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12. december 2011
BLAGOR VERE
»Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je
povedal Gospod!« (Lk 1,45) je Elizabetin vzklik ob
srečanju z Marijo. To je prvi blagor v evangeliju, ki
zadeva Marijo, pa tudi vse tiste, ki ji hočejo slediti in jo
posnemati. V Mariji je tesna povezanost med vero in
materinstvom, kot sad poslušanja besede. Dalje Jezus
pravi: »Moja mati in moji bratje so tisti, ki Božjo besedo
poslušajo in uresničujejo.« (Lk 8,21) Za Jezusom je
Marija tista, ki je znala najbolje in najbolj popolno reči
»da« Bogu. Toda Bog ne kliče le Device, da rodi
Kristusa v sebi. Vsak kristjan ima, čeprav na drugačen
način, podobno nalogo: da uteleša Kristusa do te mere, da
lahko ponavlja kakor sveti Pavel: »Ne živim več jaz,
ampak Kristus živi v meni.« (Gal 2,20) Tistemu, ki veruje
v Božjo besedo, se dogajajo velike in majhne stvari, a
Beseda življenja, avgust 1999
vedno so čudovite.

Magnificat, barvno okno, Taizé

Župnijski koledar
Redni verouk je še od 12. do 16.
decembra. V teh dneh bo spovedovanje za
otoke od 4. r. dalje, nato bodo veroučne
božično-novoletne počitnice do 8. januarja.
V sredo, 14. decembra, bova duhovnika
obiskala vse oskrbovance iz naših treh
župnij, ki bivajo v CSS v Škofji Loki.
Če bi še kdo od bolnih ali starejših želel
pred božičem obisk duhovnika na domu,
da mu podeli zakramente sv. spovedi,
bolniškega maziljenja in prinese sv.
obhajilo, prosim sporočite v župnišče.
V petek, 16. decembra, bo ob 19.30 uri
v župnijski cerkvi v Železnikih Taizejska
molitev in spoved za 8. r. (Železniki) ter
mlade iz vse dekanije (na voljo bo
spovednik od drugod). K Taizejski molitvi
povabljene vse generacije!
V soboto, 17. decembra, ob 9. uri bodo
v pripravi na božič obvezne ministrantske
vaje na Zalem Logu.
V soboto, 17. decembra, ob 19. uri bo v
župnišču
v
Železnikih
adventno
predavanje. Ravnatelj Škofijske gimnazije
Vipava mag. Slavko Rebec bo spregovoril
na temo: Starši in vzgojitelji - most med
verskim izročilom in versko izkušnjo.
Krsti v Železnikih bodo 18. decembra.
Priprava staršev in botrov bo v četrtek,
15. decembra, ob 19. uri v župnišču v
Železnikih. Predhodno se prijavite v
župnijski pisarni.
V ponedeljek, 19. decembra po sveti
maši bo v župnišču v
Železnikih
sestanek
za
kolednike iz župnije železniki.
V torek, 20. decembra, po
večerni sveti maši bodo
ministrantske
vaje
v
Železnikih. Pripravili se bomo
na praznovanje Božiča.
Vse dneve božične osmine
lepo povabljeni v čim večjem
številu k svetim mašam.
Na starega leta dan, 31.
decembra, pri sveti maši ob

18. uri se bomo Bogu zahvalili za vse
dobrote, ki smo jih prejeli v letu 2011.
Tudi k tej sveti maši vabljeni v večjem
številu!
V nedeljo, 1. januarja obhajamo
slovesni praznik Marije Božje Matere.
Začnimo novo leto s sveto mašo in Božjim
blagoslovom.
Praznovanje svete Lucije
V torek, 13. decembra, goduje sveta
Lucija, zavetnica dražgoške župnije in
praznik celodnevnega češčenja Svetega
Rešnjega Telesa. Potrudimo se, da bi vsak
župljan ta dan vsaj nekaj trenutkov preživel
v družbi Jezusa!
Razpored celodnevnega češčenja:
9.00 izpostavitev Najsvetejšega in
litanije Predragocene Rešnje
Krvi (molite iz bližnje okolice);
10.00 romarska maša; somaševanje bo
vodil g. Ivan Mihelič župnik iz
Bukovščice.
11.00 Pusta dolina in Jelenšče;
12.00 Razpot;
13.00 ostali iz vasi pri cerkvi;
14.00 okolica šole;
15.00 Berjača;
16.00 VSI VEROUČENCI;
17.00 Slovesen sklep celodnevnega
češčenja s petimi litanijami Srca
Jezusovega. Sklep bo vodil g. Martin
Zlobko, kaplan v OŠ Alojzija Šuštarja v Lj.
Po končani slovesnosti bo v prostoru
pod cerkvijo še družabno
srečanje za vse ljudi. Zato
prosimo vse gospodinje, da v
torek, 13. decembra tekom
dneva
prinesete
sladke
dobrote v prostor pod
cerkvijo. Bog povrni!
Na praznik svete Lucije bo
pri obeh svetih mašah
darovanje (»ofer«) za potrebe
župnijske cerkve. Še posebej
se spomnite nove ureditve
okolice cerkve. Za vse vaše
darove Bog povrni!

V Železnikih bo v torek, 13.12. maša
izjemoma ob 8. uri zjutraj, Naslednji dan, v
sredo, 14. 12. pa v Dražgošah ne bo svete
maše.

V Železnikih bo tudi letos na pot krenilo
pet podob Device Marije, zato sprejmite
Marijo tudi tisti, ki doslej za to še niste
imeli priložnosti!

Božična devetdnevnica
V petek, 16. decembra, začenjamo
božično devetdnevnico. To je najlepša
priprava na božične praznike. V Železnikih
bodo pri njej sodelovali tudi birmanci. Vsak
veroučenec pa naj devetdnevnico obišče
vsaj štirikrat. Lepo povabljeni tudi ostali
župljani k mašam, kot so objavljene v
razpredelnici!

Luč miru iz Betlehema
V Železnike jo bodo
skavti
prinesli
v
soboto, 17. decembra,
ob 18. uri, v Dražgoše
18. decembra ob 8.
uri in na Zali Log 18.
decembra ob 9. uri.
Tudi letos si Luč miru sami vzemite v
cerkvi in jo nesite še tistim, ki zaradi
starosti in bolezni ne morejo!

Božično spovedovanje
Železniki: Sobota, 17. dec., od 16. do 18.
(na voljo več spovednikov od drugod).
19., 20. in 21. dec. po vsaki sveti maši.
Zali Log: Sobota, 17. dec., od 8.30 do
9.30. Nedelja, 18. dec., od 8.30 do 9.00 in
po sveti maši.
Dražgoše: Nedelja, 18. dec., od 7. do 8.
ure in po sveti maši (do 9.30).
MLADI iz vseh treh župnij: petek, 16.
december, ob 19.30 uri v Železnikih.
Marijo nosijo
Tudi letos bomo v času božične
devetdnevnice obudili lep običaj obiska
Marije po družinah v vseh treh župnijah.
Vsaka družina, ki bo sprejela Marijo
Romarico, naj se prijavi na seznam, ki bo
pri verskem tisku. Marijo sprejmete pri
devetdnevnici in jo k devetdnevnici tudi
vrnete. To je lepa priložnost, da v družinah
poživimo molitev.

Božično praznovanje

Pred nami so trije sveti večeri: 24.
decembra, 31. decembra in 5. januarja. Na
svete večere naj se vsa družina skupaj zbere
k molitvi rožnega venca, ter pokropi in
pokadi prostore svojega doma. Naj bo to
res večer, ki ga preživimo v toplini
družinskega kroga.
V Železnikih bo 24. decembra ob 18. uri
maša svetega večera združena z božičnico.
Vrhunec božičnega praznovanja pa bo
polnočnica ob 24. uri. Ob 23.30 bo v
župnijski cerkvi v Železnikih CMePZ
pripravil koncert starih božičnih pesmi.
Lepo povabljeni, saj se je Jezus rodil za
vsakega izmed nas!
V Dražgošah bo polnočnica ob 22. uri.

Na Zalem Logu bo ob 24. uri slovesna
polnočna sveta maša. Lepo je, če k
polnočnici pridete peš z baklami!
Na božični praznik, 25. decembra, bodo v
vseh treh župnijah svete maše po
nedeljskem razporedu. Naj ne bo med nami
nikogar, ki bi po svoji krivdi ta dan ostal
brez svete maše!
V vseh treh župnijah bo pri polnočnicah
in vseh božičnih mašah darovanje (»ofer«)
po običajnem namenu. Že vnaprej Bog
povrni!
Na praznik svetega Štefana, 26.
decembra, bo pri vseh svetih mašah
blagoslov soli.
Vse dneve božične osmine lepo
povabljeni v čim večjem številu k svetim
mašam.

Blagoslov otrok
Praznik Svete Družine je letos v petek,
30. decembra, blagoslov otrok v vseh treh
župnijah pa bo v nedeljo, 1. januarja. V
Dražgošah bo blagoslov ob 8. uri, na Zalem
Logu ob 9. uri in v Železnikih ob 10. uri.
Jezus je z veseljem sprejemal otroke in jih
blagoslavljal. Pri blagoslovu bomo Jezusa
prosili, da bi
pomagal našim
otrokom, da bodo
rasli v modrosti
in kreposti. Naj
jih varuje in vodi,
da ga vedno bolj
spoznavali, ljubili in posnemali. Staršem pa
naj daje moč, da jih bodo vzgajali z
modrostjo in ljubeznijo.

Trikraljevski koledniki
Tudi letos bodo vaše domove v vseh treh
župnijah obiskali trikraljevski koledniki. V
župniji Železniki bo trikraljevska akcija
potekala od ponedeljka, 26. decembra, do
srede 28. decembra popoldan.
V župnijah Dražgoše in Zali Log v
ponedeljek, 26. decembra, od 14. ure
dalje. Odprite vrata svojih domov in src
sporočilu božične noči in darujte za potrebe
ljudi v misijonskih deželah, kjer delujejo
slovenski misijonarji.

Verski tisk in kiosk
Naročnino za Družino in Ognjišče
uredite na uredništvu časopisa.
Naročnino za Mohorjevo zbirko,
Prijatelja in Misijonska obzorja pa
obnovite v župnijski pisarni v času
uradnih ur najkasneje do 30. decembra.
Naročnine so sledeče: Mohorjeva zbirka
44 €, Prijatelj 11,70 € in Misijonska
obzorja 9 €. Povabljeni tudi, da prinesete
dar za Milijonarja dobrote.

Zbrane darove bodo koledniki prinesli k
sveti maši na praznik Gospodovega
razglašenja, 6. januarja.

Zahvale
Hvala vsem, ki ste z obhajanjem
Frančiškove devetdnevnice in molitvijo
pred
najsvetejšim
prosili
Božjega
blagoslova zase, za svoje domače, župnijo
in vso domovino.
Bog povrni za darove za cerkev sv.
Frančiška. Od avgusta dalje ste
posamezniki darovali 1.566 €, na praznik
pa ste v nabirki darovali 678 €. V okviru
popoplavne obnove sta bili v decembru v
cerkev že vrnjeni sliki iz stranskih oltarjev.
Prihodnjo pomlad pa nas čakajo zaključna
pleskarska,
mizarska
in
elektroinštalacijska dela.

Hvala vsem, ki ste pomagali svetemu
Miklavžu, da je lahko v vseh treh župnijah
obdaril otroke.
Bog povrni vsem, ki storite karkoli
dobrega v korist vseh treh župnij in
Antonovega vrtca.

V SVETI NOČI
Sveto Dete mirno spi;
v pastirskem hlevcu luč gori.
Ta luč je božji dar neba;
božično mila glorija.
Berta Golob

Mašni nameni
DECEMBER

19
PONEDELJEK
DECEMBER

20
TOREK
DECEMBER

21
SREDA
DECEMBER

22
ČETRTEK
DECEMBER

23
Blagoslovljen božič vam želiva vaša duhovnika.
Mašni nameni
DECEMBER

12

Devica Marija iz
Guadalupe

h

18 Ž ++ Šubic
h
18 Ž + Marija Šolar

PONEDELJEK
h

DECEMBER

13

Lucija,
devica, muč.

TOREk
DECEMBER

14

Janez od Križa,
duh., c. uč.

8 Ž + Vera Kapus
h
10 D + Matilda Šturm, obl.
h
17 D ++ starši Berce
+ Ivanka Marenk, obl.
+ Milan Veber
h

18 Ž ++ Aleš in starši Gartner
h
18 Ž v čast Svetemu Duhu

SREDA
DECEMBER

15

h

Marija di Rossa,
red.

17 ZL ++ Hlebkovi
h
18 Ž + Kristina Gaser

začetek božične
devetdnevnice
Adelhajda,

17 D ++ Thaler
h
17 ZL ++ starši Božič
h
18 Ž + Anton Šturm

ČETRTEK
DECEMBER

16
PETEK
DECEMBER

17
SOBOTA

h

h

8 D po namenu
božična
h
devetdnevnica
8 ZL + Andrej Šturm
h
Lazar iz Betanije 18 Ž + Ivan Primožič, obl.
h

DECEMBER

18
NEDELJA

4. ADVENTNA
NEDELJA

7
h
8
h
9
h
10

Ž
D
ZL
Ž

+ Martin Koblar, obl.
za vse župljane
+Andrej Oblak
++ starši in Marija Golija, obl.

Bralci prošenj
Dražgoše
13. 12. Zala Prevc
Ana Lušina
Tajda Marenk
Anja Tolar
18. 12. Jerca Kavčič
Katja Nastran
24.12. Lea Luznar
Sabina Habjan
25.12. Sara Lotrič
Špela Kavčič
26. 12. Tina Nastran
Katja Nastran
1. 1. Anja Tolar
Jerca Kavčič

Krašenje cerkve
Železniki
1. teden - Micka Potočnik
Dašnica 27 - 04/514 7164
2. teden - Anica Šubic
Dašnica 60 - 04/514 7168
3. teden - Ivanka Mohorič
Dašnica 68 - 04/ 514 7048

PETEK
DECEMBER

24
SOBOTA
DECEMBER

božična
devetdnevnica
Vincencij, duh.

17 D ++ starši Mohorič
h
17 ZL + Nežka Demšar
h
18 Ž + Matevž Potočnik, obl.

božična
devetdnevnica
Peter Kanizij

17 D + Milka Jelenc
h
17 ZL za zdravje
h
18 Ž + Milka Jelenc

božična
devetdnevnica
Justina, red.

17 D ++ starši in sestra Kos
h
17 ZL v čast Sv. Duhu za razsvetljenje
h
18 Ž + Franc Tušek, obl.

božična
devetdnevnica
Janez Kancij

17 D + Minka Lotrič, obl.
h
17 ZL ++ Demšar
h
18 Ž ++ Marija in Apolonija Benedičič

božična
devetdnevnica
sveti večer
Adam in Eva

18
h
22
h
24
h
24
h
7
h
8
h
9
h
10
h
7
h
8
h
9
h
10

NEDELJA
DECEMBER

Štefan, diakon

26
PONEDELJEK

DAN
SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI

DECEMBER

27

Janez, ap.,
evangelist

DECEMBER

28

h

h

h

h

Ž
D
ZL
Ž
Ž
D
ZL
Ž
Ž
D
ZL
Ž

+ Andrej Špacapan, obl.
++ Anton Bešter in sin
++ Janez in Ivana Trdina
za vse župljane
za vse župljane
++ Šimnovi
+ Janez Jelovčan
+ Janez Ferenčak (god)
++ Juro Grgič in Mara
++ Janez in Marija Kavčič
++ Katarina in Jernej Kenda
+ Štefka Ravnihar

h

18 Ž ++ Ivana in Franc Jelenc, obl.
h
18 Ž + Matevž Jenšterle, obl.
h

Nedolžni otroci

18 Ž ++ starši Megušar
h
18 Ž + Rok Tušek

Tomaž Becket,
šk., muč.

18 Ž + Janez Markelj
h
18 Ž + Andrej Bergant

SREDA
DECEMBER

29

Bralci beril
Torek, 13. 12.
D 10h Bojana Kavčič
D 17h Mohor Prevc

h

TOREK

h

Sobota, 17. 12.
Ž 18h Eva Megušar
Nedelja, 18. 12.
D
ZL
Ž
Ž

8h
9h
7h
10h

Alenka Lotrič
Jure Demšar
Kati Hudolin
Urh Demšar

Sobota, 23. 12.
D 22h Mira Lušina
ZL 24h Janez in Mira
Benedičič
Ž 18h Roman Megušar
Ž 24 h Mojca in Martin
Tolar
Nedelja, 25. 12.
D 8h Helena Kavčič
ZL 9h Danica Gaser
Ž 7h Jerneja Benedik
Ž 10h Manja in France
Mohorič
Sobota, 31. 12.
Ž 18h Katja Habjan in
Tanja Košir
Nedelja, 1. 1. 2012
D 8h Brigita Prevc
ZL 9h Miha Rant
Ž 7h Jože in Ivanka
Tavčar
Ž 10h Franc Tušek

ČETRTEK
DECEMBER

30

h

Sv. Družina

18 Ž za blagoslov družine
h
18 Ž + Lucija Žumer

PETEK
DECEMBER

31

h

Silvester, papež

18 Ž + Avguštin in vsi ++ Peternelj
h
18 Ž v zahvalo sv. Frančišku

Marija, sveta
Božja Mati
Novo leto – dan
miru

7
h
8
h
9
h
10

SOBOTA
JANUAR
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17 D ++ Brinarjevi
h
17 ZL + Jerca Demšar, obl.
h
18 Ž + Ludvik Bevk, obl.

BOŽIČ –
Gospodovo
rojstvo

25

h

božična
devetdnevnica
Urban V. papež

1
NEDELJA

h

Ž
D
ZL
Ž

++ starši Veber
+ Ludvik Lotrič, obl.
++ starši Vodnik
za vse župljane

Župnijska pisarna:
Ponedeljek: 1000–1200
Ponedeljek: po maši
Četrtek:
po maši
Petek:
po maši
Uradnih ur ni na prvi
petek v mesecu ter ob
cerkvenih in državnih
praznikih.

