Mašni nameni
h

AVGUST

15

MARIJINO
VNEBOVZETJE

PONEDELJEK
AVGUST

16
TOREK

7
h
8
h
9
h
10
h
10

+ Štefka Šuštar
+ Franc in Marija Šolar
+ Peter Demšar
+ za vse župljane
+ Marica Mohorič (Dašnica)

Štefan Ogrski,
kralj
Rok, spokornik

19 Ž + vsi iz družine Mohorič
h
19 Ž za duhovne poklice

Evzebij, papež

19 Ž + Janko Košir
h
19 Ž V zahvalo za srečen porod

h

AVGUST

17

Ž
D
ZL
Ž
Ž

h

SREDA
AVGUST

18

Helena (Jelka,
Alenka), cesarica

ČETRTEK

Janez Eudes,
duh.

PETEK
AVGUST

20
SOBOTA
AVGUST

21
NEDELJA

Bernard, opat,
Samuel (Samo),
prerok
21. NAVADNA
NEDELJA
Pij X., papež

AVGUST

22

h

19

h

Ž + v slavo in priprošnjo
Svetemu Duhu
Ž v dober namen

h

AVGUST

19

19

19 Ž + Marjan Frelih
h
20 D + starša in brata Lotrič ter
starša in sestra Jeram
h

8
h
19
h
19
h
7
h
8
h
9
h
10

ZL
Ž
Ž
Ž
D
ZL
Ž

+ Ribarjevi starši, brat in sestra
+ Ivan Primožič
+ Sandra Čalič, obl. in Slavko Čalič
+ za vse župljane
+ Družina Prevc
+ Janko in Dorica Derlink
+ Alojzija Gaser

h

Devica Marija
Kraljica

19 Ž + Markelj in Petrač
h
19 Ž + Ferdinand Mohorič, 30. dan

Roza iz Lime,
dev.

19 Ž v zahvalo reševalcem
h
19 Ž za oskrbovance
Doma starejših občanov

Jernej
(Natanael),
apostol

19 Ž + Jože Tolar in Antonija
h
19 Ž + Janez Kavčič, obl.

PONEDELJEK
h

AVGUST

23
TOREK
AVGUST

24
SREDA
AVGUST

25

h

Ludvik IX., kralj

19 Ž po namenu
h
19 Ž za duhovne poklice

Ivana Elizabeta
Bichier, red. ust.

19 Ž + Frančiška Arnol
h
20 D + Stanka Zupanc, obl.

Monika, mati sv.
Avguština

8 ZL + Terezija Kejžar
h
19 Ž + Angelca Šmid

ČETRTEK

26

h

PETEK
AVGUST

27

h

SOBOTA
h

AVGUST

28
NEDELJA

7
h
8
h
9
Avguštin, šk., c.uč.
h
10
22. NAVADNA
NEDELJA

Sobota, 13. 8.
Ž

19h Lina Čufar

Ž
D
ZL
Ž

+ Roman Košir in starši Šolar
+ Marija Lotrič
+ Ana Krek, obl
+ za vse župljane

15

Nedelja, 14. 8.
D 8h Manja Lušina
ZL 9h Jure Demšar
ZL 20h Simon Čemažar
Ž 7h Mira Jelenc
Ž 10h Katarina Tolar

XVII

Ponedeljek, 15. 8.
D 8h
ZL 9h
Ž 7h
Ž 10h

Rok Pintar
Andreja Kenda
Tončka Galjot
Jožica in Robert
Ravnihar

Sobota, 20. 8.
Ž

19h

Robert Markelj

Nedelja, 21. 8.
D 8h Andreja Lušina
ZL 9h Tatjana Frelih
Ž 7h Bernarda in
Janez Kavčič
Ž 10h Fani in Alojzij
Štravs
Sobota, 27. 8.
Ž 19h Ivan Grgič
Nedelja, 28. 8.

h

AVGUST

Bralci beril

D 8h Mohor Prevc
ZL 9h Gašper
Čemažar
Ž 7h Janko Ravnihar
Ž 10h Jani Marenk

7. avgust 2011
Posvetitev Mariji ob
20-letnici samostojne države Slovenije
Letos, ob 20-letnici samostojne države Slovenije, nas
zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja vabi, da obnovimo
svojo posvetitev Materi Božji, s katero izražamo svojo prošnjo
za njeno varstvo in zaupanje vanjo.
Prav je, da se zavedamo ključnih dogodkov v naši narodni
zgodovini in smo nanje ponosni. Slovenski narod je ves čas
povezovala pristna in iskrena pobožnost do Marije. Prav zaradi
tega ima vsakoletna posvetitev še poseben pomen, namreč, da bi
iz posvetitve živeli, in se trudili izpolnjevati Božjo voljo.
Praznik Marijinega vnebovzetja nam govori, da ta pot ni hoja
v nekem začaranem krogu, ampak da nas vodi v domačo hišo.
Marijo moramo gledati tako v njenem zemeljskem življenju, kot
tudi v nebeški slavi.
Če nam je v oporo Marijino zemeljsko življenje, ko vidimo,
kako je morala v veri sprejemati dogodke, ki jih ni razumela,
nam je sedanja slava v veselje in upanje.

Zahvale
Ob Krištofovi nedelji ste za akcijo MIVA
v vseh treh župnijah darovali 1.900 EUR. V
imenu prejemnikov iskrena hvala!
Zahvala župnika Andreja
in kaplana Mateja
Ob koncu najinega delovanja v župniji
Železniki, se bi v imenu vseh župljanov iz
srca rada zahvalila župnijski gospodinji,
gospe Štefki Benedičič.
Skrbno je bdela nad našim župnijskim
domom in mu dajala pečat domačnosti,
tako s postrežbo, s prijaznostjo in
urejenostjo doma. Nepozaben in velik je
tudi njen prispevek na vsakoletnem
oratoriju, Veselih uricah pri svetem Joštu in
na letovanju v Izoli in Ankaranu. Ob tem se
želimo zahvaliti celotni gospodinjski ekipi,
ki nam je lepšala počitniške dni! Gospa
Štefka, za vaš neprecenljiv prispevek k
delovanju naše župnije, Bog povrni!
Hvaležni župnik Andrej, kaplan Matej in
celotno župnijsko občestvo.
Dragi župljani, pozdravljeni!
Moje domače okolje iz katerega izhajam
je župnija sv. Mihaela v Mengšu in v njej
družina s petimi otroki. Tu sem dobil steber
duhovnega življenja; družinsko molitev ter
redno praznovanje nedeljskih in prazničnih
maš. Pot v duhovništvo me je vodila preko
srednje elektrotehniške šole in Fakultete za
elektrotehniko. Ob koncu študija sem
globoko v sebi jasno zaslišal Božji klic, naj
stopim na pot duhovništva. Že kot
srednješolec sem rad obiskoval mladinska
srečanja in duhovne vaje. Božjo bližino
sem še posebej doživljal kot prostovoljec
pri Karitas na taborih slepih in delavnih
taborih v Bosni ter kot »civilni vojak« v
domu starostnikov. V stiku s bolnimi,
trpečimi in preizkušanimi sem doumel, da
se človekovo srce umiri in njegova duša
spočije le, ko se zatečemo k Bogu. To
spoznanje se mi utrjuje tudi na moji kratki
duhovniški poti.

Po dveh kaplanskih letih v župniji Škofja
Loka in enem v župniji Grosuplje me sedaj
g. nadškof pošilja v župnije Dražgoše, Zali
Log in Železniki. Njegovo imenovanje
sprejemam z zaupanjem, da je prava pot v
pokorščini božjemu glasu, ki nam govori
tudi po predstojnikih. Hvaležen sem
dosedanjim župnikom in kaplanom za vse,
kar so dobrega storili. Hvala tudi vsem, ki
ste že v prvih dneh, ko sva s kaplanom
prišla med vas, pokazali pripravljenost za
sodelovanje.
Vaš župnik Tine Skok
Kaplan se predstavi
O svojem življenju bi spregovoril kot o
trojni poklicanosti. Sprva me je Stvarnik
stkal v telesu staršev in me poklical v
življenje po imenu Jure. Pridružil sem se
bratu Damjanu. Skupaj smo živeli v
Tunjicah. Prav tako nezavedna je tudi druga
poklicanost. Kot me je Bog poklical po
imenu, tako me je poklical tudi za delavca v
svoj vinograd. Skozi vso otroštvo se je v
meni pletla nezavedna želja – postati
duhovnik, ki je prihajala zavestno na plano.
Tako sem bil v igri s sovrstniki vedno tisti,
ki je igral župnika in tako vodil različne
procesije, slovesne maše in pogrebe. Pri
tem sem imel srečo, da so me moji prvi
»farani«, torej moji sovrstniki v Tunjicah,
lepo sprejeli. Iz otroštva imam prav tako
lep spomin, kako smo vsak večer pri starih
starših molili rožni venec. Leta so minevala
in po štirih letih na kamniški gimnaziji sem
se odpravil v ljubljansko bogoslovje.
Preteklo leto pa sem že kot diakon deloval
na župniji Ljubljana – Šentvid, kjer sem
učil verouk, vodil ministrantska srečanja in
mladinsko skupino. Z veseljem in velikim
pričakovanjem prihajam na mojo prvo
kaplansko faro, ki ni ena, ampak so kar tri:
Železniki, Dražgoše in Zali Log. Moje
izkušnje se bodo torej množile »krat tri«
Gospodu sem za to neizmerno hvaležen; za
dar te tretje poklicanosti v vašo, sedaj že
našo župnijo.
Vaš kaplan Jure Koželj

Župnijski koledar
V avgustu bodo uradne ure župnijske
pisarne le po večerni sveti maši. V nujnih
primerih enega od duhovnikov vedno
dobite na mobilni telefon.
Krsti v mesecu avgustu bodo v
Dražgošah in Železnikih 21. avgusta, v
Zalem Logu pa 28. avgusta. Skupna
priprava staršev in botrov na krst otrok bo v
četrtek, 18. avgusta ob 20. uri v župnišču v
Železnikih. Potrebne so predhodne prijave
v župnijski pisarni v času uradnih ur!
Umestitev novega župnika bo 7. 8. v
Dražgošah in v Železnikih ter 14. 8. v
Zalem Logu.
Zapovedan praznik Marijinega
vnebovzetja – veliki šmaren
Pred nami je zopet največji Marijin
praznik. Vedno smo se radi zatekali k

Mariji in se ji priporočali. Za župnijo Zali
Log je 15. avgust največji praznik, saj
praznuje
zavetnica
župnije
Marija
Vnebovzeta. Praznična romarska shoda
bosta v nedeljo, 14. avgusta, ob 20. uri,
ko bo tudi procesija z Marijinim kipom
in lučkami po vasi, ter na sam praznik, 15.
avgusta, ob 9. uri, ko bo slovesna
romarska sveta maša. Povabljeni Marijini
častilci od blizu in daleč! 15. avgusta bo
tudi darovanje (»ofer«) za obnovo župnišča
na Zalem Logu. Že vnaprej za vsak vaš dar
Bog povrni!
V Železnikih bosta praznični sveti maši
ob 7. in 10. uri. V Dražgošah pa bo
praznična sveta maša ob 8. uri.
Pri vseh svetih mašah bomo obnovili
posvetitev Slovenskega naroda Mariji s
posebno molitvijo.

Mašni nameni
AVGUST

8

h

Dominik, red.
ust.

19 Ž + Jernej Šmid in Mira Potočnik
h
19 Ž za duhovne poklice

Terezija
Benedikta od
Križa, muč.

19 Ž + Jernej Šmid in Mira Potočnik
h
19 Ž + France Lorber, obl.

PONEDELJEK
AVGUST

9
TOREK
AVGUST

10

h

SREDA

11

Klara ( Jasna),
dev., red. ust.

h

19 Ž + Starši Mohorič (Davča)
h
19 Ž + Cilka Šmid, obl.

ČETRTEK
AVGUST

12
PETEK
AVGUST

13
SOBOTA
AVGUST

14
NEDELJA

Ivana Šantalska,
h
19 Ž + Frančiška Arnol
Inocenc XI.,
h
20 D + Jakob Lotrič, obl.
papež
Poncijan, papež
in Hipolit, duh.,
muč.
20. NAVADNA
NEDELJA
Maksimilijan
Kolbe, muč.

Dražgoše
14. 8. Špela Kavčič
Tina Nastran

h

Lovrenc, diakon, 19 Ž + Valentina Žakelj
h
muč.
20 ZL + Terezija Kejžar

AVGUST

Branje prošenj

h

8
h
19
h
19
h
7
h
8
h
9
h
10
h
20

ZL
Ž
Ž
Ž
D
ZL
Ž
ZL

+ Francka, sestra in starši Golija
+ Mihaela in Jakob Gartner
+ brat Jože Bogataj (Češnica)
+ Frančiška Arnol
+ Marija Kavčič
+ Anton Zupanc
+ Vincencij Tolar
+ za vse župljane

15. 8. Zala Prevc
Ana Lušina
21. 8. Jerca Kavčič
Katja Nastran

Krašenje cerkve
Železniki
1. teden skupina
Mare Grgič
Na Kresu 19
04/514-73-25
2. teden skupina
Tončke Galjot
Na Kresu 34
04/059-923-295
3. teden skupina
Stanislave Kuhar
Log 14
04/510-29-20

Župnija Železniki, Trnje 23, 4228 Železniki, tel. župnišče: 04/510-21-00, župnik: 031/860-126, kaplan: 051/303-164, Antonov vrtec:
04/510-25-00, Karitas (tajnica): 051/241-254, E-pošta: zupnija.zelezniki@rkc.si, Spletna stran Železniki: http://zupnija-zelezniki.si/
Spletna stran Zali Log: http://zupnija-zali-log.si/ Občestvo je interno glasilo župnij: Dražgoše, Zali Log in Železniki.
Odgovarja: Tine Skok, župnijski upravitelj. Uradne ure: Železniki: pon., čet., pet. po sv. maši; Zali Log: ned. 10.00 – 10.30.

