med sv.
mašo, razen v nedeljo, ko bo ob 10. uri.
Srečanje
z
birmovalcem, škofom
Antonom Jamnikom, bo v ponedeljek, 7. 5.,
ob 18. uri v župnijski cerkvi sv. Antona. Na
srečanje so povabljeni tudi ostali veroučenci ter
vsi župljani, saj je to srečanje z vso župnijo.
Po srečanju, med mašo, bo birmovalec na
voljo za zakrament sv. spovedi. Slovesnost
svete birme bo v soboto, 12. 5., ob 10. uri.
Karitas, romanje starejših v Savinjsko dolino
V soboto, 26. 5., župnijska Karitas
Železniki vabi starejše župljane iz vseh treh
župnij na romanje v Savinjsko dolino. Več o
romanju bo objavljeno v naslednjem Občestvu.
APRIL

16
PONEDELJEK

Zahvale
Hvala vsem, ki ste se v prazničnih dneh
trudili, da je bilo velikonočno praznovanje tako
lepo: pevci, ministranti, bralci, čistilke in
krasilke, pritrkovalci, molivci, postavljavci
Božjega groba, nosilci bander, svetilk in neba,
tisti, ki ste napravili ogenj; ter vsem za skrite
žrtve in dejanja, ki so pripomogla k
poglobljenosti in lepoti obhajanja Kristusovega
trpljenja, smrti in vstajenja.
Vse skupaj ste darovali za kapelico v Suši:
5.000 €; za nakup hiše v Železnikih: 5.900
€ (zbrati moramo še 7.700 €).
Bog povrni vsem, ki storite karkoli dobrega v
korist vseh treh župnij in Antonovega vrtca.

19h Ž + Antonija Lotrič, obl.
Bernardka Lurška 19h Ž ++ starši in Mihaela Markelj ter
Zvonka Bergant

APRIL

17

Prijavite se do nedelje, 20. 5., v župnijski
pisarni ali po telefonu. Priporočen dar za
romanje je 5 €.

Rudolf, muč.

TOREK

19h Ž + Niko Čerin
19h Ž Mariji Pomagaj v zahvalo
19h Ž + Antonija Karlaš, obl.

APRIL

18

Galdin, šk.

SREDA

18h D v čast sv. Jožefu
19h Ž za zdravje

APRIL

19

Leon IX., papež

ČETRTEK

18h ZL za zdravje
19h Ž ++ Mihaela Prezelj, obl., in sorodniki

APRIL

20

Teotim, škof

18h D ++ Pavla in Ludvik Lotrič, obl.
19h Ž + Jože Klemenčič, obl.

Anzelm, škof.

8h ZL + Marija Tabernik
19h Ž + Antonija Šolar, obl.
19h Ž + Silva Potočnik, 7. dan

PETEK
APRIL

21
SOBOTA

APRIL

22
NEDELJA

7h
8h
duhovni poklici
9h
Aleksandra, muč. 10h

4. VELIKONOČNA
NEDELJA

Ž
D
ZL
Ž

+ France Čufar
+ Ciril Kos
+ Janez Pintar, obl.
za župljane

Ministrantske vaje
D: pet., 20. 4., 17.00
Ž: pet., 20. 4., 17.30
ZL: ned., 22. 4., po maši
Krščevanje otrok
Ž: 27. 5. in 17. 6. D, ZL: po
dogovoru. Skupna priprava
za starše in botre: v četrtek,
24. 5. in 14. 6., ob 2000, v
župnišču v Železnikih. Vnaprej
se prijavite v župnišču.
Svetopisemska sk.
17. 4. ob 19.45; župnišče Ž.
Zgodovinska sk.
8. 5. ob 19.45; župnišče Ž.
Urejanje cerkve
Železniki
22. 4. Micka Potočnik
Dašnica 27
29. 4. Anica Šubic
Dašnica 60
6. 5. Ivanka Mohorič
Dašnica 68
11. 5. Starši birmancev
(sv. birma, 12. 5)

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

