
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 27. 7. 2020  do 16. 8. 2020

Ponedeljek 27. 7. Gorazd, Kliment
18h

19h

20h

+ Anton Polc (7. dan)          (v Ravnem)
+ Alojz Uran (Frantar)
molitev župnije                       (v cerkvi)

Torek 28. 7. Samo 19h + Cenka Bavec in Cecilija Štular

Sreda 29. 7. Marta 19h +  Ana Kavaš (domači)

Četrtek 30. 7. Peter Krizolog 19h + Janez Ham (Frantar)

Petek 31. 7. Ignacij Lojolski 19h + Ignac Nahtigal (st. in ml.)

Sobota 1. 8. Alfonz Ligvorij 19h + Marija Selšek (Roman z družino)

Nedelja 2. 8. 18. navadna
nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane
+ Janez Ham (Anclarski)        (v Ravnem) 

Ponedeljek 3. 8. Lidija 19h za vse pri Žmitku umrle

Torek 4. 8. Janez Vianej 19h + Milan Smrtnik (obl.)

Sreda 5. 8. Ožbolt
11h

19h
romarska sv. maša
+  Ana Kavaš (nečakinje -Majda, Mihaela 

in Beni)             sv. maša v Stari cerkvi
Četrtek 6. 8. Spremenjenje 19h +  Anjolka Belin - Kozina

Petek 7. 8. Kajetan 19h + Anica in Ivan Muri (obl.) 
prvi petek v mesecu

Sobota 8. 8. Dominik 19h + Olga Zupan (10. obl.) 
      prva sobota v mesecu  

Nedelja 9. 8. 19. navadna
nedelja

8h

10h
+ Marija Selšek (Betka z družino)
za ++ in žive farane                  (v Ravnem)

Ponedeljek 10. 8. Lovrenc 19h + Jožica Slivnik (domači)

Torek 11. 8. Klara 19h + Alojz Adamič

Sreda 12. 8. Ivana Šantalska 19h + Davo Karničar (Z)

Četrtek 13. 8. Hipolit 19h + Ljudmila in Ignac Karničar

Petek 14. 8. Maksimiljan Kolbe 19h +  Ana Kavaš (Lebnovi)

Sobota 15. 8. Vnebovzetje -
veliki šmaren

8h

10h

+ Anica in Andrej Karničar 
+ Venci Krč
svečarija v farni cerkvi
+ Janez Ham (Tone in Sabina)  (v Ravnem)

Nedelja 16. 8. 20. navadna
nedelja

8h

10h
+ Anton Henigman (Maja)
za ++ in žive farane               (v Ravnem)

      Papež Frančišek je v knjigi »Cerkev, hiša usmiljenja« zapisal: »Ko 
rečemo – dom – , imamo v mislih kraj, kjer nas lepo sprejmejo, 
bivališče, človeško okolje, kjer se dobro počutimo, kjer spet najdemo 
sami sebe, se počutimo vključene v okolico, v skupnost. V še globljem 
pomenu je beseda »dom« prežeta z značilnim družinskim vonjem, 
ki nas navdaja s toplino, prisrčnostjo, z ljubeznijo, kar vse je mogoče 
doživljati v družini.
      »Dom« torej predstavlja najdragocenejše človeško bogastvo, 
tisto, kar raste iz srečanja, iz pristnih odnosov med ljudmi, različnih 
starosti, po omiki in zgodovini, ki pa živijo skupaj in si med seboj 
pomagajo pri rasti. Prav zato je »dom« pomemben življenjski prostor, 
kjer življenje raste in se lahko uresničuje, je prostor, v katerem se vsak 
človek uči sprejemati in vračati ljubezen. 
      Vsebuje pa beseda »dom« še druge značilnosti, ki dom 
opredeljuje. Ena takih, zelo pomembnih, je dar, ki se oblikuje po 
Jezusovih besedah: »…zastonj ste prejeli, zastonj dajajte…« »Dom« 
torej pomeni okolje, kjer morajo člani zopet spraviti v obtok 
zastonjskost in vzajemnost. »Dom« mora biti prostor vzgoje k 
velikodušni ljubezni, ki nas uči, da gremo naproti vsakemu človeku, 
pa ne zaradi dobička, temveč iz ljubezni.«
      Kako srčno, kot vaš župnik, želim tega poslanstva vsaki vaši 
družini… in hvala vsem staršem, ki se iskreno, za to blagostanje 
družine, župnije in domovine trudite.
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     Pismo, ki vam ga postavljam danes na 
ogled, naj vam bo v zahvalo, ker opažam, 
kako lepo skrbite za starejše ljudi po 
svojih družinah.
    Predpogoj za osebno rast otroka je 
tardicionalna razširjena družina, ki se 
mora ponovno naučiti živeti skupaj 
kar zahteva  veliko obojestranskega  
prizadevanja in odrekanja. Rezultati pa so 
v dobro otroka.
    Kot dolgoletna babica in prababica 
sem se v vseh letih spraševala, zakaj 
naj bi bila prisotnost starih v družini 
moteča. Življenjske izkušnje so zakladnica 
modrosti in greh bi bil, če jih nebi 
posredovali znancem.
    Izhajam iz tradicionalne krščanske 
družine s petimi otroki. Strah božji, s 
katerim smo živeli, nam je vtisnil vrednote, 
ki jih noben, še tako mračen čas ni izbrisal. 
Vedno sem bila povezana s svojimi otroki 
in pozneje, ko so si ustvarili družine, sem 
tudi živela z njimi.
Po upokojitvi, pred desetimi leti, sem se 
znašla pred odločitvijo, ali še živeti tako 
najprej ali se osamosvojiti po današnji 
prevladujoči miselnosti, da mladi in stari 
ne sodijo skupaj. Toda glej; mreže, ki so jih 
vrgli okrog mene moji vnuki, so nas čez 
noč povezale v skupen klobčič, iz katerega 
ni bilo več poti.
    Paleta mojih vnukov in pravnukov 
je raznolika in obširna. Ker pišem o 
osebnostni rasti otrok, je nujno, da 
nanizam njihovo današnjo starost: 28, 
21, 16, 7, in pravnuka 6 in 4 leta. Trije 
so se rodili v času moje upokojitve. 
Bivanjska praznina, ki je zavladala v naših 
družinah, kliče po človeku, ki ga več ne 
preganja vsakodnevni tempo življenja. 
Otrok ni objekt, ki lahko čaka ob strani. 
Njegova čustvena potreba se izraža v 
željah po sprejetosti, varnosti in ljubezni. 

Otrok in mladostnik potrebujeta iskreno 
ljubezen, ki ne pozna meja. Najlepše 
je to povedal akademik A. Trstenjak: 
»Tisti, ki sprašuje za mejo ljubezni, ne ve, 
kaj ljubezen je. Ljubezen je je poslušati 
otroka v vsakem trenutku in ga nagraditi s 
prisrčno besedo in prijaznim nasmehom. 
Prav v takih trenutkih spoznamo, da je 
ljubezen darovanje samega sebe. Za trden 
medsebojni odnos je pomembno biti in 
ne samo imeti.« Prav ta zavest – čim več 
imeti – pogosto razvodeni medsebojne 
odnose.
    V Zgodnjem obdobju potrebuje otrok 
nego, v dobi odraščanja pa od odraslih 
zahteva, da mu osmislijo življenje. To 
je težko in odgovorno delo. Otroške, 
nepokvarjene, toda zahtevne oči 
pričakujejo od tebe več kot si jim  v danem 
trenutku sposoben dati. To so trenutki, 
ki zahtevajo od babice veliko mero 
potrpljenja in potrpežljivega poslušanja. 
Otroci želijo ob sebi vesel obraz, droben 
korak, primeren njegovemu koraku, 
stisk na srce, božanje las… Pričakujejo 
pripovedko, nenadomestljivo pesmico, 
zapeto ali vsaj zamrmrano. Ob vsem tem 
začutijo, da ti je zaklad človek, ki ga je 
oblikoval Gospod po svoji podobi.
    Dograjevati človeško osebo v živo je kot 
ustvarjanje največje umetnine sveta. Ne 
zamudite tega. Zamujeni čas se nikoli ne 
nadomesti.
    »Preprečevati je bolje kot zdraviti«, je 
geslo današnjega časa. Prav pri oblikovanju 
človeka je nenadomestljiva pravočasna 
preventiva, ki se izraža z veliko mero 
ljubezni. Vse to pa veruje otroka pred 
vdorom negativnih vplivov zunanjega 
sveta.  Smešno bi bilo zatrjevati, da lahko 
preprečimo vse življenjske padce. Ne! Tudi 
Gospod je padel in nam pokazal, da pade 
lahko vsak, toda da mora znova vstati. 

     Pri vsakodnevnem razvrednotenju 
človeških vrednot, s čimer se srečujemo, 
je edina protiutež udejanjena ljubezen 
razširjene družine, ki bdi nad branikom 
nedolžni otrok.
Tudi v moderni slovenski hiši naj bo še 
soba za babico ali dedka, naj bo kanček 
potrpljenja družine s starostniki, saj bo 
to mnogo lažje kot doživljati in gledati 
razosebljenost potomcev. Gledati 
kri lastne krvi z občutkom krivde je 
najtežje, kar lahko doživiš.                          

 (babica in prababica Ana Žerdin)
 .........................................................

   V mesecu avgustu, ko se vsak teden 
zbiramo pred Najsvetejšim in jih je veliko 
na dopustu ter imate druga opravila z 
gosti, molitev ob ponedeljkih odpade. 
Prav pa je, da si doma vzamete ta mesec 
več časa za molitev. Hvala za razumevanje!

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

   Murnovi se vsem, ki ste se v tako 
velikem številu zbrali ob blagoslovu 
kapelice in sklepu šmarnične pobožnosti, 
iskreno zahvaljujejo. Naj jih Marija, ki so 
ji postavili znamenje, varuje in spremlja v 
življenju.

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

   Hvala vsem, ki ste se v soboto, 25. 
julija zbrali pri Češki koči, da bi skupaj 
praznovali, ne le župnikov rojstni dan – to 
je najmanjša stvar – temveč prosili Boga 
za varstvo v gorah in dobro voljo vseh, ki 
planincem in pohodnikom dajejo zavetje 
in prijazno besedo, ki je več kot vsaka 
obletnica. Hvala! 
   Hvala vsem, ki za svojo župnijo, kaj 
dobrega storite. Ni malo tega – brez vas 
bi težko shajal, ne le jaz, tudi popotniki, 
ki se z lepoto našega kraja vračajo domov 
obogateni.

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

   Milan Kocjan, ki je bil dolga leta, ključar 
farne cerkve, se je službi odpovedal. 
Zakaj – ne vem! Morda so tukaj prisotne 
zamere – toda o tem ne bom razpravljal.                       
Novi ključar bi z vašim dovoljenjem in 
soglasjem ŽPS (s svojim soglasjem) postal 
Anton Karničar (šofer), ki že dolga leta 
brezplačno ureja zvonove in je tudi kot 
faran primeren za to službo. Če bi imel 
ob njegovem imenovanju kdo kakšno 
pripombo, naj mi ustno pove, da se lahko 
tudi ustno zagovarjam. Za vso skrb in delo, 
ki ni bilo majhno, se gospodu Kocjanu 
iskreno zahvaljujem in – ne mislite – sva še 
vedno dobra prijatelja.
   Sicer vedite, da je župnija Jezersko 
vaša župnija in ne moja – jaz sem samo 
upravitelj. Če bom kaj napak storil, mi 
iskreno povejte v obraz – ne bom zameril.

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

Branje beril:    
Župnijska cerkev

•	 Nedelja, 2. 8. ob 8h: 
 Karničar, Zg. Jezersko 46b
•	 Nedelja, 9. 8. ob 8h: 
         Rogelj, Kokra
•	 Sobota (Veliki šmaren), 15. 8. ob 8h: 
         Weisseisen, Zg. Jezersko 32
•	 Nedelja, 16. 8. ob 8h: 
         Karničar, Zg. Jezersko 140

Sv. Andrej v Ravnem
•	 Nedelja, 2. 8. ob 10h: 
 Eržen, Zg. Jezersko 87d
•	 Nedelja, 9. 8. ob 10h: 
 Tepina, Zg. Jezersko 144b
•	 Sobota (Veliki šmaren), 15. 8. ob 10h: 
         Karničar, Zg. Jezersko 57
•	 Nedelja, 16. 8. ob 10h: 
         Šinkovec, Zg. Jezersko 130


