
 

1. berilo: Raz 7,2-4.9-14; Psalm: Ps 24; 2. berilo: 1 Jn 3,1-3; Evangelij: Mt 5,1-12a 

 

VSI SVETI 

 
V Katoliški cerkvi danes, 1. novembra, obhajamo slovesni in 

zapovedani praznik Vseh svetih. Na praznik vseh svetih se 

spominjamo predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, ki na 
zemlji njihove skrite, a pred Bogom in v resnici velike svetosti 

nihče ni poznal in priznal.  
 

Svetost lahko le sprejmem 
 

Kakšno je življenje, ki nam ga Bog namenja? Kako je le-to povezano z našim 
namenom in končnim ciljem? Jezus odgovarja na to v svoji pridigi na gori. Srce 

Jezusovega sporočila je, da smo ustvarjeni za življenje v duhu blagrov. To je 
naša temeljna poklicanost. V tem je naša svetost. Beseda blagor dobesedno 
pomeni "sreča" ali "blagoslov". 
Blagri so odgovor na našo željo po sreči, ki jo je Bog položil v vsako srce. 
Razodevajo nam prihod Božjega kraljestva (Mt 4,17), vizijo Boga (Mt 5,8; 1 
Janez 2,1), vstop v veselje Gospodovo (Mt 25,21-23) in v njegov počitek (Heb 
4,7-11). Jezusovi blagri nam želijo pomagati v prelomnih odločitvah v življenju 
in pri uporabi vseh dobrin, ki so nam na razpolago. 

Jezus nam pravi, da lahko samo Bog zadovolji najgloblje potrebe in hotenja 

našega srca. Terezija Avilska (1515-1582) je v svoj molitvenik zapisala 

zaznamek, na katerem je pisalo: »Bog edini zadostuje. Nič naj te ne vznemirja, 
nič naj te ne plaši − vse mineva, Bog ostaja. Potrpljenje vse doseže. Kdor ima 
Boga, mu nič ne manjka.« Bog nam ponuja največje možno dobro − obilno 
življenje v Jezusu Kristusu (Jn 10,10) in obljubo neskončne radosti in sreče za 
vedno.  

Blagri, ki nam jih ponuja Jezus, so v protislovju z razumevanjem sreče in veselja 
v današnjem svetu. Kako lahko kdo najde srečo v uboštvu, lakoti, žalosti in 
preganjanju? Kdor je ubog, najde v Bogu, ki je največji možni zaklad, veselje, po 

katerem hrepeni. Kdor je duhovno lačen, najde v Bogu, njegovi Besedi in Duhu, 
potešitev in moč za življenje v obilju. Kdor je žalosten in žaluje za izgubljenim, 
najde tolažbo v Bogu, v zaupanju vanj, v svobodi in novem življenju, ki je v 
njem. Bog razkriva ponižnim v srcu pravi vir obilnega življenja in sreče, ki je v 
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globokem odnosu z njim. Jezus obljublja učencem, da bo nebeško veselje več kot 
nadomestek za težave, da bodo to veselje doživljali tudi sredi preganjanj in stisk. 

To je seveda mogoče, če so ob nas bratje in sestre, ki živijo v duhu blagrov, če 
živijo Božje kraljestvo, ki ga je prinesel med nas in v nas Jezus Kristus in ga želi 
kot križani in vstali živeti v nas in med nami. Kadar bomo Kristusovi in bomo 
dopustili, da bo živel v nas in deloval po nas, bodo drugi ob nas lahko doživljali 
resničnost blagrov. Ob sebi bodo namreč imeli nekoga, po katerih jih bo lahko on 
sam potolažil v žalosti, nasitil v lakoti, oblekel v razgaljenosti, dal mir v nemiru, 
dal oporo v stiskah in preizkušnjah ...  

Blagri niso nekaj, kar naj bi se uresničilo šele v nebesih, kjer so že vsi, ki so 
umrli v veri Jezusa Kristusa in življenja v njegovem Duhu, temveč želijo biti 
resničnost sredi tega sveta in našega vsakdanjega življenja.  
Gospod Jezus, povečaj nam lakoto po tebi in nam s svojim Duhom pomagaj, da 

bi mogli živeti najgloblji mir in srečo. Naj si predvsem želimo tebe in življenja v 
tvojem Duhu, da bi se ljubili med seboj, kakor nas ti ljubiš, ter da bi našli 
popolno veselje pri izpopolnjevanju te tvoje srčne želje. 

 
Nebeški Oče, hvala za vse blagoslove, ki mi jih pošiljaš, in hvala, da mi odpiraš oči zanje. 
Vabiš me, da sprejmem svetost in jo zaživim. Hvala ti, da me vodiš po poti sprejemanja in 

življenja te svetosti. Hvala, da lahko živim kot zmagovalec, ki že živi iz Kristusove zmage tudi 
v teh časih stiske pandemije in da lahko po meni drugi ob meni okušajo resničnost blagrov. 

Hvala za vse, ki že živijo v polnosti to tvojo zmago v nebesih. 

 
DUHOVNA MISEL IN PROGRAM BOGOSLUŽJA ZA VSE SVETE  

V OKVIRU POGOJEV IN UKREPOV COVID 19 

 

Vsem lep pozdrav v trdnem upanju, da bomo s skupnimi močmi uspešno 
preživeli dneve preizkušenj. Spet se ne moremo zbirati k rednim svetim mašam, 
ne v nedeljo in ne med tednom. Tudi veroučenci imajo kateheze samo na 

daljavo. Sporočam pa, da v farni cerkvi svetega Lovrenca lahko vsak dan 

osebno molite. V župnijski pisarni sprejemamo mašne namene in pred 

praznikom Vseh svetih tudi za spomine. Blagoslov pokopališča bo ob določeni 
uri na praznik Vseh svetih pri velikem križu. Molitve za rajne bom imel v farni 

cerkvi 1. in 2. novembra in še vsak petek v novembru, ko premišljujemo križev 
pot. Vsako nedeljo bom v cerkvi na voljo za sveto spoved od 8:30 do 9:30 in v 

tem času lahko verniki individualno prejmete sveto obhajilo. Obvezno je 

razkuževanje rok, nošnja zaščitne maske in ohranjanje razdalje 2 metra od druge 
osebe. 

Ves mesec november je v krščanskem izročilu posvečen misli in molitvi za naše 
rajne, kakor nas Sveto pismo vedno spodbuja in uči: Sveta in zveličavna je 
molitev za rajne, saj nam molitev prinaša odrešenje in zveličanje.  
V času vse večjega števila obolelih se v molitvi zatekajmo k Bogu, Božji Materi 

Mariji in svetemu Roku, ki je močni priprošnjik zoper kužne bolezni. Tudi sam v 



molitvi prosim za dušno in telesno zdravje vseh vas, posebno vseh bolnikov 
doma, v naših bolnišnicah in domovih za starejše. Molim pa tudi za duhovno 

moč in modrost vodilnih in za zdravniško in medicinsko osebje.  
Bodimo duhovno povezani, pokličimo se med seboj in si v okviru strokovnih 
navodil medsebojno pomagajmo! 

Sveta Marija, Mati Božja  - zdravje bolnikov – PROSI ZA NAS! 

Sveti Rok, priprošnjik zoper kužne bolezni – PROSI ZA NAS! 

Vsi svetniki in svetnice božje – PROSITE ZA NAS! 

Hvala in lep pozdrav! 
Milan Kšela, župnik 

OBVESTILA 

 

Cerkev se 2. novembra spominja vseh vernih rajnih. Pri nas se je za 

današnji spominski dan vseh rajnih udomačilo ime 'verne duše' in verni 
ljudje prosimo za svoje pokojne, ki so morda še v kraju očiščevanja in 
zorenja za nebesa.  

 

3. novembra praznujemo god sv. Viktorina Ptujskega, škofa na Ptuju, 
cerkvenega pisatelja in teologa ter cerkvenega očeta.  
 

V Katoliški cerkvi 4. novembra goduje sv. Karel Boromejski, ki je sozavetnik 

bogoslovnega semenišča v Ljubljani, saj nosi ime Collegium Carolinum. 

 

Navodila slovenskih škofov za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim 

odlokom glede zajezitve epidemije Covid-19 označene rdeče: 
 Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so 

zasebne maše duhovnika brez vernikov. 
 Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.  

Celotna navodila najdete na župnijski spletni strani in na spletni strani Slovenske 
škofovske konference:  
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-casu-epidemije-covid-

19 

 

TV Slovenija bo do nadaljnjega omogočila spremljanje svete maše v 
neposrednem prenosu vsako nedeljo ob 10.00 na TV Slovenija 1. Sveto mašo 
lahko verniki spremljajo ob isti uri tudi preko spleta. Sv. mašo bo daroval 
mariborski nadškof metropolit in podpredsednik Slovenske škofovske 
konference msgr. Alojzij Cvikl v stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mariboru. 

 

Veroučence vabimo k Slomškovem bralnem priznanju 2020/21. Navodila in 

prijavnico najdete na župnijski spletni strani. 
 

http://semenisce.si/
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-casu-epidemije-covid-19
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-casu-epidemije-covid-19
https://4d.rtvslo.si/zivo/tvs2
https://www.rtvslo.si/tv/vzivo/tvs1


8. obletnica 

 

 

Svete maše darujem po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti 
vernikov. Najeti mašni nameni, ki so predvideni za mesec november, bodo 

opravljeni po datumih, kakor je dogovorjeno z darovalcem svete maše.  
 

Župnijska Karitas V veži cerkve so na voljo sveče. Namesto sveče je lahko tudi 
»medalja«, ki jo zapičite ali položite na grob. Priporočen dar je enak kot za svečo 
1,50 EUR. Bog povrni za vsak vaš dar. 

 
 

Molitev iz LITANIJ 

SVETEGA ROKA 

Prosi za nas, sveti Rok, 

naš mogočni priprošnjik. 
Da postanemo vredni 

obljub Kristusovih. 

 

Molimo.  

Vsemogočni večni Bog!  
V svoji previdnosti si nam svetega Roka 

dal za mogočnega priprošnjika v hudih 
nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si 

v težkih trenutkih zgodovine na njegovo 
priprošnjo vedno delil tolažbo, pomoč in 
zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je 

zaradi epidemije nove gripe ogroženo 
zdravje in življenje številnih ljudi doma in 
po svetu. Varuj nas in reši strahu pred 

okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim 
delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike. 

Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili 

zgledu svetega Roka in po svojih močeh 
pomagali vsem, ki potrebujejo našo 
pomoč in bližino. Naj zdravi na duši in 
telesu nenehno slavimo tvojo dobroto.  

Po Kristusu, našem Gospodu.  
Amen.  

 

 

NEDELJA 

 

VSI SVETI 

 

Vigor, škof 

  1. 11. 

2020 

PONEDELJEK 
Spomin vseh  

vernih rajnih 

  2. 11. 

2020 

TOREK 
Viktorin Ptujski,  

škof, mučenec 

3. 11. 

2020 

SREDA 
Karel (Drago)  

Boromejski, škof 

4. 11. 

2020 

ČETRTEK 
Zaharija in Elizabeta,  

starši Janeza Krstnika; 
1. četrtek 

5. 11. 

2020 

PETEK 
Lenart, opat; 

1. petek 

6. 11. 

2020 

SOBOTA 
Engelbert, škof;  

1. sobota 

7. 11. 

2020 

NEDELJA 

32. med letom; 

ZAHVALNA nedelja; 

Gotfrid (Bogomir),  

škof 

  8. 11. 

2020 
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