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NE POZABI NA BOGA!
Leta 1910 je Ivan Cankar napisal črtico Tuja učenost. V njej je oživil spomin na
dogodek iz svoje rane mladosti, ko je trinajstleten prišel iz ljubljanskih šol domov na
počitnice. S seboj je prinesel kup nemških knjig. Iz fantovega obnašanja in govorjenja je mati kmalu zaslutila, da tuje knjige nimajo dobrega vpliva nanj.
Mati je počasi zaprla knjigo, položila
jo je k drugim, nato je stopila k meni.
»Kaj je v teh knjigah?«, je vprašala.
»Tuja učenost!« sem odgovoril ...
»Povej mi, kaj pravi ta tuja učenost?«
je rekla mati.
»Sam ne vem!« sem odgovarjal vznemirjen in zlovoljen ...
Sedla je k zglavju, da so bila njena lica
čisto blizu mojih.
»Ali veš, kaj si sinoči zamudil?« »Ne vem!«
»Gledala sem in sem čakala, nazadnje pa si zaspal. Nič nisi molil sinoči, še pokrižal se nisi!«
Molčal sem ...
»Še pokrižal se nisi! Truden si bil, ali ne tako truden, da bi roka ne dosegla čela ...
Tuja učenost ti je segla v srce, napravila te je mlačnega in lenega ...
Zaspan sem bil, njene besede pa sem slišal vse in sem jih razumel. Ali toliko
hudobne hinavščine je bilo v meni, da sem zatisnil oči.
Mati je tiho vstala, sklonila se je do moje glave in me je pokrižala na čelo, na
ustne in na prsi. Skoz presledek narahlo zatisnjenih trepalnic sem natanko videl njen
obraz; in tudi sem videl, da so bile njene oči solzne in da so se ji ustne tresle.
»Na Boga ne pozabi! Na Boga ne pozabi nikar! «
Pokrižala me je vdrugič; tako globoko se je nagnila k meni, da sem čutil na licih
toplo sapo iz njenih ust. (Ivan Cankar, Tuja učenost)

To je drobec spomenika, ki ga je Cankar postavil svoji materi ter njeni preprosti,
otroški veri, ki jo je sam sicer izgubil, a na koncu vendarle spet našel. Kar je bilo sveto njegovi materi, je v globini ostalo sveto tudi njemu.
Morda se bo kdo ob tej črtici prizanesljivo nasmehnil, češ, kje so že tisti časi. Kaj
vse smo že od takrat spoznali in iznašli, stuhtali in odkrili! Kdo bi danes še molil!
Mnogim se zdi molitev zastarela, neučinkovita in nesmiselna. Imajo jo za beg od
resničnosti in dolžnosti. Potrebe in stiske ljudi so prevelike, pravijo, da bi čakali na kak
šno negotovo pomoč od zgoraj. Edino pravo bogoslužje naj bi bilo služenje človeku.
Čeprav se to sliši zelo človekoljubno in skriva v sebi zrno resnice, vendar ne pove
vsega. Človek je vedno bil in je tudi danes, v dobi skoraj vsemogočne tehnike in vse
vedne znanosti, bitje, ki kdaj odpove, ki pozna poraze, nemoč in nebogljenost. Iz te
bede se mu vedno znova izvija klic na pomoč. In ko doživi kaj lepega, veličastnega,
ga nekaj priganja, da bi nekomu rekel: Hvala!
V molitvi, v priznanju Boga, priznavamo tudi resnico o sebi. »Kdor ne najde Boga,
tudi sebe ne najde,« je zapisala judovska spreobrnjenka in karmeličanska redovnica
sv. Edith Stein. Resnica o nas pa je ta, da sebi ne zadostujemo, da smo naposled vse
prejeli in še prejemamo, z drugo besedo: da smo berači. Le zakaj bi se to sramovali
priznati? Čemu bi se skrivali za masko samozadostnosti? Mar ni najbolj veselo sporočilo evangelija, da smemo poklicati na pomoč in ob tem vedeti, da ne kličemo v
gluho temo, ampak Očeta, ki ve, česa potrebujemo, še preden ga prosimo.
Moliti pomeni priznati temeljno resnico o sebi in o Bogu: da sami sebe in vse, kar
imamo, vsak dan, vsak trenutek prejemamo iz rok Boga, ki je neizmerno bogat in
velikodušen v svoji ljubezni. To priznati ni ponižanje za človeka, še manj klečeplazenje. Ljubezen nikoli ne ponižuje.
Revež, ki bi se delal bogatina, bi bil smešen. Nekaj podobnega je s človekom, ki
meni, da božjih darov ne potrebuje. Postane karikatura samega sebe, berač, ki se
dela, da je bogatin.
Bogdan Dolenc, Sejalec na ozarah, Ljubljana, Družina, 1999, stran 296.

OBVESTILA IN DOGODKI
Omejitve zaradi virusa: vzdržujemo primerno medsebojno razdaljo, razkužujemo si roke in nosimo zaščitne maske. Če imate bolezenske znake ali imate potrjeno
okužbo, ostanite doma.
Prilika za spoved bo do nadaljnjega slabe pol ure pred delavniškimi mašami, pa
do 5 minut pred mašo, v zakristiji, lahko pa tudi kdaj drugič, po dogovoru. Najbolje
bo, da ne pridete čisto zadnji hip, da se ne bo mudilo. Spoštujemo higienske ukrepe.
6.8. (prvi petek): župnik na prvi petek v mesecu prinašam obhajilo po domovih.
Če ste okuženi, mi sporočite po telefonu.

VABILO. Župnišče in Andrejev dom ogrevamo na kurilno olje. Ker sta obe stavbi
energetsko dokaj potratni, zapravimo na leto za kurilno olje med 3000 in 4000 €.
Kljub temu, da Andrejev dom ni veliko v uporabi, ga je kljub temu treba vsaj minimalno ogrevati, sicer bi voda v sistemu in v vodovodu lahko zmrznila in cevi popokale. Smiselno bi bilo izolirati obe stavbi z izolativno fasado. Tako bi dolgoročno
zmanjšali stroške. Če bi bil vsak župljan pripravljen darovat v ta namen vsaj 20 €, bi
nam to uspelo. Bog naj vam povrne za vaše darove in dobro voljo!
Novo veroučno leto 2021/22. Pri g. ravnatelju se bom pozanimal, kdaj bi lahko bila
veroučna srečanja. Ko bo znano, bom objavil na spletni strani in na oglasni deski. Prvo
nedeljo v septembru (5.9.) bo po deveti maši obvezen sestanek za vse starše veroučencev. Po sestanku (in samo po sestanku) bo mogoče kupiti knjige in zvezke. Otroke
staršev, ki se sestanka ne bodo udeležili, ne morem sprejeti k verouku. Z rednim veroukom začnemo po prvi septembrski nedelji. *** Spomnim naj, da je verouk popolnoma prostovoljna stvar. Nihče nikogar ne sili, naj obiskuje verouk, niti mašo. Če pa se za
verouk odločim, se pričakuje, da ga vzamem resno. (Maša je v resnici pomembnejša
od verouka.) Če otroci ob svojih starših spoznajo, da brez Boga življenje nima pravega
smisla, se gotovo ne bodo čutili prisiljeni. Če pa staršem vera ni bistvena, se bodo
čutili prisiljeni v nekaj, v kar starši niso čisto prepričani. Tako, kakor bi starš silil otroka,
naj skoči s padalom iz letala, z velike višine, sam starš pa bi se tega branil …
Ponedeljek, 2.8.
Vače
Torek, 3.8.
Široka set
Sreda, 4.8.
Vače
Četrtek, 5.8.
Vače
Petek, 6.8.
Vače
Sobota, 7.8.
Široka Set
Vače
Nedelja, 8.8.
Vače
Vače
Ponedeljek, 9.8.
Vače
Torek, 10.8.
Široka Set
Sreda, 11.8.
Vače
Četrtek, 12.8.
Vače

19h
19h
19h
19h
19h
18h
19h
8h
9h
19h
19h
19h
19h

Sv. Evzebij
Še ni namena
Sv. Lidija
Marija Rems (Košnikovi)
Sv. Janez Vianej, zavetnik župnikov
Še ni namena
Marija Snežna (Nives)
Še ni namena
Jezusova spremenitev na gori
Francka Kaplja, ++ Vidmarjevi
Sv. Kajetan
Marija Jurjevec (sin Ivan)
Angela Pestotnik (sestra Milena z dr.)
Devetnajsta nedelja med letom
Za farane
Še ni namena
Sv. Terezija Benedikta od križa (Edith Stein)
Starša Franc in Elizabeta Lovše
Sv. Lovrenc (Lovro)
Strmljanovi
Sv. Klara Asiška (Jasna)
Jermanovi (Kandrše)
Sv. Ivana Šantalska
Še ni namena

Petek, 13.8.
Vače
Sobota, 14.8.
Vače
Nedelja, 15.8.
Vače
Vače
Ponedeljek, 16.8.
Vače
Torek, 17.8.
Široka set
Sreda, 18.8.
Vače
Četrtek, 19.8.
Vače
Petek, 20.8.
Vače
Sobota, 21.8.
Široka Set
Vače
Nedelja, 22.8.
Vače
Vače
Ponedeljek, 23.8.
Vače
Torek, 24.8.
Široka Set
Sreda, 25.8.
Vače
Četrtek, 26.8.
Vače
Petek, 27.8.
Vače
Sobota, 28.8.
Vače
Nedelja, 29.8.
Vače
Vače
Ponedeljek, 30.8.
Vače
Torek, 31.8.
Široka set

Sv. Hipólit in Poncijan
Janez Strehar ml. (obl.)
Sv. Aleksij (Aleš)
19h Frančiška Cirar (sin Gusti)
Marijino vnebovzetje (Veliki šmaren)
8h Za farane
9h Še ni namena
Sv. Rok
19h Martin Dermota
Sv. Hijacint
19h Marija Rems (družina Strmljan)
Sv. Helena (Alenka)
19h Še ni namena
Sv. Janez Eudes
19h Še ni namena
Sv. Bernard
19h Angela Pestotnik (sestra Milena z dr.)
Sv. Pij X.
17.30 Marija Jurjevec (hčerka Ani)
19h Miro in Majda Dežman (obl.)
Enaindvajseta nedelja med letom
8h Za farane
9h Še ni namena
Sv. Roza iz Lime
19h Še ni namena
Sv. Jernej, apostol
19h Janez Lukač (obl.)
Sv. Ludvik
19h Še ni namena
Sv. Tarzicij
19h Še ni namena
Sv. Monika
19h Za vero in blagoslov v družini
Sv. Avguštin
19h Frančiška Cirar (sin Gusti)
Dvaindvajseta nedelja; Mučeništvo Janeza Krstnika
8h Za farane
9h Ivan Vesel (ob godu)
Sv. Feliks (Srečko)
19h Še ni namena
Sv. Jožef in Nikodem, svetopisemska moža
19h Marija Rems (Vili in Vida Pograjc z dr.)
19h

V avgustu je prostih še 13 terminov. V septembru je prostih še 23 terminov.
Peter Bregar, župnik, www.ksvace.si, TRR: SI56 1914 0501 4615 824
Dosegljiv sem na številki 031 448 616. Uradne ure: nekaj minut po mašah.

