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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
05.08. - Lažiše (vas)
12.08. - Lažiše (okolica)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
05.08. - Sevce
12.08. - Šmarjeta

NEDELJA, 30. 07. - 17. nedelja med letom

08:30 za + Jožefo RUPNIK (1. obl.)

PONEDELJEK, 31. 07. - sv. Igancij Lojolski, duhovnik

TOREK, 01. 08. - sv. Alfonz M. Ligvorij, škof in c. u.

08:00 na priprošnjo sv. Jožefa v dober namen

SREDA, 02. 08. - sv. Evzebij iz Vercellija, škof

ČETRTEK, 03. 08. - sv. Lidija, svetopisemska žena

17:00
18:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Jožeta KLEPEJA

PETEK, 04. 08. - sv. Janez M. Vianney, arški župnik

08:00 za + Cecilijo KLADNIK

SOBOTA, 05. 08. - sv. Marija Snežna (Nives)

08:00 za + Jožeta PODPEČANA, Alojza in Apolonijo TERŠEK

NEDELJA, 06. 08. - 18. nedelja med letom

08:30 za žive in rajne
za + Vinka PEKLARJA (obl.)
za + družini GRABNER (Ivan BRAKKO), KLENOVŠEK (Anton, 
Pavla)

PONEDELJEK, 07. 08. - sv. Afra, mučenka

TOREK, 08. 08. - sv. Dominik, duhovnik

08:00 za + PAVČNIKOVE in PINTERJEVE

SREDA, 09. 08. - sv. Terezija B. od Križa, mučenka

ČETRTEK, 10. 08. - sv. Lovrenc, mučenec

18:00 za + Frančiško IVŠEK

PETEK, 11. 08. - sv. Klara (Jasna), devica

SOBOTA, 12. 08. - sv. Ivana Šantalska, vdova

08:00 za + Angelo FUNTEK (1. obl.) in Anico METULJ

NEDELJA, 13. 08. - 19. nedelja med letom

08:30 za + Elizabeto ILIJEVEC, Kondrada in Tilko PLOJ

NEDELJA, 30. 07. - 17. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Mirana ZUPANCA 

PONEDELJEK, 31. 07. - sv. Igancij Lojolski, duhovnik

TOREK, 01. 08. - sv. Alfonz M. Ligvorij, škof in c. u.

SREDA, 02. 08. - sv. Evzebij iz Vercellija, škof

ČETRTEK, 03. 08. - sv. Lidija, svetopisemska žena

17:30 za + Ernesta FUNKL

PETEK, 04. 08. - sv. Janez M. Vianney, arški župnik

17:30 za + Justino PUŠIČ

SOBOTA, 05. 08. - sv. Marija Snežna (Nives)

09:00 za + Nikolajo ZUPANC (30. dan)

NEDELJA, 06. 08. - 18. nedelja med letom

10:30 za + Martina (1. obl.) Marijo FRECE, Vinka in Terezijo 
VERBOVŠEK
za + Ivana JELENCA in starše

PONEDELJEK, 07. 08. - sv. Afra, mučenka

TOREK, 08. 08. - sv. Dominik, duhovnik

SREDA, 09. 08. - sv. Terezija B. od Križa, mučenka

ČETRTEK, 10. 08. - sv. Lovrenc, mučenec

17:30 za + Marijo POZARŠEK

PETEK, 11. 08. - sv. Klara (Jasna), devica

17:30 za + Ano RAZBORŠEK

SOBOTA, 12. 08. - sv. Ivana Šantalska, vdova

09:00 za + Vinka VERBOVŠKA

NEDELJA, 13. 08. - 19. nedelja med letom

10:30

14:00

za žive in rajne
za + Albina OBREZA in Marijo HORJAK
KOLMAN: za + Marjana, Heleno in Poldeta TAŠKERJA



A brez ideje gre?

Razmišljam kaj bi napisal. Nekako ne gre. Pogledujem naokoli s 
čim bi si pomagal. Naletim na Ognjišče in na knjigo Phila Bosman-
sa in odločitev pade. Nekaj tega bom delil z vami, saj večina nima 
naročene revije Ognjišče, prav tako verjetno nima Bosmansove 
knjige. Zapis obeh avtorjev me je nagovoril in me spodbudil k 
naravnanosti na Boga, k molitvi, k zavedanju, da je moje ime za-
pisano na Božji dlani. Tudi tvoje ime je zapisano na Božji dlani. Ne 
pozabi! Vrni se k Očetu! K Očetu, ki daje življenje tebi in tvojemu 
očetu, materi, sestri, bratu, sinu, hčeri... Bog ti sporoča: nisi sam, 
jaz sem s teboj. Veruj!

Matilda

Kot igralcu - glumaču, mi ni treba nič vedeti, nič znati ... nič razuz-
meti. Kot igralec - glumač, moram le narediti vtis, da nekaj vem, 
da nekaj znam ... pa čeprav nič ne razumem ... Boljši vtis, ko 
naredim, boljši igralec sem ... Oziroma: za boljšega igralca me 
imajo! In (zmotno) mislijo, da res kaj vem, da res kaj znam ... da 
celo res razumem. In sem kot igralec ‘odglumil’ že marsikaj: Strel-
jal s pištolo ... in zadel! Vozil rešilca! Pomolzel kamelo! Zmagal 
v pretepu! Naslikal sliko! Ubil! In umrl! ... O, kolikokrat sem na 
odru že umrl.
Pred dnevi sta tako prišli na vrsto dve za mene novi dejavnosti: 
kajenje in košnja. Pravo kajenje ... s pipo. S fajfo, če hočete. In 
prava košnja ... na roke. S koso!
Tik pred začetkom snemanja smo seveda ugotovili, da nihče od 
prisotnih o fajfah nima pojma. In tako smo se - v brk novemu pro-
tikadilskemu zakonu - vsi skupaj lotili kajenja. Po nekaj neuspelih 
poskusih basanja pipe, prižiganja, kašljanja, ponovnega basanja 
in ponovnega prižiganja ... pa ponovnega basanja in ponovnega 
prižiganja ... smo, pekočega jezika in oči, na pomoč poklicali 
‘strica Gugla’. Ta nam je prav mirno pojasnil, da se pipa nabaše 
trikrat: Prvič prav na rahlo ... kot bi stisnil otroški prst. Drugič že 
močneje ... kot bi segel dekletu v dlan. Tretjič pa pogumno ... kot 
krepko stisnil moško pest. In je šlo!
Ne najbolje, a dovolj, da sem naredil vtis ... da znam!
S koso ni bilo dosti bolje. A ker nas je čas priganjal in se je sonce 
prav hitro spuščalo, ni bilo časa za nasvete in vaje. Postavili so me 
ob bok starejšemu stricu, ki je rekel, da je v mladih letih “pokosil 

vse travnike tod naokoli” in ‘Akcija!’ Začel sem opletati s koso in 
kljub zatikanju se mi je po kakih osmih zamahih zdelo, da kar 
gre ... S kotičkom očesa sem slutil strica, lovil sem njegov ritem, 
da bi snemalcu ne pokvaril kadra, in se med močnim potenjem 
premikal proti koncu travnika. Tam sem se - zvezda filma - ustavil, 
se naslonil na koso in zadovoljno ozrl po opravljenem delu.
Dobro ... Na filmu bo zgledalo lepo ... ko da vem in znam ... in 
da razumem, a dejansko stanje je bilo porazno. Stričevega ‘reda’ 
je bila kot pobrita, moja pa je zgledala kot bi se po njej valjalo 
nekaj pijanih svinj. Nobenega dvoma, kje je opravil delo nekdo, 
ki ve, kaj dela, in kje nekdo, ki se dela, da ve, kaj dela. A kot 
igralec - glumač, sem svoje delo opravil izvrstno: naredil sem vtis 
... da znam!
Le redkokdo še kosi s koso. (Naj mi kmetje, ki se mučijo s koso 
na kakšni težko dostopni zaplati trave, oprostijo!) Ob sončnih po-
letnih sobotah okrog naših hiš brenčijo kosilnice kot čmrlji in ose. 
Košnja trave je postala bolj šport in liturgija.
Le smrt še vedno rišemo s koso.
Pa čeprav se mi zdi - vsaj letošnje leto je tako - da si je tudi Matil-
da omislila kosilnico
In se mi je celo prikradla misel ... da je postala igralka. Da glumi. 
Da prav grdo ‘šmira’! Da ji gre le za vtis! Da ne ve! Da ne zna!Da 
ne razume!!! Ker je njena ‘reda’ brez reda. Ker je iz travnika nare-
dila trato. Ker pokosi, še preden trave zacvetijo! Ker je iz svojega 
poštenega dela, naredila šport.
Morda pa se motim.
Morda sem le tečen, ker Matilda s svojo kosilnico moti moj so-
botni počitek.
Ker s svojo koščeno belo roko stisne otroški prst in dekliško dlan 
... in moško pest.
Čudne misli v brezskrbnem poletju ... A je čas košnje. In ko tole 
pišem pri sosedu neusmiljeno brni kosilnica.
Za umret’!
A to je še najlažje, saj ni treba nič vedeti, nič znati ... ni pa slabo, 
če človek vsaj malo razume ...
Če pa celo veruje ... potem pa ve in verjame, da je tudi Matilda le 
‘Gospodova dekla’ ... in mu postane Sestra Smrt.

G. Čušin

Osamljenost

Lahko si sam, ne da bi bil osamljen. lahko si neporočen, pa se kar 

dobro počutiš in si srečen. Lahko pa si poročen ter prihajaš v stik 
s tisoči ljudi, a si kljub temu obupno osamljen.
Osamljenost je notranje trpljenje, ki ga ne moreš ozdraviti tako, 
da stlačiš ljudi skupaj. danes je več ljudi natrpanih drug ob dru-
gem kot kdajkoli poprej: v stolpnicah, v nakupovalnih ulicah, v 
veleblagovnicah, v zabaviščnih centrih, v počitniških naseljih. In 
prav tukaj se ljudje čutijo še bolj osamljene, tu pritiska osam-
ljenost nanje še huje. Osamljenost, ki danes tare toliko ljudi, 
izvira iz duhovne praznine iz negotovosti in pomanjkanja občut-
ka varnosti. Psihiatri so večinoma nemočni, mnogo ljudi pa niti 
nima nima denarja za psihično obravnavo. Ta človeku le lajša 
stisko, a redkokdaj ga ozdravi. Terapevt nima moči nad korenin-
ami sodobne osamljenosti. Te so duhovne narave. Človek si mora 
pomagati sam.
Za srce in duha gre, za duhovno zavetje, ki ga lahko nudi le okol-
je, kjer vlada pristna ljubezen. Zdi se, da je človek tem manj 
sposoben takšne ljubezni, v kolikor večji meri je prodal svoje srce 
za navlako, ki mu jo nudi 
razkošje. Boji se tišine, 
sproščene predanosti 
Bogu, zatopljenosti v 
molitev. Beži v omamo, 
tava v mraku. Nikjer ni 
več doma. Vedno ostaja 
zunaj, na mrazu. In tudi 
sam ni sposoben ni-
komur več nuditi zavetja, 
občutka varnosti, nuditi 
doma.
Vrni se k Bogu, svojemu 
očetu, ki je zapisal tvoje 
ime na svojo dlan.
Spreobrnenje lahko dela 
čudeže.

Phil Bosmans

LATINSKI PREGOVOR
Promissis dives quilibet esse potest. -- 

“Vsak je lahko bogat z obljubami.”


