
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 17. 8. 2020  do 6. 9. 2020
Ponedeljek 17. 8. Beatrika 19h + Marija Auprich in vse Smrečnikove

Torek 18. 8. Helena 19h + Alenka Muri                        (v Ravnem)

Sreda 19. 8. Timotej 19h +  Marija Kern (25. obl.)
+ Franc in Marija Lustek

Četrtek 20. 8. Bernard 18h

19h
+ Anton Polc (30. dan)         (v Ravnem)
za vse ++ pri Spodnjem Virniku

Petek 21. 8. Zdenko 19h + Vinko in Vera Šiberle in vse ++ Šiberlove

Sobota 22. 8. D. Marija Kraljica 19h + Antonija in  Andrej Šajn (obl.)

Nedelja 23. 8. 21. navadna
nedelja

8h

10h

za ++ in žive farane
+ Manca Šavs  (obl.)
+ Cecilija Grčar                       (v Ravnem) 

Ponedeljek 24. 8. Jernej, apostol 19h + Janez Ham (Galetovi)

Torek 25. 8. Patricija 19h + Marija Markič

Sreda 26. 8. Tarzicij 19h +  Marija in  Franc Šinkovec (Roblekovi)
                                                   (v Ravnem)

Četrtek 27. 8. Monika 19h +  Jana Jezeršek (8. obl)

Petek 28. 8. Avguštin 19h + Marija Skuber, roj. Zaplotnik

Sobota 29. 8. Muč. Janeza Krstnika 19h + Filip Oman(S. M.)        

Nedelja 30. 8. 22. navadna
nedelja

8h

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

Ponedeljek 31. 8. Pavlin 19h + Franc Šavs (obl.) (Ciril)

Torek 1. 9. Tilen 19h + Janez Ham (Tone in Magda)

Sreda 2. 9. Ingrid 19h ++ Poznik, Lazar in Ham (Anclerski)
                                                   (v Ravnem)

Četrtek 3. 9. Gregor Veliki 19h + za duh. poklice in svetost duhovnikov (M)

Petek 4. 9. Rozalija 19h ++ Piskrnikove
prvi petek v mesecu

Sobota 5. 9. Mati Terezija 19h + Ana Kavaš (Roman in Damjana) 
prva sobota v mesecu 

Nedelja 6. 9. 23. navadna
nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane                 (v Ravnem)
++ Zarnik in Bremšak
za zdravje in božje varstvo
Romarji iz Obirskega           (ob 10. uri)

      Neštetokrat sem že prebiral misli Emilijana Cevca, mojega velikega 
prijatelja – lahko bi dejal – tudi spovednika, ki mi je ob težkih urah dela 
za Cerkev in cerkev v Podutiku, z čutečim glasom dajal oporo in pogum.

      Ena od teh njegovih neštetih svetinj, ki jih pripoveduje v knjigi 
»Preproste stvari« je tudi domača miza.
      »Tiha spremljevalka življenja, lepa, družinska miza – nisem se zavedel 
tvoje dobrotnosti, dokler nisem vstopil v hišo, kjer te ni bilo.
Da, spomin iz težkih, hudih dni.
Bilo mi je kakor na pogrebu. Hiši je manjkala duša.
      Resnično, šele kadar človek kaj izgubi, začuti pravo vrednost 
izgubljenega. Takrat pa mu je pri srcu, kot da bi mu ugasnilo ljubo bitje. 
Šele tedaj sem spet občutil pravo človečnost, ko smo od nekod privlekli 
mizo in jo postavili v kot nasproti peči. 
      Tu je miza, na katero se lahko naslonim, položim nanjo kruh in 
kozarec, miza, ki nas povezuje v občestvo ljudi, izdelana po merah 
človeškega telesa, po meri njegovih gibov in naklonov. Podredila se je 
na naši podobi, udomačila se je v hiši s toplo zvestobo, prinašalka blagih 
spominov…
      Kaj lepšega od nedeljskih in prazničnih juter, ko je miza pregrnjena 
s prtom kakor oltar, na katerega prinašamo darove nedeljskega 
blagoslova?«

      Drage moje jezerske družine – imate doma mizo? In kaj polagate 
nanjo ob svojih večerih, nedeljah in praznikih? Bi jo kdo pogrešal, če je ne 
bi bilo? Je kdaj vaša miza začutila trdoto sklenjenih žuljavih rok očeta in 
mame? Se je kdaj vzradovala vaša miza ob rožnem vencu, položenem za 
praznično bogoslužje? Bo kateri od vaših otrok, ko bo odhajal od doma, 
vzel za doto domačo mizo, rekoč: »Ob njej mi je mati vlivala ljubezen do 
domovine, doma in Boga?« O, koliko vprašanj me še muči…!

BBoguBBliže
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   Moja posebna skrb – naj bodo 
te besede izrečene, ko se že 
oziramo v novo šolsko leto – je 
naša mladina. Ne morem vam 
povedati, koliko lepih pogovorov 
sem v svojem duhovništvu imel 
z njimi. Sled teh domačih in 
prijateljskih odnosov sem tudi 
sam obogatel. Ne da se kupiti 
občutka, da sem bil velikokrat 
njihov oče, brat, prijatelj, učitelj, 
spovednik… Ravno zato bi vam, 
mladi, rad podaril nekaj misli, 
saj boste vi jutri nosili breme  
»Pr Jezer« za blagoslov vašega 
in mnogih drugih Jezerjanov 
bogatega ali manj bogatega časa.

 Bodite pošteni in delavni.
 Učite se samostojno živeti in 
sprejeti dolžnosti, ne samo pravice.
 Imejte spoštovanje do dela 
vsakega človeka, tudi tistega, ki 
mora okrog jezera pobirati smeti 
(ne imetja).
 Ohranite vero in vrednote 
krščanskega življenja.
 Ne dajte se vpreči v jarem 
egoizma, ki vre skozi čas.
 Poslušajte in se radi posvetujte s 
svojimi starši.
 Živite brez razvad in 
zasvojenosti.
 Spoštujte svojo domovino, 
njeno kulturo in jezik.
 Izberite si za skupno pot 
dobrega človeka, z podobnimi 
pogledi in skupnimi vrednotami.

 Ustvarite si lepo zakonsko in 
družinsko skupnost in ne ustrašite 
se številnih otrok.
 Spoštujte bolne, invalide, 
ostarele in ljudi, ki imajo drugačno 
prepričanje.
 Bodite kritični do sebe.
 Bodite še dolgo otroci po srcu.
 Ohranite čut pripadnosti 
družini, v kateri ste črpali duhovno 
in telesno hrano.
 Ne bodite v svoji odprtosti 
preveč naivni in ne nasedajte 
slabemu, ki ga ponuja današnji čas.

 Bodite vedno dejavni, ne le 
»kup mesa«, naveličani, kot da je 
vse brez smisla in veze.

 Začutite in ohranite pripadnost 
župniji sv. Ožbolta.

    Hvala, dragi mladi, da vam ni 
vseeno in želite v svoja zrela leta 
prinesti veliko notranje moči, ki 
jo boste gotovo potrebovali ter z 
njo bogatili tudi druge. 
    Pa srečno…

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

    Kako bo z začetkom šolskega 
in veroučnega leta nam še ni 
znano – prav pa je, da se na 
začetek pripravimo kot vsako 
leto. Urnik se kaj posebej ne bo 
spremenil, se pa bomo s starši 
srečali v petek 11. septembra 
ob 20. uri v mežnariji, o urniku 
pogovorili in z nedeljo 
13. septembra začeli z rednimi 
veroučnimi urami! 
    Vzemite si čas in spomnite 
drug drugega.

 1. in 2. razred – ponedeljek 
ob 13.30
 3. in 4. razred – torek ob 
13.30
 5. in 6. razred – ponedeljek 
ob 14.30
 7. razred – torek ob 14.30
 Birmanci (8. in 9. razred) 
četrtek ob 16.00

    Po pogovoru se bom 
vašim željam prilagodil. Tako 
kot lansko leto otroci vse 
kar potrebujejo dobijo pri 
veroučnih urah. 
    Hvala za razumevanje in 
lepo preživite zadnje dneve 
počitnic!

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

Branje beril:    
Župnijska cerkev

•	 Nedelja, 23. 8. ob 8h: 
 Naglič, Zg. Jezersko 106a

•	 Nedelja, 30. 8. ob 8h: 
         Šavs, Zg. Jezersko 110

•	 Nedelja, 6. 9. ob 10h: 
         Pestotnik, Zg. Jezersko 141a

Sv. Andrej v Ravnem
•	 Nedelja, 23. 8. ob 10h: 
 Parte, Zg. Jezersko 38

•	 Nedelja, 30. 8. ob 10h: 
 Tepina Zg. Jezersko 144b

•	 Nedelja, 6. 9. ob 8h: 
         Muri, Zg. Jezersko 151

    Nekaj misli sv. Avguština, ki 
goduje  v petek 28. 8.:
- Dober učitelj sem, če hkrati 
ostajam učenec.
- Pravi učitelj bo vedno pripravljen 
na to, da ga nekdo opomni in 
popravi.
- Resnica je hrana za dušo.
- Ni toliko pomembno, kaj delaš, 
pomembno je, koliko ljubiš.
- Ljubezen je kot kres: bolj ko gori, 
bolj žge.
- Ko je volja izpolnjena, delo 
postane užitek.
- Lažna ponižnost je pretanjen 
napuh.
- Če daješ miloščino in si zato 
žalosten, izgubiš miloščino in 
ljubezen.

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


