
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 6. 7. 2020  do 26. 7. 2020

Ponedeljek 6. 7. Marija Goretti 19h

20h
+ Ciril Lazar
molitev župnije                             (v cerkvi)

Torek 7. 7. Vilibald 19h + Janez Ham (Metoda Karničar)  (v Ravnem)

Sreda 8. 7. Prokopij 19h za vse ++ pri Jelšanah (Veliko Brdo 8)

Četrtek 9. 7. Kitajski mučenci 19h ++ Balantič in Jesenik

Petek 10. 7. Veronika 19h + Marija in Albin Pogačnik

Sobota 11. 7. Benedikt, opat
10h

19h
za vse ++ planince (pod Babo - F. Urbanija)
+ Marija Selšek (Betka z družino)

Nedelja 12. 7. 15. navadna
nedelja

8h

10h

za ++ in žive farane
+ Frančiška in Janez Karničar 
                               (Medvedovi - Mamolj)
+ Ante Tomič                                (v Ravnem) 

Ponedeljek 13. 7. Henrik 19h

20h
Mariji v zahvalo
molitev župnije                            (v cerkvi)

Torek 14. 7. Božidar 19h + Davo Karničar (prijatelji)

Sreda 15. 7. Bonaventura 19h + Darinka Kokalj, Marija Minka Košir in Ana 
Zupan

Četrtek 16. 7. Karmelska M.B. 19h +  Ana Kavaš (domači)

Petek 17. 7. Hedvika 19h ++ starše in brata Žagar
Sobota 18. 7. Miroslav 19h + Ana Tepina                              (v Ravnem)

Nedelja 19. 7. 16. navadna
nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane
+ Milka in Peter Prešern (obl.)      (v Ravnem)    

Ponedeljek 20. 7. Marjeta Antiohijska 19h 

20h
+  Ana Jezeršek (8. obl.)
molitev župnije                               (v cerkvi)

Torek 21. 7. Lovrenc 19h + Kristina Zadnik

Sreda 22. 7. Marija Magdalena 19h + Janez Ham (Irena in Brane)

Četrtek 23. 7. Brigita Švedska 19h + Peter Presečnik (obl.)

Petek 24. 7. Krištof 19h +  Ana Plaznik                              (v Ravnem)

Sobota 25. 7. Jakob, apostol 16h + Mimi Karničar in za božje varstvo v gorah - 
Sv. maša bo (pri) v Češki koči

Nedelja 26. 7. Krištofova 
nedelja

8h

10h

+ Ana Rogelj
+ Anica in Andrej Karničar 
za ++ in žive farane                         (v Ravnem)
Po sv. mašah blagoslov avtomobilov in 
      ob tem darovanje za misijonarje

      Ob koncu meseca junija in v začetku julija, stopajo pred nas 
čudoviti zgledi svetega življenja: Ema Krška (27. junij), apostola Peter 
in Pavel (29. junij), apostol Tomaž (3. julij), slovanska apostola Ciril in 
Metod (5. julij), Benedikt, opat in zavetnik Evrope (11. julij), Lovrenc 
(21. julij), Krištof (24. julij), Jakob (25. julij), Joahim in Ana (26. julij)…
      Vsi ti zgledi, mnogi sicer oddaljeni od našega časa, nas ne smejo 
puščati ravnodušne; ne v odnosu do zemeljske stvarnosti in še manj v 
odnosu do Boga.
      Te besede vam namenjam v trenutku, ko prihaja čas dopustov in 
počitnic. K nam prihaja čas, ko mnogi z veliko težavo zbirajo (morda 
celo leto) denar, da bi vsaj kakšen dan z otroki preživeli na morju in se 
drugi šopirijo in bahajo… mi smo bili pa…
      Kjerkoli boste čas počitnic in dopustov preživeli, preživite jih tako, 
da boste drug ob drugem srečni – le to daje smisel in čar »počitka«. Je 
pa še nekaj bolj »grozljivega«; sreče ne boste našli nikjer na svetu, pa 
četudi je letovišče še tako lepo, urejeno in je v ceni vse vključeno, če jo 
ne boste prinesli s seboj.
      Ravno tu – srečo nositi s seboj – so nam svetniki, ki sem vam jih 
zgoraj omenil, zgled. Še več – zgled nam dajejo tudi v tem, da je izvir 
sreče izven nas – v Njem, ki nam daje moč – Bogu.
      Zato vas iskreno prosim; tudi v času počitnic in dopustov ne 
pozabite na sv. mašo in molitev. Nekaj blagodejnega za dušo je zvečer, 
po napornem plavanju ali planinarjenju reči: »Gospod, hvala ti za 
dan, ki mi je dal novih moči, novih pogledov in mojo dušo napolnil z 
mnogimi srečanji z bližnjimi ter lepoto tvojega stvarstva. Amen«
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     25. junija smo obhajali praznik  - 
dan državnosti. In kaj potem, bo 
kdo dodal… Da, ta »potem« tudi 
mene moti, ker sem pričakoval, da 
bo narod tudi duhovno rasel, pa se 
krepi misel rasti »brez duhovnosti«. 
Evangelist Matej je zapisal: »Vzelo se 
bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, 
ki bo obrodilo njegove sadove.« Te 
svetopisemske besede, kakor jih razlaga 
duhovnik in misijonar Piero Gheddo, so 
namenjene tudi sedanji Evropi – nam. 
Namenjene so Evropi, ki je že skoraj 
2000 let krščanska, vendar ima na vesti 
kolonizacijo Afrike, Amerike, Azije 
in Oceanije, izkoriščanje tamkajšnjih 
narodnih bogastev in zločin trgovine 
s sužnji. Še več – v naročju »krščanske 
Evrope« so se izlegle pošasti nacizma, 
fašizma in komunizma, dve svetovni 
vojni… nenazadnje tudi praktični 
materializem, ki se je prenehal ozirati 
na Boga. Po vsem tem najbrž ne bi 
smeli reči, da je bila Evropa kdaj zares 
krščanska.
     Prva evangelizacija Evrope pred več 
kot tisoč leti verjetno ni bila dovolj 
temeljita – bila je preveč masovna 
in premalo poglobljena. Zato je 
papež Janez Pavel II vedno znova 
poudarjal, da Evropa – in z njo tudi 
naša ljuba domovina – potrebuje novo 
evangelizacijo, ki naj bo bolj osebna, 
čeprav zaradi tega manj množična.
     Da se je naša civilizacija ujela v mrežo 
lastne nezmernosti in zavračanja 
duhovnih vrednot, priznavajo celo 
nekristjani. Eden od teh, A. Malraux 
celo pravi: »Evropa 21. stoletja bo 

krščanska ali pa je ne bo.« Tako v osrčju 
evropskih narodov, v oddaljevanju od 
duhovnih vrednot – vere, nastajajo 
narodi brez duhovnosti.
     Vprašujem se: »Kaj more priti iz 
naroda brez duhovnosti?« V manj 
razvitih okoljih sveta nasilnost, v 
civiliziranih okoljih pa narod, ki 
se spreminja v egoistično maso 
samozadostnosti. Tehnični dosežki so 
mu pri tem celo dobrodošli.
     V teku stoletij smo tudi Slovenci 
prejeli krščansko duhovnost – to danes, 
čeprav še vedno boječe, celo priznamo. 
Toda, ali ne gre tudi slovenski narod 
danes v smer brez duhovnosti?
     Kljub prividu, da bo čas ustvarjanja 
demokracije dal vsem novih priložnosti 
za dušo, se zdi, da je vse manj tistih 
Slovencev, ki žele živeti globlje 
krščansko življenje.
     Ali smo med temi »svobodomiselnimi« 
ljudmi tudi Jezerjani?
     Znani psiholog E. Frankl je pred 
mnogimi leti v svoji razpravi »Človek 
pred vprašanjem o smislu« omenil 
raziskave, ki so jih naredili na Dunaju in 
potrjujejo, da danes niso več v ospredju 
vprašanja o spolnosti in mamilih, 
temveč prihajajo ljudje k njemu z 
občutkom nesmiselnosti, praznote, 
eksistenčnega vakuuma…

     Gmotnih dobrin mladim, ki jih 
omenja Frankl, prav gotovo ne manjka, 
a te dobrine spadajo le v red sredstev 
in ne v red poslednjega cilja in smisla 
življenja.

      Nobelov nagrajenec A. Carrel je v 
knjigi »Človek, ta neznanka«, zapisal: 
»Če ne upoštevamo človeka  tudi 
v njegovih duhovnih in religioznih 
dejavnostih, če na to pozabljamo, 
pomeni to bistveno okrnitev in 
pohabljanje človeka.«
     Kardinal J. Danielou še dodaja: 
»Kjerkoli potiskamo v ozadje odnos do 
Boga, kjerkoli zapostavljamo molitev, 
kontemplacijo – duhovnost, tam je 
prizadeto krščanstvo v svojem jedru. 
Ne zaradi tega, da bi branili Boga; 
tega namreč Bog ne potrebuje, pač pa 
zato, da bi branili človeka. Človek brez 
duhovnosti se mi zdi danes  največja 
grožnja civilizacije. Iz tega sledi, da je 
sekularizem – preganjanje (izganjanje) 
krščanskih vrednot in svetega, največja 
herezija današnjega časa.
     P. S.: Dragi Jezerjani! Napolnite 
brezskrbne dneve počitnic in do-
pustov z duhovnostjo. Molitev, ne-
deljska sv. maša (tudi na hrvaškem), 
dobra knjiga… ne nazadnje je že lepa 
beseda balzam za dušo! 
Obogatite sebe in bližnje!

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

Gorniški kljub »SKALA« 
vabi k sv. maši za vse umrle v 
Kamniško – Savinjskih Alpah. 

Sv. maša bo pod »Babo« 
(pri Davotu), v soboto 11. julija, 

ob 10 uri. 
Sv. mašo bo vodil Franc Urbanija. 

Lepo povabljeni!
 .........................................................

     Iskrena hvala vsem veroukarjem 
za veselje, ki so mi ga – škoda da 
nas je bolezen prikrajšala – vsako 
veroučno uro delili z menoj. Naj 
to veselje do svetega ostane kot 
nekaj nenadomestljivega v življenju 
vsakega Jezerjana. 
     Po tej svetosti, ki je zgrajena na 
medsebojnem spoštovanju, lepi 
besedi, odpuščanju… nas bodo 
ljudje ne le poznali temveč tudi 
delili drugim za zgled. Hvala! 

Branje beril:    
Župnijska cerkev

•	 Nedelja, 12. 7. ob 8h: 
 Boštjan M.K.
•	 Nedelja, 19. 7. ob 8h: 
         Šenk, Zg. Jezersko 46a
•	 Nedelja, 26. 7. ob 8h: 
         Karničar, Zg. Jezersko 140

Sv. Andrej v Ravnem
•	 Nedelja, 12. 7. ob 10h: 
 Šinkovec, Zg. Jezersko 130
•	 Nedelja, 19. 7. ob 10h: 
 Parte, Zg. Jezersko 38
•	 Nedelja, 26. 7. ob 10h: 
 Muri, Zg. Jezersko 151


