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V TEDNU OD 1. NOVEMBRA DO VKLJUČNO 8. NOVEMBRA                         

BODO POLEG DRUGIH DAROVANE NASLEDNJE NAROČENE SVETE MAŠE:  

 

- za +Franca in Julijano Špeglič ter sorodnike  

- za vse naše rajne  

- za rajne duhovnike v naši župniji  

- za +Jožeta Arh, obl.  

- za +Jožefo in Franca Pohole, obl.  

- za +Marjana Messec, obl.  

- za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin  

- za +Marijo in Rudolfa Veber ter Angelo in Bernarda Jovan  

- za +Draga Kundih  

 

Kadarkoli lahko po telefonu naročate sv. maše za naprej.  

 

 

******************************************************************  

 

 

Kot veste, v tem času lahko vsak duhovnik mašuje samo privatno, brez navzočnosti 

vernikov. Tako tudi za praznike vseh svetnikov in naših rajnih ne bo javno darovanih 

svetih maš po cerkvah. Spomnili pa se bomo naših pokojnih z osebnimi obiski grobov. 

Naj ne bi bile na pokopališčih samo lepe ikebane in sveče, ampak prižgimo v svojih 

srcih hvaležnost in vero v Boga, ki našim sorodnikom in znancem, ki so že odšli, 

zagotavlja srečno večnost pri sebi.  

 

V nedeljo, na praznik vseh svetih, se ne bomo mogli zbrati na obeh pokopališčih k 

skupni molitvi, ampak bom sam, »privatno« , ob 10. uri prišel k pokopališkemu križu in 

blagoslovil grobove. Ne bomo smeli biti tam v skupini, vsak pa je lahko pri grobu 

svojih sorodnikov.  

 



 

V S I    S V E T I    (1. november)     
        

 

EEvvaannggeelliijj  
 
VELIKO JE PLAČILO V NEBESIH 
 
Iz svetega evangelija po Mateju) 
 
Ko je Jezus videl množice, je šel na goro, in ko je sedel, so stopili k njemu 
njegovi učenci. Začel jih je učiti: »Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško 
kraljestvo. Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti ti 
bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, kajti ti bodo nasičeni. Blagor 
usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti ti bodo 
Boga gledali. Blagor miroljubnim, kajti ti bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so 
zaradi pravice preganjani, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas 
bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo 
govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.« 

 

 

 

 

 

 
Mt 5,1–12a 

JEZUSOVI BLAGRI 

 

Ko bi blagre pisali ljudje, bi jih sestavili drugače. Sicer jih pa že sestavljajo: Blagor bogatim, lepim, 

zdravim, mogočnim, tistim, ki počno, kar se jim zljubi (ali pa nič); blagor tistim, ki malo delajo, pa 

imajo mastne dohodke; blagor brezobzirnim in predrznim, ki si vse upajo; blagor tistim, ki so si tako 

zamorili vest, da jih ni strah ne sram početi kakršnokoli hudobijo in umazanijo. 

Da bi takšni blagri nekaterih prinesli strahoten neblagor večini, si ni težko predstavljati. Včasih to že 

okušamo. 

Jezus postavlja s svojimi blagri protiutež človeški samopašnosti. Usmerja nas od nas samih k drugim; 

od telesnih dobrin k duhovnim; od vrednost, ki se nam ponujajo tu, k vrednotam, ki nas čakajo v 

nebeškem kraljestvu. Ne zapoveduje jih, tudi mej jim ne postavlja. Kdor more razumeti, naj razume, 

kolikor more; kdor more doseči, naj doseže, kolikor more. 

Jezusovi blagri torej niso nekaj, kar bo nekoč prišlo samo od sebe in čez noč. Naloga so, ki jo je 

potrebno že tu na zemlji uresničevati. Nebeškega kraljestva ne smemo pričakovati šele v nebesih. Že tu 

moramo odpravljati revščino, preprečevati nasilje in krivice, uvajati mir in širiti usmiljenje. Za čistost 

srca se moramo že tu vsaj toliko truditi, kot se trudimo za čistočo telesa in stanovanja. 

Ta »že tu« pa bo dosegel svojo končno dovršitev šele v nebesih. Šele tam bomo zares blaženi, šele tam 

bodo zavezana usta vsem lažnivcem in obrekljivcem. Naše srce bo tako dolgo nemirno, dokler se ne bo 

šele tam umirilo v Bogu. Blagor ubogim se bo uresničil šele takrat, ko bo Bog naše edino pa tudi 

popolno bogastvo. 

Vsa lepa pričakovanja blažene večnosti so prazna, če ne bomo postavljali temeljev te blažene večnosti 

že v tem življenju. Toda vsa prizadevanja za boljši tukajšnji jutri bodo jalova, če ne bodo imela svoje 

utemeljitve in svoje dopolnitve v onstranstvu.  
                                                                                                                                                                                                                                           Po: 

F. Cerar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika vseh 
svetih (1. november) in spomina vseh vernih rajnih (2. november) v času 
epidemije bolezni COVID-19 

1. Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih 
opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s 
člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji 
oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za rajne. 

2. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta (pri 
pokopališki kapeli ali cerkvi, križu oziroma vežici ali ob vhodu), brez blagoslova 
posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja 
zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako bodo verniki po 
domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo. 

3. Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto 
obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. 
Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na spletni strani Katoliške cerkve v 
Sloveniji. Zaradi trenutnih razmer, ki so posledica pandemije COVID-19, je popolni 
odpustek za verne rajne podaljšan za ves mesec november. 

4. Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku 
darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v družini, za blagoslov 

Preljubi, poglejte, kakšno ljubezen nam 

je izkazal Oče, da se imenujemo in smo 

Božji otroci. (prim. 1 Jn 3,1) 

 

Tako nam govori današnja Božja 

beseda. Torej se nimamo česa bati! Bog 

nas ni poklical v smrt, ampak v novo 

življenje. Mnoge naše drage je že 

poklical k sebi. In danes je dan, ko se 

spominjamo vseh, ki so že pri 

nebeškem Očetu. 

Nam je še dano bivanje na Zemlji; a ne 

vemo ure ne dneva – zato iskreno 

poglejmo v svoje življenje: kaj je tisto, 

kar bi lahko izboljšali, da bi lahko 

njegova Ljubezen zaživela v nas in nas 

nekoč srečne popeljala v večni dom. 
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A 

https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih
https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih
https://katoliska-cerkev.si/odlok-apostolske-penitenciarije-s-katerim-je-popolni-odpustek-podaljsala-na-ves-november


pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.). Župniki naj po 
spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k darovanju za mašne intencije in 
za vzdrževanje župnije. 

5. Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in spominom 
vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah 
ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr. rožni venec). 

6. Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na spletni 
strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani Katoliške cerkve 
v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si.  

 

 

 

Predlog družinske molitve za rajne     

O Bog, gospodar vesolja in naš Odrešenik, ki ljubiš vsakega človeka brez izjeme. 
Priporočamo ti tvoje služabnike, ki so šli pred nami v večnost z znamenjem vere in 
počivajo v miru. V svojem velikem usmiljenju si se zanje učlovečil, skrajšaj jim čas 
očiščevanja in jih sprejmi k sebi v večno srečo.  

Spomni se, gospod, da so tvoji in ne pripadajo nikomur drugemu kakor tebi, živemu in 
pravemu Bogu. Ne prištevaj jim prejšnjih grehov, ki so jih storili v slabosti svoje narave 
ali v navalu strasti. glej, čeprav so grešili, so ves čas verovali vate: Očeta, Sina in 
Svetega Duha, in so se, preden so zatisnili oči, spravili s teboj v iskrenem kesanju. 
Neskončno dobrotljivi, usmiljeni Bog, prisrčno te prosimo, ne prištevaj jim zablod 
njihove mladosti in nevednosti, temveč se spomni svojega velikega usmiljenja in jih 
sprejmi v svoje kraljestvo, kjer ti, troedini Bog, živiš in kraljuješ vekomaj.  
Amen.  

O Bog, slava vernih in življenje pravičnih, odrešeni smo s smrtjo in vstajenjem tvojega 
Sina. Našim rajnim, ki so verovali v skrivnost vstajenja, podeli veselje prihodnje 
blaženosti. Po Kristusu, našem gospodu. 
Amen.  

Gospod, ti nisi Bog mrtvih, temveč živih. V tebi živijo vsi, ki si jih poklical k sebi. 
Spominjamo se vseh rajnih, ki smo jih ljubili, vseh, s katerimi smo živeli. Z njimi nas 
povezuje tvoja dobrota, s katero ljubiš nje in nas. 
Spominjamo se jih pred teboj. Zahvaljujemo se ti, da so v tvoji roki. Rekel si namreč: 
»Na svojo dlan sem zapisal tvoje ime.« Pred teboj se spominjamo vseh umrlih, vseh 

https://katoliska-cerkev.si/


pozabljenih in zabrisanih imen. umrlih, ki jih nihče ne objokuje, pogrešanih, katerih 
usoda nam je neznana, obupanih, ki so si vzeli življenje, vseh tistih, ki so jih ljudje 
umorili. Vemo, da so v tvoji roki in prosimo te: sprejmi te najbolj uboge med svoje 
srečne otroke. 
Zahvaljujemo se ti, da si tako blizu, in tudi naši umrli so nam blizu v tebi. Nihče, ki je v 
tebi, ne umrje. Od tebe smo prejeli življenje; tudi umrli živijo iz tebe. Z njimi nas 
povezuje to, da imamo isto življenje. 
Tvoj križ, gospod, je znamenje tvoje zmage nad peklom in smrtjo. Z njim smo bili rešeni 
večnega trpljenja, z njim je bil poravnan ves dolg zadolženih. Nad njivo grobov stoji tvoj 
križ in združuje vse, umrle in nas. 
Tvoje misli niso naše misli. Tvoja pota niso naša pota. Verujemo tvojim načrtom, 
čeprav jih ne razumemo. Hodimo po tvojih potih in se držimo tebe. Ti boš premagal 
našega sovražnika – smrt. Vstal si od mrtvih in za teboj bodo vstali tudi vsi umrli. 
Poklical si jih, da bi se veselili s teboj v večni luči in te hvalili vso večnost.  
Amen. 

Molitev za rajne starše 
Bog, naš Oče, naročil si nam spoštovati očeta in mater. Dobrotno se usmili naših 
staršev in jim povrni vse, kar so za nas dobrega storili, nam pa daj to milost, da se jim 
po smrti pridružimo za vso večnost pri tebi. Po Kristusu, našem gospodu.  
Amen.  

Molitev za rajne sorodnike, prijatelje in dobrotnike 
Usmiljeni Bog, ti človeka ljubiš in mu rad odpuščaš. Naj naši sorodniki, prijatelji in 
dobrotniki, ki so se s tega sveta ločili, po priprošnji Device Marije in vseh svetnikov 
uživajo večno blaženost. Po Kristusu, našem gospodu.  
Amen. 

Molitev za enega rajnega 
Bog, naš Oče, umrli živijo pri tebi in tvoji sveti se v tebi veselijo popolne sreče. Prosimo 
te za našega brata (našo sestro) I. Zatisnil/a je oči za ta svet, naj uživa veselje večne 
luči. Po Kristusu, našem gospodu.  
Amen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Spoštovani! 

 

Svete maše, ki ste jih naročili, bodo darovane na tisti dan, kot je 

bilo dogovorjeno. To in še kaj drugega bo objavljeno vsako 

soboto na naših oznanilih na internetni strani Krajevne 

skupnosti Galicija (galicija.si). Priporočam vam, da ta oznanila 

spremljate, in se obenem zahvalim, da nam je to objavljanje že 

kar veliko let omogočeno.   

Če kdo želi mašo, ki jo je naročil, prestaviti na poznejši datum, 

naj me pokliče, da se dogovorimo. Maše lahko naročate tudi za 

naprej.   

Kdor želi prejeti sveto obhajilo, lahko pride na soboto ob 10. uri 

v kapelo v župnišču.   

Na internetnih oznanilih za praznik Vseh svetih je objavljena 

molitev za rajne, ki jo lahko po domovih molite ob teh paznikih 

in tudi v novembrskih dneh.  

V župnišču me lahko najbolj zagotovo dobite ob sobotah 

dopoldne. Takrat lahko naročniki tudi dobite Družino in 

Ognjišče. Na razpolago je že stenski Marijanski koledar (2.50 €) 

in Družinska pratika (6.50 €).  

Kadarkoli sem dosegljiv na telefonski številki 041 556 751.  

 

Molimo drug za drugega. Vsak dan vam bom pri maši v mislih 

posredoval božji blagoslov. 

V upanju, da bo kmalu bolje, vas vse lepo pozdravljam!                                      

                                                                                                       Janko, župnik  

 

 


