
      »Mnogokrat in na mnogotere načine je nekdaj Bog govoril po 
prerokih, slednjič, te dni, nam je (nam bo) spregovoril po Sinu….«, je 
zapisal apostol Pavel.
      Ta božja govorica se v dneh Velike noči glasi takole: »Ko je minila 
sobota in se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in ona 
druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je velik potres, kajti Gospodov 
angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sedel nanj. 
Njegova podoba je bila kakor blisk in njegova obleka bela kakor sneg. 
Od strahu pred njim so stražniki vztrepetali in bili kakor mrtvi. Angel 
je spregovoril in rekel: Vama se ni treba bati! Vem, da iščeta Jezusa, 
križanega. Ni ga tukaj. Vstal je, kakor je rekel! Stopite sem in poglejte 
kraj, kamor so ga položili. Pojdita brž in povejta njegovim učencem: 
Vstal je od mrtvih. Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli. Glejta, 
povedal sem vama.«
      Dragi prijatelji – naj vam to sporočilo, v teh časih skrbi za bližnje 
in zase, polepša praznik, ki je izvir naše vere – Veliko noč. Želim 
vam, da bi globoko v srcu začutili, ne strah kakor stražniki, temveč 
odrešenje in bi mogli po vaši veri, upanju in ljubezni do Boga tudi 
bližnji obogateti. Kljub skrbem, ne zadržujte veselja zase – ponesite 
ga med vse ljudi (moderna tehnika – telefon, internet… nam to 
omogočajo). Prav posebej naj bodo vašega notranjega bogastva 
deležni osamljeni, bolni, starejši v naši župniji. Kaj je lepšega kot to, 
da se Velika noč preseli in zaživi v vsakem dnevu našega bivanja – 
tudi v odnosu do vseh, ki so drugačnega prepričanja. Vsem tem smo 
dolžni ljubezni, spoštovanja, medsebojne pomoči, odpuščanja…

      P.S.: Telefon zazvoni in oglasi se  naš Matjaž: »Kako ste kaj g. 
župnik. Zaželel sem si, da slišim malo vaše bloške govorice…« Kaj naj 
vam rečem – moj dan je bil zaradi teh preprostih besed nepopisno 
obogaten. Storite nekaj lepega v teh dneh tudi vi!
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G o d o v i  i n  S v e t e  m a š e  od 30. 3. 2020  do 19. 4. 2020

Ponedeljek 30. 3. Amadej 19h za ++ Dovarjeve in Fržinčeve

Torek 31. 3. Benjamin 19h + Alojz Selšek

Sreda 1. 4. Irena 19h Mariji v zahvalo

Četrtek 2. 4. Frančišek 19h + Ivana in Anton Štirn (obl.)
Smrtni dan Janeza Pavla II

Petek 3. 4. Sikst I 19h + Marija Karničar
Prvi petek v mesecu

Sobota 4. 4. Izidor 19h + Silva in Katja Ambrožič
Prva sobota v mesecu

Nedelja 5. 4. 6. postna - 
CVETNA nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane 
+ Franci Lajovic (Jeričevi) 

Ponedeljek 6. 4. Viljem 19h + Milka in Helena

Torek 7. 4. Herman 19h + Janez Ham (Milan z družino)

Sreda 8. 4. Valter 19h + Janez Ham (Mlinarjevi)

Četrtek 9. 4. Veliki četrtek 19h + Janez, Ana in Anton Žagar

Petek 10. 4. Veliki petek 15h

19h
križev pot
obredi velikega petka

Sobota 11. 4. Velika sobota
5h

15h

19h

blagoslov ognja
blagoslov jedil
+ Anton Henigman (Milan Bartol)

Nedelja 12. 4. VELIKA NOČ 7h

10h
+ Damijan Smrtnik in Robert Jenko
+ Venčeslav Krč       

Ponedeljek 13. 4. Veliki 
ponedeljek

8h

10h
za ++ in žive farane 
za ++ iz družine Grže

Torek 14. 4. Valerijan 19h + Angela in Janez Smrtnik (obl.)

Sreda 15. 4. Helena 19h + Ljudmila Ambrožič

Četrtek 16. 4. Bernardka 19h + Franc Krč (obl.)

Petek 17. 4. Rudolf 19h + Vinko Tepina (5. obl.)

Sobota 18. 4. Evzebij 19h + Marija Močnik (obl.)

Nedelja 19. 4. Božje usmiljenje 8h

10h

za ++ in žive farane
+ Gregor Slivnik, st. Pogačnik in 
    vse Vestrove       

Svete maše v obeh cerkvah in v kapeli so do nadaljnega odpovedane

Izdaja: Župnijski urad Jezersko, župnik: Brane Zadnik, tel: 041 677 806
Ker smo z zadnjo nedeljo v marcu prešli na poletni čas, bom vse večerne sv. maše daroval ob 19. uri. 
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   Morda smo že čisto pozabili, toda – 
leto 2020 je leto Svetega pisma, leto 
knjige življenja. Zato, da bi morda v 
postnem času naše družine spoznale 
vrednost Božje besede, vam danes 
dajem na družinsko mizo preprost 
vzorec, kako Sveto pismo brati in 
premišljevati v teh dneh, ki je še kako 
primeren, da družina moli. Dajem 
vam vzorec zato, ker velikokrat 
obstaja želja, ne vemo pa, kako bi 
to željo spolnili – na kakšen način 
pristopiti k branju.
 Priporočam vam pot sedmih 
korakov:
 Prvi korak: Oče ali mama, ki sta 
skrbno izbrala primeren čas večera – 
enkrat na teden – povabita družino 
k preprosti molitvi. Lahko je to Oče 
naš…, Zdrava Marija… ali molitev po 
svojih besedah.
 Drugi korak: Oče ali mama 
napovesta odlomek, ki ga nato 
onadva ali kateri od starejših otrok 
prebere. Po branju si vzamemo 
nekaj trenutkov tišine in vsak izbrska 
besedo ali stavek, ki ga je nagovoril ali 
mu je – npr. otroku – nerazumljiv.
 Tretji korak: Vsak na glas pove to, 
kar ga je nagovorilo. Oče ali mama z 
različnimi barvami (ki jih otroci prej 
izberejo) podčrta besedo ali stavek 
vsakega člana družine.
 Četrti korak: Nekdo od članov 
družine prižge svečo, ki je za večer 
Svetega pisma posebej izbrana in 
prosi Jezusa za pomoč v razumevanju 
njegove besede, saj je moral tudi 
učencem posebej razlagati vse.

 Peti korak: Vsak član družine – 
oče ali mama naj prva začneta – po 
svojih besedah pove misel, ki se mu 
je utrnila ob branju. Lahko je to, če 
gre za otroka, tudi vprašanje. O vseh 
mislih se skupaj pogovorimo – govori 
le eden in vsak naj dobi priložnost za 
besedo.
 Šesti korak: Družina prebrani 
odlomek prenese nase in sklene, kako 
bodo to uresničili za blagor svojega 
doma. Če je ciljev več, naj se izbere 
samo eden, ki bo ves teden družino 
povezoval.
 Sedmi korak: Ob koncu sledi 
kratka molitev zahvale. Če je primerno 
lahko starši in otroci povedo svoje 
prošnje – naj pa ne izostane kesanje 
in stisk rok za odpuščanje, če je bilo 
v prejšnjem tednu kaj narobe (brez 
pripovedovanja grehov).
Način branja in premišljevanja, kot 
lahko vidite, je zelo preprost – daje 
pa nam priložnost, da Božja beseda 
postane sestavni del življenja družine. 
Morda vam bo prvi večer nekoliko 
nerodno – po mesecu ali dveh pa 
boste že komaj čakali večera, ki ste si 
ga izbrali – posebej to velja za otroke.
   Bodite pogumni in ne bojte se 
sprejeti novih načinov molitve 
– televizija, računalnik… nam 
ne morejo dati duhovne hrane 
in blagoslov za veselje in radost 
družine – iskati je treba  drugje. 
Tudi teden od Cvetne nedelje 
do ponedeljka po Veliki noči je v 
Svetem pismu kakor na pladnju za 
vse nas!

  Že stara slovenska navada je, da na 
pomlad (pred Veliko nočjo) temeljito 
počistimo stanovanje in damo stran 
vse, česar ne potrebujemo. Ko pa je 
treba odločiti od česa se bomo ločili, 
že nastanejo težave. Morda bi to kdaj 
lahko prišlo prav, morda bodo nastopili 
hudi časi, na to ali ono nas vežejo lepi 
spomini… Nazadnje ugotovimo, da 
skoraj ničesar ne moremo dati stran in 
stvari se kopičijo in kopičijo, tako da 
postaja včasih hiša ali stanovanje, še 
posebej pa podstrešje, že premajhno. 
Način, kako se ločujemo od stvari, 
kaže na naš odnos, ki ga imamo do 
stvari. Stvari lahko zelo obremenjujejo, 
jemljejo človeku svobodo in dragoceni 
čas. Človek mora presoditi, kaj mu 
je pomembnejše: biti ujet v stvari ali 
svoboden za kaj drugega.
  Pred leti sem bil nekje na obisku, kjer 
so imeli dve ogromni omari, visoki do 
stropa. Bili sta polni različnih kristalnih 
predmetov, ki jih niso niti enkrat na 
leto uporabljali. Iz omare so jih vzeli le 
ob spomladanskem čiščenju. Počistiti 
dve tako veliki omari, polni kristala, 
pa je bilo kar veliko delo. To se mi je 
tako vtisnilo v spomin, da sem sklenil: 
vedno bom obdržal samo to, kar zares 
potrebujem. To mi več ali manj uspeva. 
Včasih se sicer zgodi, da bi kdaj pozneje 
še potreboval kako stvar, ki sem jo 
oddal, vendar je to zelo poredko. Žal…
je treba ob čiščenju tvegati tudi to, če 
se nočeš podvreči odvisnosti.
  Vse življenje se vadimo v ločevanju od 
stvari in ljudi. Če to hočemo ali ne, nas 
neprestano presenečajo dogodki, ki jih 
ne moremo izbirati sami. Vedno znova 
nas te ločitve prizadenejo; temu se ne 

bomo mogli nikoli izogniti. Morda pa si 
bomo to bolečino olajšali, če se bomo 
zavestno vadili v izpuščanju stvari… 
drugače bodo imeli ob našem odhodu 
drugi preveč dela.
  Upam, dragi prijatelji, da ste razumeli 
teh nekaj vrstic in mojo iskreno željo, 
da se trudite ohraniti le to, kar molj ne 
uniči in rja ne razje… večerna družinska 
molitev, redna nedeljska sv. maša, lep 
zgled otrokom in vnukom, tihi rožni 
venec v trpljenju in preizkušnji, mir 
in prijateljstvo s sosedi in sorodniki…                                         
Tega ne bo treba ne vam in ne drugim 
metati stran.

   V oznanilih imate ob namenu sv. maš 
in obredih Velikega tedna napisane 
tudi ure. Ob uri se bodo v cerkvenem 
zvoniku oglasil tudi zvonovi. Čeprav 
bom v kapeli sam, sem jih napisal, da 
bi se mogel vsak od vas tiho, doma, 
z molitvijo spomniti tega trenutka 
in bi kljub oddaljenosti postali ena 
družina. Posebej v teh dneh prosim 
očete – bodite kakor duhovniki 
družine. Blagoslovite v soboto zjutraj, 
skupaj z menoj, ogenj in popoldne 
velikonočna jedila…, zberite družino 
skupaj in bodite trden temelj vere. 
Naj vam ne bo nerodno – trenutek 
tega časa vam to narekuje!
   Hvala vam, ker upoštevate navodila 
Cerkve in državnih ustanov – naj bo 
prizadevanje vsem nam v blagor in 
mlajšemu rodu, ki ob nas raste, vsak 
večer doma ob starših,  v doto.
  Toplo  vam priporočam, da svete maše 
in velikonočne obrede spremljate po 
televiziji, radiju, internetu…, v času 
od 29. 3. – 4. 4. pa ne pozabimo na 
radijski misijon  radija Ognjišče.


