
      Čas, ki ga preživljamo, je lahko za nas in naše bližnje mora, lahko pa 
tudi dar, ki ga je vredno nadgraditi in osmisliti. Žal ugotavljamo, da ga 
lahko osmisli le tisti, ki je že prej v svojem življenju iskal smisel, a četudi 
ga še ni našel, je bil na poti – ta trenutek pot lahko nadaljuje. 
      Naj vam, za lepši jutri vaših družin, nekaj namignem – namig velja 
mladim, a ne bo napak, če ga resno vzamemo tudi odrasli.
      V Svetem pismu velikokrat najdemo besedo »kruh«. Npr.: »Jaz sem 
kruh, ki sem prišel iz nebes… Jaz sem kruh življenja… Daj nam danes 
naš vsakdanji kruh… Ko je sedel k mizi, je vzel kruh… Bili so stanovitni v 
lomljenju kruha…«
      Velika nevarnost za naš čas, naš čas za katerega velja geslo »bodi 
doma«, posebno za mlade, je »lažni kruh«. Tega je na svetu zelo veliko. 
Morda ste ga na različne načine okusili tudi sami.
      Najbrž mi ni treba poudarjati, da vidim mlade (in tudi nekoliko 
starejše), ki jim sprehajanje po spletu vzame ogromno časa. Mladi, celo 
otroci (in tudi nekoliko starejši), iščejo, iščejo… Kaj?
      Statistike pravijo, da se je 50% otrok med devetim in šestnajstim 
letom (da ne omenjam nekoliko starejših) na spletu že povezalo z 
»lažnim kruhom« - moralno vprašljivimi ljudmi (brez vednosti staršev). 
Mnogi neznanci na medmrežju vabijo, zavajajo, izvabljajo osebne 
podatke, slike in navezujejo stike.
      V teh dneh, ko so vaše družine več časa skupaj, je priložnost za 
iskren pogovor tudi o spletu, brez katerega bi bil (tako pravimo, ker smo 
lačni »lažnega kruha«) naš čas »karantene« še bolj neznosen. Ta kruh je 
kot strupeni hlapi, ki ugonabljajo življenje mnogih mladih. V popolnem 
brezdelju preživijo ure in ure zakopani v nek navidezni svet sreče ter 
postajajo sužnji tehnike.
      Oblikujmo te trenutke tako, da ne bomo po končanem času 
»karantene« na novo »zboleli« (postali na drug način odvisni).
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Izdaja: Župnijski urad Jezersko, župnik: Brane Zadnik, tel: 041 677 806

G o d o v i  i n  S v e t e  m a š e  od 20. 4. 2020  do 10. 5. 2020
Svete maše v obeh cerkvah in v kapeli so do nadaljnega odpovedane

Ponedeljek 20. 4. Teotim 19h +Anzelm Virnik in vse Mahlarjeve

Torek 21. 4. Apolonij 19h + Mici Šenk

Sreda 22. 4. Aleksandra 19h + Janez Ham (Milan z družino)

Četrtek 23. 4. Jurij 19h + Franc Tonejec (obl.)

Petek 24. 4. Honorij 19h + Luka Karničar

Sobota 25. 4. Marko 19h + Mara in Franc Karničar

Nedelja 26. 4. 3. velikonočna
nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane 
+ Ludvik (obl.) in Mimi Virnik

Ponedeljek 27. 4. Hozana 19h za zdravje in božje varstvo Jezerjanov 
(Irma)

Torek 28. 4. Peter Chanel 19h + Anzelm in Ljudmila Muri (obl.)

Sreda 29. 4. Katarina 19h + oče in brat Miha Skuber (obl.)

Četrtek 30. 4. Pij V 19h +  Janez Ham (Milan z družino)

Petek 1. 5. Jožef Delavec
8h

19h

za nove duhovne poklice in svetost    
duhovnikov

+ Frančiška Karničar
Prvi petek in začetek šmarnične pobožnosti 

Sobota 2. 5. Atanazij Veliki 19h + Ciril Lazar (3. obl.)
Prva sobota v mesecu

Nedelja 3. 5. 4. velikonočna
nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane
+ Ana Parte (obl.)       

Ponedeljek 4. 5. Florijan 19h za ++ in žive člane gasilskega društva

Torek 5. 5. Gotard 19h + Emilija Robnik (3. obl.)

Sreda 6. 5. Dominik Savio 19h + Marija Rogelj in vse Ažmanove

Četrtek 7. 5. Stanislav 19h ++ iz družine Skuber iz Tupalič

Petek 8. 5. Bonifacij 19h + Anton Henigman (Bogdan Bartol)

Sobota 9. 5. Izaija 19h za zdravje in božje varstvo v družini (K)

Nedelja 10. 5. 5. velikonočna
nedelja

8h

11h

v čast in priprošnjo k sv. Roku
za ++ in žive farane  (v Kortah)
oziroma ob 10 doma v kapeli      
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     V teh dneh sem v roke – da se človek 
odmakne od nenehnega poročanja –  
vzel zanimivo knjigo z naslovom »Varuh 
otrokovih dolžnosti« ali »Nehajte se 
ukvarjati z otrokovimi pravicami«, ki naj 
vam bo vzpodbuda za tehten razmislek 
(imamo nekoliko več časa zase). Avtorja 
knjige – Marko Juhant in Simona Levec 
– se takole sprašujeta. Predstavljajte 
si, kako bi vas predstavil režiser filma o 
vašem otroku? Ste bolj sužnji, služabniki, 
sponzorji ali samaritani, starši ali pač 
meceni?
     Sužnji so od nekdaj delali za gospodarje 
in skrbeli za njihove potrebe. Zase 
večinoma niso mogli poskrbeti. Današnji 
sužnji v otroke vtaknejo vse, omogočajo 
jim neštete priložnosti, medtem ko sebi ne 
privoščijo nič. Zase jim zmanjka časa – v 
skrbi, da razvozijo otroke na vse dejavnosti 
in jim naredijo domače naloge, plakate in 
druge izdelke, preberejo domača branja, 
narekujejo obnove… Starši obvladajo vso 
snov svojih otrok. Sedijo za mizo z vsemi in 
vsakim posebej ter jih neprestano silijo.
     Služabniki so vedno imeli nekaj časa tudi 
zase, a so komaj utegnili kaj postoriti, ker so 
odskakovali za gospodarja, ki si je znova 
in znova izmišljal nekaj novega. Danes si 
tudi otroci ves čas izmišljajo novo: enkrat 
kitara, potem nogomet, morda skavti… 
nato še harmonika. In starši jim ustrežejo, 
ker imajo vsaj dve uri »prostega časa«. 
Najprej to prija, potem pa ugotovijo, da 
le čakajo – po koncu treninga sledi vožnja 
– le petdeset metrov, da bi ujeli drugo 
dejavnost. Neprestano take služabnike 
vidite s telefonom in avtomobilskimi ključi 
v roki.
     Sponzorji so poznani od nekdaj, to ni 
izum sodobnega športnega sveta. Sponzorji 
cenijo rezultate. Radi imajo uspešne 
podpirance. Zlata medalja na eni tekmi in 

četrto mesto na naslednji je grozen padec.
Po nekem času navdušenje uplahne. 
Naslednji rezultat ni več tako bleščeč. Če 
se pripeti še kaka laž… starši vedo kaj jim 
je treba storiti: računalnik je treba vzeti ali 
vsaj kable, da ni uporaben. Tako so se starši 
ujeli v past – otrok za vsako malenkost 
dobi nagrado in za neuspeh to izgubi. 
Otrok nima druge možnosti, kot da začne 
preračunavati, kaj se mu splača, saj čuti, da 
ni sposoben zadostiti vsem pričakovanjem 
svojih staršev.
     Samaritani služijo višjemu namenu 
po lastni odločitvi. Odrečejo se lastnini, 
pogosto prijateljem, družinam, varnosti… 
Samaritani doma služijo njihovemu 
veličastvu – otroku. Odpovedali so se 
vsemu, samo da bi njihov otrok imel vse. 
Tako se otrok navadi, da se mu ni treba 
ozirati na potrebe drugih ljudi, niti lastnih 
staršev. S popolnim odrekanjem sebi, 
vzgajajo brezobzirne otroke in najstnike.
     Meceni so bili dovolj bogati pokrovitelji 
velikih talentov, ki niso zmogli sredstev, da 
bi svoj dar uresničili. Meceni v vzgoji otrok 
prenašajo filozofijo svojih staršev. Npr.: 
Njihovi starši niso hodili na govorilne ure, 
ker za popolnega otroka to ni potrebno, 
zato tudi oni načeloma ne hodijo. Imajo 
občutek, da njihovim otrokom pripada 
ocena 5, če je ne dobijo, so krivi drugi. Kaj 
kmalu se tak otrok iz nadarjenega prelevi v 
nadležneža in morda celo nasilneža.
     Starši otroku pomagajo, vendar ne delajo 
namesto njega. Od njega ne zahtevajo 
rezultatov temveč primerno količino 
vloženega truda. Rezultat – kar je prav – 
naj bo logična posledica vloženega napora. 
Glede na napore so starši zadovoljni z 
rezultatom, takim, kot je. Nenehno otroka 
vzpodbujajo k delavnim navadam in 
trudu. Pravice in dolžnosti so sorazmerno 
porazdeljene – na starše, otroke… in stare 

starše. Otrok bo začutil – družina smo in 
tudi sam moram prispevati svoj delež, pa 
naj bo to z učenjem ali kidanjem gnoja v 
hlevu…
     Na koncu avtorja sprašujeta! Ste 
ugotovili, kam sodite? Morda malo sem 
in malo tja – sicer pa, kdo ima danes, 
ko živimo v svobodni družbi, pravico 
razvrščati nas starše in otroke v različne 
kategorije?
     Žal – oboje se bo zgodilo, če vam je 
prav ali ne. Če ste opravili vozniški izpit, 
ste razvrščeni med voznike. Starši ste 
(naj zase dodam – župnik si). Nekateri 
(še) niste. Enkrat boste tudi upokojenci 
in od otrok odvisni – veliko sreče pri tem!
    Upam, da vam ne bo odveč, ko je naše 
gibanje omejeno in imamo nekoliko več 
časa zase, da presodite teh nekaj vrstic in 
jutrišnji dan pričakate bolj pripravljeni 
in za ravnanje vzgoje obogateni.

 V dneh po Veliki noči smo z veseljem 
pričakovali srečanje starejše in mlajše 
zakonske skupine. Žal se je čas zamaknil – 
najbrž – na jesen. Silvester in Ivanka Žgur, 
voditeljski par, vse prav  lepo pozdravljata 
in skupaj z menoj naročata, da v teh 
dneh ne opustite molitev, da bi zakonske 
skupine »Pr jezer« rodile nove sadove. 
 V soboto, 25. aprila, goduje sv. Marko 
– prošnji dan. Ob 19. uri bom najprej 
zmolil litanije vseh svetnikov, nato sv. 
maša in ob koncu prošnji blagoslov. 
Pridružite se mi po svojih domovih.
 Od 26. aprila, do 3. maja (nedelja 
Dobrega pastirja) bo potekal teden 
molitve za duhovne poklice pod geslom 
»Duhovni poklic – zaklad v glinasti 
posodi« (2 Kor 4,7). Priznanje, da smo 
ranljivi, slabotni, krhki grešniki… smo 

sposobni in pripravljeni sprejeti Gospodov 
klic in biti v njem srečni. Spomnite se 
tega namena Cerkve in si vzemite čas za 
molitev – za svetost duhovnikov in nove 
duhovne poklice.
 S 1. majem, praznikom Jožefa delavca, 
začenjamo Marijin mesec in šmarnično 
pobožnost. Ker je prihodnost še negotova, 
vam priporočam, da si vzamete čas in 
oblikujete svoj dan z radijem Ognjišče, 
kjer vam bo vsak dan na voljo šmarnično 
branje.
 4. maja goduje sv. Florijan (Cvetko) 
zavetnik gasilcev. Če bodo razmere 
dovoljevale, ta večer ob 19.uri k sv. maši 
vabim vse člane našega gasilskega društva, 
v nasprotnem primeru bom daroval sv. 
mašo po vašem namenu sam… malico v 
gasilskem domu pa boste najbrž prestavili 
na kasnejši čas in povabili tudi župnika.
 10. maja, drugo nedeljo v maju, župnija 
Jezersko roma v Korte. Gospod Drago 
Svetko nas ob 11.uri pričakuje, če bodo 
meje že odprte in bo čas to dopuščal. 
Če ne bo mogoče, se bomo dogovorili 
za drug termin, da ne opustimo te lepe 
zaobljube in – tudi to je pomembno, da 
poskusimo dobrote onstran meje.

   Iskreno se zahvaljujem vsem, ki tudi 
v tem času darujete za sv. maše ter se 
v družinskem krogu vsak dan zbirate 
k molitvi. Še posebno se zahvaljujem 
za vse dobrote, ki sem jih bil deležen 
po vas za letošnjo Veliko noč. 
   In še povabilo: Naša cerkev je vsak 
dan od 9. – 18. ure odprta, da lahko, 
če prihajate na pokopališče, na kratko 
poklepetate tudi z Jezusom. Na polici 
s tiskom pa so vam na voljo tudi 
nova Oznanila, da boste o sv. mašah 
obveščeni. Hvala za razumevanje.

Posebna povabila


