
Izdaja: Župnijski urad Jezersko, župnik: Brane Zadnik, tel: 041 677 806
e-naslov: oznanila.jezersko@gmail.com

G o d o v i  i n  S v e t e  m a š e  od 15. 6. 2020  do 5. 7. 2020

Ponedeljek 15. 6. Vid 19h

20h
+ Jani Žagar in Vida Košir
molitev župnije                   (v cerkvi)

Torek 16. 6. Beno 19h + Marija Selšek (Betka z družino)

Sreda 17. 6. Albert 19h + Janez Ham (Davo in Barbara)

Četrtek 18. 6. Marcelijan 19h + Davo Karničar

Petek 19. 6.
Srce Jezusovo
celodnevno 

češčenje

8h 

1730

18h

  v zahvalo                (začetek češčenja)
  litanije Srca Jezusovega
+ Janez Ham(zadušnica) vodi Andrej Pirš
+ Ana Kavaš (Jožica Polajnar)

Sobota 20. 6. Srce Marijino 8h za zdravje in božje varstvo (Z)

Nedelja 21. 6. 12. navadna
nedelja 9h

v zahvalo starim staršem - 
                  Minki in Ivanu Anko
za ++ in žive farane 

Ponedeljek 22. 6. Pavlin 19h

20h
+ Stane Naglič (obl.)
molitev župnije                       (v cerkvi)

Torek 23. 6. Agripina 19h + Ana Kavaš (domači)

Sreda 24. 6. J. Krstnik 19h + Janez Zadnikar (obl.)
Četrtek 25. 6. Viljem 19h +  Janez Ham (Anica)
Petek 26. 6. Stojan 19h + Marija (30. dan) in Alojz Selšek

Sobota 27. 6. Ema Krška 19h + Veronika in Ivan Pogačnik

Nedelja 28. 6. 13. navadna
nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane
+ Šavs Terezija (obl.) in Kenkove (v Ravnem)
+ Barbara Štirn (3. obl)          (v Ravnem)     

Ponedeljek 29. 6. Peter in Pavel
8h

19h 

20h

za letošnje novomašnike    (v Ravnem)
+  Janez Ham (Anica)
molitev župnije                       (v cerkvi)

Torek 30. 6. Rimski mučenci 19h + Milan Skuber (obl.)

Sreda 1. 7. Estera 19h + Andrej in Marija Volc

Četrtek 2. 7. Frančišek R. 19h + Milan Smrtnik (obl.)

Petek 3. 7. Tomaž, ap. 19h v dober namen (T)
Prvi petek v mesecu

Sobota 4. 7. Urh 19h + Ivana Žagar (obl.)
Prva sobota v mesecu

Nedelja 5. 7. 14. navadna
nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane  
+ Marija Kocjan                  (v Ravnem)

      Ena izmed velikih dimenzij Cerkve je karitativnost, ki ima svoj 
temelj, svoj izvor v ljubezni. Ljubezen (caritas – ne da bi komu kaj 
dolgovali) je edinstvena moč, ki ljudi priganja, da si pogumno in 
velikodušno prizadevajo za pravičnost in mir. Tako začenja nekdanji 
papež Benedikt XVI svojo okrožnico »Ljubezen v resnici«.
      Vsi ljudje težimo po pristni ljubezni; ljubezen in resnica nas nikoli 
popolnoma ne zapustita, ker je Božji klic v srcu in razumu vsakega 
človeka – vernega ali nevernega. Ravno zato je in bo ljubezen (caritas) 
pot družbenega nauka Cerkve in pravo jedro osebnega odnosa do 
Boga in bližnjega. Nič ne bomo zgrešili, če rečemo: Ljubezen je največji 
dar, ki ga je Bog dal ljudem, je največja obljuba in mora biti za jutrišnji 
dan naše največje upanje in zahteva.
      V današnjih dneh, ko marsikdaj čutimo sebičnost, smo še posebej 
dolžni postati bližnji prav vsakemu človeku in mu, ko se z njim 
srečamo, dejavno pomagati; naj bo to od vseh zapuščeni starec, ki 
ga morda imajo mnogi za »neumnega«, krivično prezirani delavec – 
domači ali tuji, nezakonski otrok, ki trka na našo vest…
      Žal še tako lepe besede in zahteve ne pomenijo veliko, če se ta 
ljubezen ne pokaže v vsakdanjem življenju in okolju našega bivanja.  
Prav je, da se v teh dneh, ko že razmišljamo o dopustu (žal najbrž 
kar doma – hvala Bogu), vprašamo o svojem osebnem odnosu do 
bližnjih – sosedov, sodelavcev. Prepričan sem, da tu lahko najdemo 
nešteto možnosti pokazati lepšo stran svoje osebnosti, ki bo obogatela 
bližnjega in tudi nas same napolnila s človeškim dostojanstvom.

BBoguBBliže
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     V počitniških dneh, ko so ob vas 
od jutra do večera otroci in vnuki, si 
vzemite čas za vzgojo v spoštovanju 
človeka – bližnjega in božjega 
stvarstva. Ne rečem, da ga otroci 
nimajo – čut spoštovanja se iz dneva 
v dan  izničuje v oholost, nadutost, 
samozadostnost… in vsega tega je 
med nami preveč. Naj vam bo zgodba 
o kruhu (Emilijan Cevc), ki jo lahko 
zvečer preberete za večerno molitev 
družine, vzpodbuda in spraševanje 
vesti.

     »Moral bi se prekrižati, preden začnem 
pisati o kruhu, našem velikem bratu, 
ki je, kakor vino, otrok zemlje in neba. 
Častitljivo je njegovo ime, spoštovanje 
ga spremlja, skrivnost posvečuje. Sam 
Bog ga je držal v rokah, ga blagoslovil 
in razlomil – in tisti trenutek se je kot 
največji dar spremenil v Rešnje Telo, ne 
za naše čute, ampak za najglobljo vero 
srca in večnost.
Kruh, naš oče in brat, ki ustvarja ljudi, 
nas plemeniti in vzdiguje v odgovornost 
bivanja.
     Mlinski kamen je dopolnil nalogo. 
Mati je vzela moko in kvas in sol. 
Prekrižala je najprej sebe, potem vodo, 
in ko je z rokami, ki so še pravkar greble 
po zemlji in molzle živino, umesila testo, 
rahlo kakor puh ali telo novorojenčka, 
ga je še enkrat pokrižala – Bog in sveti 
križ in Sveti Duh.
     Nastalo testo je vzhajalo na ognjišču 
in raslo kakor pod božjim dihom. Sam 
Sveti Duh ga je vzdigoval – otroci so 
vendar videli mehurčke, ki so se delali 
v testu. Takrat so morala biti vsa vrata 
zaprta, človeška beseda si ni upala 
zmotiti tišine in nihče se ni smel začuditi. 
Nekaj novega se je rojevalo v hiši, velik 

obred je posvečeval vso družino.
     Da, tako je bilo nekdanje dni. Človek 
brez božje pomoči ne more preustvariti 
tvari moke v veliko hrano, ki ji že samo 
ime zveni kakor molitev.
     V takih dopoldnevih je hiša dišala po 
mladem kruhu. Nekaj prazničnega je 
leglo na ljudi.
     Po večerji je mati pregrnila kruh z 
rdečim progastim prtom in po prstih 
stopila iz sobe. Pst. Kruhek je šel spat! 
In v srcih se nam je naselila tiha misel o 
dobrem kruhu, ki zdaj počiva v shrambi 
in spi kakor utrujen človek.  Noben si ni 
upal več prositi zanj. 
     Bog ve, ali danes matere še vedno 
ponavljajo otrokom te besede. Iz njih je 
pelo spoštovanje kruha in skrbi, da bi ga 
prekmalu ne zmanjkalo.
     Toda – tolažila nas je misel, da se bo z 
jutrom kruhek spet zbudil.
Joj, pretresljivo, kadar revni molijo za 
kruh, ki ga ni. Dvakrat joj, kadar smo 
kruha pijani! In trikrat gorje, kadar ga 
siti kolnejo!
     Je mar krivica, če se roke, zaman 
izprožene za kruhom, prazne stisnejo 
v pest? Kruh je namenjen vsem. Tudi 
Lazarju ob bogatinovi mizi.
     Zato bi ga rad razdajal slehernemu, ki 
bi mi potrkal na duri – pa ne le kruh, vse 
kar imam, saj imam vse od Najvišjega.«

     Dragi – svojim otrokom morete 
zapustiti hišo, travnike in gozdove…
toda najlepše v oporoki zadnjega dne 
zveni čut za spoštovanje, za sveto, ki 
ste jim ga sadili leta in leta. Najlepše 
zveni misel srca, da je vse dar (kruh za 
Rešnje Telo) in tudi mi (Jezerjani) drug 
drugemu.

 .........................................................

V nedeljo 21. junija bo župnija obhajala 
praznik prvega sv. obhajila in podelitev 
zakramentov katehumenom. Sv. krst, 
sv. birmo in sv. obhajilo bodo prejeli: 
Stanovnik Živa, rojena 13. julija 1992, 
Pečečnik Maruša, rojena 26. septembra 
1976 in Hafner Blaž, rojen 4. septembra 
1992. Sveti krst in sv. obhajilo bo prejel 
Tim Meglič in sv. krst njegova sestrica Erin 
Danilovič (Spodnje Jezersko 3) ter prvo sv. 
obhajilo Zarja Eržen. 
Naj bo teh nekaj dni, ki nas ločijo do 
slovesnosti, priložnost za vse nas, da 
naše katehumene in prvoobhajance 
podpremo z molitvijo in zgledom. Hvala 
za vsako lepo misel.
Naj bo za vso župnijo ta nedelja praznik, 
zato se bomo vsi skupaj zbrali ob 9. uri 
(ta dan v Ravnem ne bo sv. maše). 

 .........................................................

Dan celodnevnega češčenja, ki ga bomo 
obhajali na praznik Srca Jezusovega, 19. 
junija, naj bo za vse nas dan zahvale, da 
nas vsak dan Bog v življenju spremlja in 
varuje. Da bi si vzeli čas – morda le za 
nekaj trenutkov – vas vabim po sledečem 
vrstnem redu:
 Ob 8.00 sveta maša v zahvalo za vse 
prejete darove (duhovne in telesne) 
Sveto mašo vodi dekan g. Urban Kokalj
 Od 9.00 – 10.00:  Spodnje in Zgornje       
Fužine, okolica Kanonirja, Podlog in Dol.
 Od 10.00 – 11.00: Hudin z okolico, 
Rezman, Mošnik in Spodnji Virnik.
 Od 11.00 – 12.00:    Karničar, Žmitek in 
novo naselje.
 Od 12.00 – 15.00:    župnik in kdor ob 
drugi uri nima časa.
 Od 15.00 – 16.00:    Grabnar z okolico, 
Center, Mlinar, Makek.
 Od 16.00 – 17.00:    Skuber, Strmec z 
okolico, od Branceta do Robleka, okolica 
sv. Andreja in pod Kočno

 Od 17.00 – 17.30 : Od Anka do Koprivnika 
in vsi otroci (posebej veroukarji), ki naj se 
udeležijo, skupaj s starši zaključne sv. maše. 
 Ob 17.30: sledijo pete litanije Srca 
Jezusovega, zahvalna pesem in blagoslov 
ter sv. maša, ki jo bo vodil dolgoletni 
prijatelj in spovednik g. župnika Janeza 
Hama, gospod Andrej Pirš in nas tudi 
nagovoril.

 .........................................................

Veroučne ure smo končali. Ta teden se še 
vidimo, da vrnejo spričevala. Upam, da 
so otroci z uspehom zadovoljni. Polagam  
vam na srce čas, ki prihaja, ko se boste 
razkropili po dopustih – nenazadnje 
stregli tudi obiskovalcem Jezerskega. Ne 
pozabite, da je nedelja Gospodov dan 
in če drugače ne morete, si vzemite čas 
za sv. mašo med tednom (ob delavniku) 
zvečer. Skrb za duhovno hrano in varstva 
od zgoraj ne smemo zanemariti, da nas 
Bog morda ne preseneti.

 .........................................................

Branje beril:    
Župnijska cerkev

•	 Nedelja, 21. 6. ob 9h: 
 birmanci ...
•	 Nedelja, 28. 6. ob 8h: 
         Šavs, Zg. Jezersko 110
•	 Nedelja, 5. 7. ob 8h: 
         Pestotnik, Zg. Jezersko 41a

Sv. Andrej v Ravnem
•	 Nedelja, 28. 6. ob 10h: 
 Babič, Zg. Jezersko 30a
•	 Nedelja, 5. 7. ob 10h: 
 Tepina, Zg. Jezersko 144b


