
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 18. 5. 2020  do 31. 5. 2020

Ponedeljek 18. 5. prošnji dan 19h za božji blagoslov in odvrnitev nesreč
(Stara cerkev)

Torek 19. 5. prošnji dan 19h za božji blagoslov in odvrnitev nesreč
+ Ana Kavaš (7. dan)          (v Ravnem)

Sreda 20. 5. prošnji dan 19h za božji blagoslov in odvrnitev nesreč
(farna cerkev)

Četrtek 21. 5. Vnebohod
8h

19h

20h

v čast in priprošnjo k J. Pavlu II. (v Ravnem)
+ Janez Ham, + Ivan Muri
srečanje ŽPS in sodelavcev (po maši)

Petek 22. 5. Marjeta
19h

20h

+ Darinka
začetek binkoštne devetdnevnice
srečanje staršev otrok od 1. do 3. razr.

Sobota 23. 5. Renata 19h za zdravje (Z)

Nedelja 24. 5. 7. velikonočna
nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane
za zdravje                        (v Ravnem)  
0d 14h do 19h – spovedovanje (g. Markelj)   

Ponedeljek 25. 5. Urban I. 19h

20h
+ Janez Ham (Helena)
molitev župnije             (farna cerkev)

Torek 26. 5. Filip Neri 19h Alojz Uran in Dan Bregar

Sreda 27. 5. A. Grozde 19h za blagoslov v družini

Četrtek 28. 5. Ignacij 19h za zdravje na duši in telesu vseh 
faranov in farank jezerske doline

Petek 29. 5. Maksim E. 19h + Veronika Pogačnik
Sobota 30. 5. Kancijan 19h + Uršula Polajnar  (25. obl.)

Nedelja 31. 5. Binkošti

8h

10h

15h

za ++ in žive farane
+ Stanislav Arh (ml. obl.)   (v Ravnem)
sklep šmarnične pobožnosti in 

blagoslov Marijinega znamenja
                                     (na Murnovem)

Sklep šmarnične pobožnosti bomo imeli na Murnovem, kjer so 
domači Mariji v čast postavili lepo znamenje. Ob 15.00 bo blagoslov 
znamenja, šmarnice in srečanje. Za vse starejše, ki nimate svojega 
prevoza, bodo poskrbeli gasilci. Odhod kombija bo izpred gasilnega 
doma ob 14.15. Ker pa Jezerjani že lahko nabirate kondicijo za hribe, 
morda pride kdo tudi peš!

 V času, ko smo bili bolj ali manj odtujeni drug od drugega, upam, ste več 
molili doma, sami ali skupaj z družino. Naj  vas, na prvi strani, povabim, 
da to držo nadaljujete in sprejmete dejstvo, da molitev ni nekaj »poleg«, 
temveč sestavni del kristjanovega življenja – središče bivanja.
        Kako Jezus postavi molitev, tako s svojim zgledom kot z besedo, 
kaže na njeno osrednost v življenju učenca. V njegovem zemeljskem, 
človeškem življenju, je bila molitev nekaj neodtujljivega – nenehno je bil v 
dialogu z Očetom. Ne le »na samem«, ampak tudi po naravi, dogodkih in 
v pogovorih ga je nenehno omenjal ter spominjal na njegovo navzočnost 
vedno in povsod – vse do jasnega navodila, naj vedno molijo in se ne 
naveličajo (Lk 18,1). Te besede povzema tudi apostol Pavel, ko pravi: 
»Neprenehoma molite (1 Tes 5,17). Tega seveda ni mogoče razumeti v 
smislu molitve kot obrazca, ampak le molitve kot notranje drže. 
        Vse to kaže, da Jezus ni dojemal molitev kot nečesa, kar bi le tu in 
tam opravili bolj ali manj mimogrede. Zanj je bila molitev resničnost, 
ki je ne dojemamo samo kot občasno, še manj prostočasno dejavnost 
ali kot okrasek, ampak kot temeljno dogajanje, ki je na dnu vsega, saj 
zajema temeljni odnos z Bogom, ki je Stvarnik, ki je hkrati Oče in je 
tudi Odrešenik. Če bi to izrazili z apostolom Pavlom, bi lahko uporabili 
njegove besede, da v Bogu »živimo, se gibljemo in smo« (Apd 17,28). 
Molitev je za življenje kristjana in človeka sploh tako pomembna, 
ker spada k bistvu njegove narave, saj smo ustvarjeni za pogovor – 
komuniciranje – z Bogom, kar molitev v resnici je.
        Če nas mora kaj v Cerkvi na Slovenskem zaskrbeti je dejstvo, da 
malo molimo ali morda le takrat, ko nas nekaj pritisne k tlom. Naj 
zato še enkrat prosim – ob nedeljski sv. maši – zopet v domači cerkvi – 
ohranite bogoslužje, pogovor z Bogom,  tudi v svoji cerkvi – družini.

BBoguBBliže

Oznanila  župnije   Jezersko    Letnik XXVI  17. 5. 2020  Številka  8



stran 3

Oznanila  župnije   Jezersko
BoguBBliže

Oznanila  župnije   Jezersko
BoguBBliže

stran 2

Morda ste že slišali ali nekje prebrali ime 
gledališke igralke Milade Kalezić. Naj 
vas njene misli in iskanje Boga navdajo 
s pogumom, da ni nikoli prepozno za 
tistega, ki išče smisel življenja in nekaj 
več kot samo ubogo žaro – krsto in … 
nič. Takole pravi…

Te besede pišem na praznik sv. Vasilija 
Ostroškega. V samostanu Ostrog v 
Črni gori, kjer so njegove relikvije, sem 
bila pred sedemnajstimi leti krščena. 
Samostan je vklesan v skalo nad dolino 
reke Zete, ob kateri je speljana magistrala 
med Podgorico in Nikšičem.
Tri ure hoda od njega leži moja rojstna 
vas. Mnogo kasneje so mi povedali, da 
so me hoteli krstiti takoj po rojstvu, kot 
je bila vedno navada, a je nekdo to zadnji 
hip preprečil, ker da bo moj oče, ki je 
takrat služboval kot oficir JLA v Sloveniji, 
imel zaradi tega težave. A Gospod me ni 
izpustil. Živela sem v ateistični družini, 
tudi šola je bila taka, a vse življenje sem 
čutila neko skrivnostno silo, ki me je 
varovala, ki pa je nisem poznala.
Veliko razodetje Božjega usmiljenja se mi 
je zgodilo pri mojih devetinštiridesetih 
letih in postala sem kristjanka. Zame se 
je začelo novo življenje s Kristusom, novo 
življenje v Njegovem mističnem telesu – 
Cerkvi. Niti v sanjah si nisem predstavljala, 
da bi to lahko bil scenarij mojega življenja, 
v glavi sem imela druge načrte. Ampak 
Bog je res dober in podaril mi je to novo 
rojstvo. Ne upam si niti pomisliti, kako bi 
se končale vse tiste strašne preizkušnje, 
sredi katerih sem se znašla.
Ostrog je moj oltar. Vem, da si Bog želi, 
da je ta oltar v srcu, ampak ta samostan 
je res poseben kraj. Ko je na ozemlju 
nekdanje skupne države divjala vojna, je 

bil to edini kraj, kjer 
si lahko videl, kako 
drug ob drugem 
romajo pravoslavni, 
ateisti, muslimani, 
katoličani, znani 
estradniki, mafija, 
oblastniki, revni in 
bogati. Vsak s svojo 
težavo in željo, 
da bi mu svetnik 
pomagal. Tam slišiš 
najbolj neverjetne 
zgodbe. Sama vem, kako resnične so, saj 
dobro poznam njegove čudeže in moč 
njegove molitve pred Bogom. Vedno 
rečem, da sem njegov duhovni otrok.
Kolikokrat sem v raznih stiskah znala reči: 
»Vasilij, danes razen tebe nimam nikogar.« 
Nekdo mi je enkrat malo posmehljivo 
rekel, da sem naredila »performans« 
(predstavo) iz svojega življenja, ker toliko 
govorim o Bogu. Ampak jaz preprosto 
ne morem  molčati o neverjetnem 
usmiljenju, s katerim se je dragi Bog ozrl 
name.
Od nekoga sem enkrat dobila čudovito 
velikonočno voščilo: »Naj bo v tvoji 
duši svetloba velikonočnega jutra, ko ga 
boš iskala v svoji Galileji.« In ravno v teh 
iskanjih Gospoda v Galileji, v deželi lastne 
nezvestobe, teme in greha, je bil sv. Vasilij 
vedno z menoj.

Naj vas te njene besede opogumijo, 
kakor so mene, da znam in zmorem v 
težkih trenutkih življenja, tudi dvomov 
in iskanj, reči: »Marija iz Fatime, danes 
razen tebe nimam nikogar!« Morda 
ste tudi vi v življenju že, ali pa še boste, 
našli svojega angela varuha… Veselite 
se tega trenutka!

Konec meseca maja naj bo za vse 
nas obogaten z novim začetkom 
župnijskega življenja – kolikor 
razmere to dopuščajo. Iskreno 
moram reči, da sem vas pogrešal. 
Hvala Bogu, da je prihajal ob 
večerih g. Pavle, da sem imel vsaj 
eno ovco, čeprav ni jezerske pasme.

Sprejmite z veseljem moja povabila!
 Pred praznikom Gospodovega 
vnebohoda obhajamo križev teden 
ali prošnje dneve ter prosimo za 
blagoslov in božje varstvo. V pone-
deljek se ob 19.00 zberemo pri 
Žmitkovemu znamenju in poromamo 
v staro cerkev, v torek ste povabljeni k 
sv. Andreju in v sredo v farno cerkev. 
 V četrtek obhajamo Gospodov 
vnebohod. Ob 8.00 bo sv. maša 
v Ravnem in zvečer v farni cerkvi. 
Upam, da ste v času izolacije doma 
dobro počistili, da si lahko vzamete 
nekaj časa za počitek.
 Zvečer, po večerni sv. maši, na praznik 
Vnebohoda, na kratko srečanje pova-
bljeni člani ŽPS in sodelavci.
 V petek zvečer ob 20. uri na 
srečanje povabljeni starši otrok od 
1. do 3. razreda. Prav je da skupaj 
načrtujemo vrnitev v veroučno učilnico 
oz. prvo sv. obhajilo vaših otrok. Spom-
nite na srečanje drug drugega!
 Čeprav je Velika noč minila ob 
spremljanju sv. maše in obredov 
doma, ne smemo pozabiti, da je izos-
talo nekaj bistvenega – velikonočna 
spoved. V nedeljo, 24. maja – god 
Marije Pomagaj – bo za to priložnost 

od 14.00 do 19.00. V kapeli (v klopi na 
primerni oddaljenosti) bo spovedov-
al g. Lojze Markelj. Na spoved, če bo 
slabo vreme, lahko počakate v hod-
niku, pevski in veroučni sobi, če pa bo 
lepo, tudi zunaj. 
 Vsak ponedeljek se bomo zopet, 
kdor more, zbirali k molitvi župnije.  
25. maja, ste povabljeni v farno cerk-
ev (kjer je dovolj prostora), da zopet 
začnemo svoj in naš pogovor z Bogom.

Šmarnična pobožnost je letos, tudi 
zaradi strahu, šla mimo nas. Prav 
zato ste povabljeni, da zadnji teden 
meseca maja, ob potrebni zaščiti in 
razkuževanju, napolnite (prostora 
je dovolj) našo cerkev. Svojo prošnjo 
na srce polagam posebej staršem, 
da z veseljem ves teden spremljate k 
Šmarnicam svoje otroke. Če so gostil-
ne že odprte, zakaj bi se morali bati, 
ob predpisani zaščiti, prestopiti cer-
kveni prag. Obenem bomo vsak večer 
obhajali, ob premišljevanju, veroučno 
uro. Hvala za trud in izpolnitev moje 
prošnje.

Branje beril:    
Župnijska cerkev

•	 Nedelja, 24. 5. ob 8h: 
 Karničar, Zg. Jezersko 46b
•	 Nedelja, 31. 5. ob 8h: 
  Meško Dolinšek, Zg. Jezersko 109d

Sv. Andrej v Ravnem
•	 Nedelja, 24. 5. ob 10h: 
 Parte, Zg. Jezersko 38
•	 Nedelja, 31. 5. ob 10h: 
 Muri, Zg. Jezersko 151


