
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 21. 9. 2020  do 11. 10. 2020
Ponedeljek 21. 9. Matej, apostol 19h + Ljudmila Ambrožič in Ljudmila Muri

Torek 22. 9. Mavricij 19h + Jože Rogelj (obl.)

Sreda 23. 9. P. Pij 19h +  Vida Brunec (obl.)

Četrtek 24. 9. A. M. Slomšek 19h za ++ in žive Kovač

Petek 25. 9. Sergej 19h + Marija Auprich (4. obl.)

Sobota 26. 9. Kozma, Damijan 19h za vse ++ organiste in pevce naše fare

Nedelja 27. 9. Slomškova 8h

10h
za ++ in žive farane
+ Franc Zadnikar (2. obl.)       (v Ravnem) 

Žegnanska nedelja - spomin posvetitve nove farne cerkve sv. Ožbolta

Ponedeljek 28. 9. Venčeslav 19h

20h
+ Venci Krč
Molitev župnije                           (v kapeli)

Torek 29. 9. Nadangeli 19h + Miha Skuber (st. in ml.)

Sreda 30. 9. Hieronim 19h +  Janez Žagar (obl.)
S prvim oktobrom, mesecem rožnega venca, začenjamo z 18. uro rožni venec in nato sv. maša
Lepo povabljeni ob večerih v cerkev, da začutimo, ob rožnem vencu, božjo in človeško bližino.  

Četrtek 1. 10. Terezija D. J. 18h  Mariji v zahvalo

Petek 2. 10. Angeli varuhi 18h + Janez Ham (Lonca in Ciril)
   prvi petek v mesecu

Sobota 3. 10. Gerard
18h

1930

+ Janez Karničar (obl.)
   prva sobota v mesecu 
   mladinsko srečanje   

Nedelja 4. 10. Rožnovenska
nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane
++ st. Vester, st. Pogačnik, Gregor Slivnik in 

Marjeta Jan                                (v Ravnem)
Ponedeljek 5. 10. Favstina 18h + Jože in Ivanka Kern (obl.)

Torek 6. 10. Bruno 18h + Anton Štirn (ml. obl.)

Sreda 7. 10. Rož. Mati Božja 18h ++ Tomićeve in Ilićeve            (v Ravnem)

Četrtek 8. 10. Benedikta 18h + Marija Skuber , roj. Markun

Petek 9. 10. Sara 18h + Minka Skuber ter Ivan in Ivanka Šenk (obl.)

Sobota 10. 10. Danilo 18h

1930
za svetost vernikov in duhovnikov (M.Z.)
mladinsko srečanje 

Nedelja 11. 10. 28. navadna
nedelja

8h

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

      Nič ne bo narobe, če se kdaj človek ozre nazaj, ne samo zato, da vidi, 
če mu drugi sledijo, temveč zato, da smemo in moremo pobrati na poti 
kakšen kamen, ki bi morda presenetil našega bližnjega. Ravno zato se 
danes oziram nazaj – v leto 2012. Zakaj?
      Papež Benedikt XVI. je to leto z apostolskim pismom »Vrata vere« 
razglasil za leto vere. Začelo se je 11. oktobra, na petdeseto obletnico 
odprtja drugega vatikanskega koncila in se končalo na nedeljo 
Kristusa Kralja 24. novembra 2013. Obenem je 11. oktober tudi jubilej 
»Katekizma katoliške Cerkve«, ki je pristen sad koncila, v katerem – 
kakor pravi Janez Pavel II – naj bi vernikom predočil lepoto in moč vere.
Naj bo, dragi Jezerjani, to veroučno (pastoralno) leto, za nas leto vere, ki 
je povabilo k pristnemu in vnovičnemu spreobrnjenju (spreobračanju) 
h Gospodu, edinemu rešitelju sveta. Takrat, in naj to velja za nas danes, 
je nadškof Rino Fisichella dejal, da je cilj tega leta premagati duhovno 
uboštvo sveta, ki ni več sposoben zaznati navzočnosti Svetega – Boga. 
Zato se obračam na vas, ki hrepenite po Bogu in tudi na vse iskalce 
Resnice, ki želijo po tej Resnici tudi živeti.
      Kljub vsemu moramo vedeti, da je vera osebno in hkrati 
občestveno hrepenenje – dejanje. Osebno, ker vsakega od nas Bog 
nagovarja najbolj notranje in občestveno, ker nas najbolj notranje 
nagovarja po Cerkvi (župniji – npr. nedeljska sv. maša).
      In nenazadnje; leto vere naj nam Jezerjanom odpre vrata za 
oznanjevanje Evangelija, brez strahu in sramu pred mnenji današnjega 
časa (v družini, delovnem mestu, na cesti, raznih srečanjih…), ki v 
krščanstvu ne išče le tisto kar mu »paše« in je prilagojeno njegovemu 
»naprednemu« razmišljanju. Ne pozabimo torej, da smo poslani za 
pričevanje…
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    Pri verouku ste se in se še danes učimo 
božje in cerkvene zapovedi, čeprav bi jih 
marsikdo s težavo še znal povedati. Med 
njimi so tudi zapovedi o praznovanju 
Gospodovega dne; Posvečuj Gospodov 
dan (Božja zapoved) in Bodi ob nedeljah 
in zapovedanih praznikih pobožno pri 
sveti maši (Cerkvena zapoved).
    Mnogim, tudi kristjanom, zapovedi ne 
povedo veliko, ker v njih ne najdejo smisla 
za izvrševanje. Ravno zaradi tega bi vam 
rad danes predočil dva pomena nedelje, 
za katera upam, da ju boste razumeli.
    Prvi smisel: nedelja je in naj bo za vse 
nas dan veselja!
    Judje pravijo: »Greh je, če si na 
Gospodov dan žalosten; če poznaš 
žalostne, pomagaj vsaj enemu, da bo 
vesel.« Ta duh radosti velja tudi za našo 
nedeljo.
    Danes se radi pritožujemo nad 
obremenjenostjo in drugimi negativnimi 
pojavi; jeza na delavnem mestu, težave 
s kolegi, problemi z otroki, neuspeli 
zakoni, napačne odločitve politikov… 
Nedelja bi ravno zaradi tega lahko postala 
»alternativni dan«. Postala bi lahko dan, 
ko se bo vsem nam posrečilo obvladati 
negativna gibanja življenja.
    Od tod lahko razumemo oznanjevanje 
Jezusovega veselega oznanila pri nedeljski 
sveti maši. Od tu se širijo naprej dobre 
novice; zato nedeljsko bogoslužje ne sme 
biti širjenje slabih novic in brezupa, saj 
bi tako le ponavljali tisto, kar družbena 
občila dan za dnem prinašajo v naš dom. 
Kristjani ne potrebujemo pri bogoslužju 
poglabljanja in ponavljanja vsakodnevnih 
brezupnosti.
    Upam, da me razumete, zakaj se 
načrtno izogibam šimfanju, godrnjanju, 
pritoževanju, kreganju…, da bi vsak 
od vas, po nedeljski sveti maši, šel 

vesel in bogat domov. Naročam tudi 
vam; poskrbite, da nedeljo preživite s 
hvaležnim veseljem v odnosu do Boga in 
soljudi.
    Drugi smisel: nedelja je dan počitka.
Kot dan počitka je nedelja protiutež vsak-
danjim naporom in naglici. Če želimo v 
življenju uspeti mora naglici, napetosti… 
slediti sprostitev. Toda smisel sprostitve 
ni v tem, da bi bili v ponedeljek sposobni 
še večjih naporov, kot da bi bilo delo naš 
bog. To bi bila sprostitev od dela za delo. 
Nedelja dopušča, če sprejmemo, drugač-
no gledanje na stvari.                   
    Marsikaj, kar se je med tednom zdelo 
zelo pomembno, izgubi pomen, oglašajo 
pa se druga vprašanja – posebej vpra-
šanja o celostnem razvoju človeka (saj 
nismo le kos mesa).
    V nedeljo zvečer bi moral namreč 
vsak od nas reči; danes sem za nekaj ur 
postal človek, oziroma – od danes sem 
bolj človek… Žal vemo, da nedeljski 
večer večkrat ne daje takega odgovora, 
nasprotno; daje nam odgovor, ki se glasi 
– tudi danes sem v sebi ohranil načelo 
stroja, le da je bil ta stroj bolj podmazan, 
ker smo imeli bolj mastno kosilo.
    Moralni teolog Haring je takole zapisal. 
»Nedelja ni v prvi vrsti predpis, ki bi 
nam bil od zunaj naložen. Nasprotno 
– nedelja je dar. Nikakor ni ovira za 
napredek pri delu in poklicu, ampak 
je najpomembnejša varstvena postava 
za svet dela. Nedelja je več, kakor le 
počivanje. Kdor se hoče v nedeljo le 
oddahniti od dela in se prepustiti zabavi, 
brez udeležbe pri sveti maši, bo postajal 
vedno bolj duhovno prazen. Preveč 
imamo danes praznine, da bi kristjani 
smeli dopustiti razvrednotenje, že tako 
praznih ljudi, kar pomeni smrt človeka v 
vsej njegovi veličini.«

Vsak človek si v življenju želi ostati mla-
dosten. Kaj vse nekateri naredijo, da bi 
bil njihov videz kakor da so stari dvajset 
let. Pozabljamo, da mladost ne pomeni 
obraza brez gub, temveč mladost duha, 
ki je v nas.
Zaradi te notranje mladosti – pa tudi 
druženja in veselih večerov – vabim vse 
mlade (posebej lanski 9. razred) na prvo 
mladinsko srečanje v soboto 3. oktobra, 
zvečer ob 19.30 (kasneje po dogovoru). 
Vesel bom vsakega obraza v upanju, da 
bomo drug drugemu pomagali odraščati 
v veri in medsebojni povezanosti. 
Povabite se med seboj!

..............................................................
Dragi zakonci, ki ste se letos pozimi prvič 
zbrali in skušali začeti svojo pot v zakon-
skih skupinah (po smernicah Družina in 
življenje  - DiŽ).
Zakonca Silvester in Ivanka Žgur sporo-
čata, da bi bil v oktobru  čas za naša prva 
srečanja. Obvestila vas bosta po elek-
tronski pošti o datumu in uri srečanja 
– lahko pa ju dobite tudi na telefonsko 
številko 051/354 175. Prosita, da si, kot je 
bil dogovor za obe skupini, vzamete čas 
ob četrtkih – starejša zakonska skupina 
en četrtek in naslednji teden (četrtek) 
mlajša zakonska skupina (ali obratno).
In kaj naj rečem – korajža velja – upam 
da niste obupali. Se vidimo!!

..............................................................
V tem tednu, ki je pred nami, bomo 
začeli z rednimi veroučnimi srečanji. 
Prvo srečanje bo namenjeno sv. spovedi. 
Ker so bile počitnice kar dolge in se je 
marsikaj nabralo, je pravi čas za odpušča-
nje. Prosim starše, da si že doma vzamete 
čas in morda skupaj z otrokom obnovite 
kesanje ter se povprašate o napakah 
(grehih), ki bi jih bilo treba odpraviti in o 
dobrem, ki naj se v prihodnje še pomnoži.
Veroučni urnik – kakor smo se dogovorili 
s starši na srečanju v petek zvečer se glasi:

Branje beril:    
Župnijska cerkev

•	 Nedelja, 27. 9. ob 8h: 
      Karničar, Zg. Jezersko 46b
•	 Nedelja, 4. 10. ob 8h: 
         Rogelj, Kokra
•	 Nedelja, 11. 10. ob 8h: 
       Karničar, Zg. Jezersko 57

Sv. Andrej v Ravnem
•	 Nedelja, 27. 9. ob 10h: 
 Tepina Zg. Jezersko 144b
•	 Nedelja, 4. 10. ob 10h: 
 Šinkovec, Zg. Jezersko 130
•	 Nedelja, 11. 10. ob 10h: 
         Parte, Zg. Jezersko 38

1. in 2. razred – ponedeljek ob 13.45
3. in 4. razred – torek ob 13.45
5. razred – torek ob 15.00
6. in 7. razred – ponedeljek ob 15.00
8. in 9. razred – birmanci – četrtek ob 15.30
Vse kar otroci rabijo za verouk bodo 
prejeli pri prvi veroučni uri – letos tudi 
liturgični zvezek. Želim, dragi starši, da 
jih podpirate že na začetku v upanju, da 
bomo, glede na razmere, prihodnje leto 
tudi lepo in zdravi zaključili. 

..............................................................
Z veseljem vam sporočam, da začenja svoja 
srečanja tudi Svetopisemska skupina, ki jo 
vodi Klemen. Vesel sem, da kljub obvezno-
stim v službi in doma v družini najde čas za 
bogatitev sebe in drugih. Prvič po počitni-
cah so se srečali to soboto (po sv. maši), za 
naprej pa se bo skupina prilagajala obve-
znostim vsakega posameznika in se sproti 
dogovarjala za dan in uro srečanja. 
Lepo povabljeni na srečanje vsi – tudi 
starejši – ki vam Sveto pismo daje oporo 
za duhovno rast in poglobitev verskega 
znanja. V vsem se lahko obrnete na 
Klemena –  tel. 040 525 000.


