
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 12. 10. 2020  do 1. 11. 2020
Ponedeljek 12. 10. Maksimiljan 18h + Darja Eržen (A in K)

Torek 13. 10. Edvard 18h + Marija Nahtigal in Marija Šavs

Sreda 14. 10. Kalist I. 18h +  Anton Polc (Mira Petrič)  (v Ravnem)

Četrtek 15. 10. Terezija Av. 18h

19h
za družino Mare in Franca Karničar
zakonska skupina

Petek 16. 10. Marjeta 18h + Andrej Štular (obl.)               (v Ravnem)

Sobota 17. 10. Ignacij Antiohijski 18h

19h
++ Kovkove
svetopisemska skupina

Nedelja 18. 10. 29. navadna n.
Luka, evangelist

8h

10h

+ Luka Karničar
+ Florijan Pestotnik in vse pri Rekarju
za ++ in žive farane                 (v Ravnem) 

Misijonska nedelja nas vabi z geslom: „tukaj sem , pošlji mene”

Ponedeljek 19. 10. Pavel od križa 18h + Ana Plaznik                           (v Ravnem)   

Torek 20. 10. Irena 18h + Viktor in Emilija Robnik (obl. poroke)

Sreda 21. 10. Uršula 17h

18h
+  Ana Arh (obl.)                     (v Ravnem)
v čast sv. Uršuli  

Četrtek 22. 10. Janez Pavel II. 18h  Marija in Stanislav Frantar (obl.)

Petek 23. 10. Janez Kapistran 18h za zdravje  (S)

Sobota 24. 10. Anton Marija Klaret 18h +Andrej Štular (obl.) ter Ignac in Jožefa 
iz sobote na nedeljo prehajamo na zimski čas

Nedelja 25. 10. 30. navadna
nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane 
+ Marija Kocjan (obl.)                 (v Ravnem)

Ponedeljek 26. 10. Lucijan 17h + Davo Karničar
+ Ana Rogelj (obl.)

Torek 27. 10. Sabina 17h + Neža Tepina
+ Marija in Jožef Košir (obl.)

Sreda 28. 10. Simon in Juda Tadej 17h ++ starše Plaznik                    (v Ravnem)

Četrtek 29. 10. Mihael Rua 17h v zahvalo angelu varuhu (Izidor)

Petek 30. 10. Marcel 17h + Ignac Markič (obl.)

Sobota 31. 10. Volbenk 17h + Janez Ham (družina Rupar) 

Nedelja 1. 11. VSI SVETI
9h

1430

17h

za ++ in žive farane
+ Stanko in Ana Arh              (v Ravnem)
rožni venci za rajne                     (v cerkvi)

      Ko se ob koncu cerkvenega leta spogledujemo z prihajajočim 
praznikom Vseh svetih (1. november) in Vernih rajnih (2. november), 
nam sama po sebi prihaja nasproti beseda »sekularizem«. Če povemo 
drugače – v današnjem času se je izoblikovalo mišljenje ki se kaže v 
naslednjem stavku: »Živeti moramo tako, kot da Bog ne obstaja«.

      Toda, čeprav je iz svojega življenja človek odstranil Boga, misleč, 
da bo sebe dopolnil, je s tem sebe izgubil. Edino obličje, ki je ostalo 
človeku, je njegov lasten odsev (lasten odsev je odsev nepopolnosti). 
To pa je premalo, da bi lahko sebe imel za odraslega, avtonomnega 
in neodvisnega. Z gledanjem svojega obličja človek kaj hitro zaide v 
narcizem in za tem v svojo osebno dramo; dramo izgubljenosti, dramo 
nesmiselnosti in celo v dramo medsebojnih odnosov.

      Če hoče danes človek najti samega sebe in uiti samozadostnosti – 
kar sekularizem je – mora zopet poiskati pot do Boga. Najti mora božje 
obličje, ki se najbolj popolno kaže v obličju našega Odrešenika Jezusa iz 
Nazareta.

 Ni torej Bog pozabil na človeka temveč je človek pozabil – izrinil Boga.

      Če hočemo spomin na naše rajne preživeti polno, moramo 
izkoreniniti misel, da se moremo odrešiti sami, čeprav je želja mnogih 
ljudi današnjega časa ravno to – ne potrebujem nikogar, najmanj Boga; 
»jaz sem sam sebi bog«.

      Približajmo se, vsaj  skromen trenutek, ko bomo stali ob grobu naših 
rajnih, obličju Boga, ki rešuje – to je namreč pot nove evangelizacije, 
milostnega trenutka tudi za našo večnost…

BBoguBBliže
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    Vsak trenutek našega življenja 
nas vabi k iskanju možnosti, da bi 
ga obogatili in ga naredili vrednega 
dostojanstva, ki ga je Bog položil v 
vsakega izmed nas. Velika pomoč 
za nove korake nam je lahko branje 
Svetega pisma, ki je vir neizčrpnega 
zaklada za vsakega od nas.
    Prisluhnimo eni od razlag.
    Nekdo mi je predočil zanimivo 
misel – dogodek je iz Mojzesove knjige 
– zakaj je moral Mojzes razbiti table 
postave, ko je prvič prišel z gore.
    V 2. Mojzesovi knjigi lahko beremo: 
»Mojzes se je odpravil nazaj in je šel z 
gore z obema tablama postave v roki; 
tabli sta bili popisani na obeh straneh, 
popisani sta bili spredaj in zadaj. Tabli 
sta bili božje delo in pisava je bila božja 
pisava, vrezana v tabli (2Mojz 32,15-
16).
    Ko se je Mojzes približal taboru in 
zagledal ljudi, ki so častili zlato tele in 
plesali okrog njega, tabel verjetno ni 
razbil zaradi jeze, ampak preprosto 
zato, ker se je v tem trenutku zavedel, 
da bi to ljudstvo prav tako častilo 
tabli, ne pa sprejelo njihove vsebine.
Zato je tabli razbil na drobne koščke, 
da so se pomešali med druge majhne 
kamne, ki so ležali tam na okrog. 
    Tako ljudje ne bodo mogli častiti 
tabel, kamna, ampak bo zanje ostajala 
pomembna samo vsebina, ki je bila 
zapisana na njih. Vedno znova se bodo 
morali truditi, da bodo iz drobnih 
koščkov razpoznavali, kaj je bilo 
napisano in nikoli ne bodo mogli iz teh 
koščkov postaviti zlatega teleta.
    In če se po tej razlagi obrnemo 

nase… Iskreno moramo priznati, da 
prevečkrat za središče vsega svojega 
prizadevanja postavljamo zlato tele 
– stvari, ki v sebi nimajo nobenega 
pomena, se pa na zunaj svetijo in 
bleščijo (avtomobil, hiša, vikend…) 
ter nas drugi z ozirom na zunanjost 
»cenijo«.
    Ker vsi tako delajo, se temu 
pridružimo, ne da bi razmišljali (ob 
pogledu na kraj večnega počitka) o 
vsebini. Tako lahko rečemo, da enako 
velja za našo vero, zato se moramo 
ravno v tem času iskreno vprašati ali 
morda tudi mi ne častimo zlatega 
teleta kakor Izraelci.
    Prav je, da v teh dneh ne gledamo le 
na bogato »okrašene« grobove temveč 
poiščemo ob njih globljo vsebino, ki 
izvira od Tistega, ki je središče (ali naj 
bi bil) našega prizadevanja. Bog je 
namreč napisal tabli za ljudi, ki znajo 
dobro razločevati med kamnom in 
vsebino!

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

Praznik Vseh svetih je eden najlepših 
praznikov cerkvenega leta. Vliva 
nam upanje, da zaradi Kristusovega 
trpljenja, smrti in vstajenja verujemo 
božji obljubi – večnem življenju in 
našem vstajenju. To je dan, ki ga je 
naredil Gospod in je za nas nezaslužen 
dar – veselimo in radujmo se ga.

Upam pa, da naslednje besede, ki so 
odraz mojih mnogih trenutkov, ne 
bodo v vas rodile slabo voljo, zato vam 
priporočam:

•	 Pokopališče ali Božja njiva, ni kraj 
za klepet – to je kraj zbranosti in 
molitve.

•	 Tudi ob slovesu (pogrebih), naj bo 
pot, ki jo prehodimo od poslovilne 
vežice do cerkve in nazaj h grobu 
obogatena s spoštovanjem in tiho 
molitvijo.

•	 Skromnost je lepa čednost, pravi 
pregovor. Naj to velja tudi za praznik 
Vseh svetih. Več kot to (množica 
cvetja, sveč…) so rožni venci, ki jih 
zvečer darujemo za naše pokojne.

•	 In ne nazadnje – ob pogrebih in 
tudi na praznik (1. november) ne 
stojte zunaj pred cerkvijo (lahko se 
prehladite) temveč v ljubezni do 
pokojnega prestopite prag cerkve. 
Bog vedi – morda bo to vaš zadnji 
korak…

In ne nazadnje – to kar sem doživel v 
eni od prejšnjih župnij – še najlepše bo, 
če boste ob grobu svojega očeta, mame, 
brata… prižgali cigareto… 

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

Branje beril:    
Župnijska cerkev

•	 Nedelja, 18. 10. ob 8h: 
      Weisseisen, Zg. Jezersko 32
•	 Nedelja, 25. 10. ob 8h: 
    Meško Dolinšek, Zg. Jezersko 109d
•	 Nedelja, 1. 11. ob 9h: 
       Karničar, Zg. Jezersko 140

Sv. Andrej v Ravnem
•	 Nedelja, 18. 10. ob 10h: 
 Muri Zg. Jezersko 151
•	 Nedelja, 25. 10. ob 10h: 
 Eržen, Zg. Jezersko 87d
•	 Nedelja, 1. 11. ob 1430: 
         Babič, Zg. Jezersko 30a

Ob prazniku Vseh svetih nam 
Cerkev omogoča dar našim rajnim 
– popolni odpustek, ki je povezan 
z prejemom sv. obhajila, obiskom 
pokopališča in molitvijo Očenaša in 
Zdrave Marije za rajne.
Da bi tudi sami pri tem duhovno 
obogateli, bo v nedeljo, 25. oktobra, 
od 15.00 – 19.00 v kapeli spovedoval 
g. Markelj Lojze. Vzemite si čas in 
vzpodbudite drug drugega.

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

Zadnji teden meseca oktobra imajo 
otroci šolske počitnice. Morda je to 
priložnost, da pohitite – dragi starši 
-  z njimi k rožnemu vencu; in ker se 
ura premakne na zimski čas, bomo 
rožni venec molili (od 26. oktobra 
dalje) ob 17.00 in nato sv. maša. 
Lepo povabljeni!

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

15. oktobra, zvečer ob 19.00 se 
v mežnariji (pevska soba) zbere, 
prvič po »ustanovnem zboru« 

zakonska skupina. Naj bo v 
vas želja, da bi kot zakonci in 

starši rasli v veri, medsebojnem 
zaupanju in ljubezni, kar krepi 

ne le vas osebno temveč vse naše 
Jezersko. 

Vzemite si čas in na snidenje!


