
BLAGOR ČISTIM V SRCU, ZAKAJ TI BODO BOGA GLEDALI
Praznik vseh svetih bi moral biti v znamenju velikega veselja in slavljenja Boga, 

a mnogi ga zamenjujejo za dan mrtvih in z žalostjo gledajo na čas, ko so bili njihovi 
svojci še med živimi, sedaj jih pa ni več. Misli mnogih se zaustavljajo ob smrti kot 
nepreklicnem dokončne odhodu in bolj redki jemljejo ta odhod kot preselitev v 
čas popolnega življenja. Praznik vseh svetih se ne bi smel toliko zaustavljati ob 
žalovanju za našimi svojci, ki jih ni več med nami, temveč bi moral biti slavljenje 
življenja, ki ga uživajo vsi tisti, ki so verovali v Boga in se niso pustili zmesti sodobnim prerokom, ki 
govorijo: »Bog je mrtev! Uživaj in bodi dobre volje!«

Na praznik vseh svetih poslušamo Jezusov govoru na gori. Njegovi blagri so povzetek vsega, kar 
daje našemu življenju pravo vrednost. Danes nas na poseben način izziva šesti blagor, ko Jezus pravi: 
»Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.«

Skrb za čistočo je temeljna zadolžitev večine ljudi. Ko pridemo kam na obisk, smo najprej pozorni 
na urejenost okrog hiše in v stanovanju. Prvi vtis nam veliko pove o prebivalcih in nas opozori, kako 
se je treba obnašati. Čistost stanovanja pa nam ne pove veliko o človekovi notranji čistosti, o njegovem 
razmišljanju in duhovni naravnanosti. Mnogi bogati se pohvalijo z razkošnim, brezhibnim stanovanjem, 
kot ljudje pa so prazni, ali celo pokvarjeni. Prazno življenje ne privablja, temveč odriva od sebe in nas 
dela tujce. Kako dobro se počutimo pri ljudeh, ki imajo skromno stanovanje, ko pa jih pogledaš, ostrmiš 
od notranje lepote, ki jo izžarevajo. Marsikdo se vpraša: »Od kod jemljejo moč za svojo privlačnost, 
dobroto, velikodušnost in lepoto?« Tako nas nagovarjajo svetniki in bi jih radi posnemali.

Kdo so svetniki, ki se jih danes spominjamo? Večina se v domači cerkvi ozira na kipe in slikarske 
umetnine pomembnežev iz krščanske zgodovine, pri tem pa pozabljajo, da so svetniki naši sodobniki, 
ljudje, ki smo jih poznali in jih ne častimo na oltarjih. Med svetniki niso le tisti, ki jih je Cerkev 
uradno proglasila za zgledne može in žene, ki so v različnih preizkušnjah in zapletenih situacijah naši 
priprošnjiki in zagovorniki pri Bogu. Svetnik je vsakdo, ki je v našem življenju pustil močno pozitivno 
sled, da se ga z veseljem spominjamo in ga želimo posnemati. To so ljudje, ki so bili zares čisti in lepi 
po srcu. Na vse, kar je ustvarjeno, so gledali s Stvarnikovimi očmi in so se trudili, da bi bil svet, ki 
nas obdaja vedno lepši in naše življenje iz dneva v dan večja hvalnica Bogu za njegovo ljubezen. Ko 
se spominjamo teh velikih mož in žena, se obračamo na njih z veliko prošnjo: »Prosite za vse nas 
pri vsemogočnem in usmiljenem Bogu, da bomo tudi mi pravi vzorniki za generacije, ki prihajajo za 
nami!«
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Nedelja VSI SVETI 1. november
yy Danes je 1. november, praznik vseh svetih.
yy Na današnji dan Cerkev že nad 1200 let obhaja praznik Vseh svetnikov. Prvo pričevanje, da so v Rimu praznik 
vseh svetnikov obhajali na 1. november, imamo že iz časa okoli leta 800. Gregor IV. pa je leta 827 ukazal, naj se 
1. novembra v vesoljni Cerkvi slovesno praznuje spomin vseh svetnikov. Vsak dan v letu imamo na koledarju 
imena svetnikov, ki jih je Cerkev kot take uradno razglasila, danes pa se spominjamo: tistih milijonov mater, 
ki so se posvetile ob svojih otrocih in družinah, med štirimi stenami doma; tiste množice mož, ki so zvesto 
izvrševali svojo službo v tovarni, v pisarni, za prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in mladih 
delavcev, ki jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov in sredi dela, pa so bili pripravljeni na srečanje z njim; 
tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hromih, naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v 
preskušnjah dozoreli za nebesa; tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z mnogimi slabimi lastnostmi, ki so si iz 
dneva v dan, od spovedi do spovedi, prizadevali, da bi popravili svoj značaj; tistih preprostih kmečkih duš, ki 
so živele povezane z Bogom in so brale njegovo pismo v lepoti sveta in so tako o njegovi dobroti vedele več kot 
učeni profesorji ... Med svetniki so tudi naši prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti, ki so živeli v istem svetu 
kot mi in v enakih okoliščinah kot mi, pa so znali v vsem iskati in najti Boga.

yy Za 1. novembra maše z ljudstvom odpadejo. Jaz bom po sveti maši v Tenetišah in na Trsteniku, brez navzoč-
nosti vernikov, pred velikim križem zmolil molitve in blagoslovil vaše grobove.

yy Kako bo letos z molitvijo očenašev? Vsak dan bom ob 17.45 s tem namenom zmolil rožni venec, zato vas va-
bim, da se mi ob tem času doma pridružite z molitvijo rožnega venca. Ob 18.00 pa bom med tednom vsak dan 
opravil sveto mašo po namenu kot je oznanjeno.

yy Verouk bo sedaj nekaj časa potekal na daljavo. Tudi voditelji verouka se sedaj ne moremo srečevati, zato vsak 
voditelj starše in veroukarje posameznega razreda sam opozori, kako naj doma obravnavajo novo snov in 
predvsem, kako naj bo verouk v mesecu novembru povezan z molitvijo za naše rajne.

yy V župnišču so na razpolago slike od letošnjega praznovanja zakonskih jubilantov. Nekateri pari še niste dvignili 
slik od lanskoletnega praznovanja.

yy V župnišču imate na razpolago Marijanski koledar za leto 2021. Ker po vsem svetu razsaja epidemija, so tokrat 
na slikah slovenska kužna znamenja in kapele. Cena je 2,50 €.

Nedelja
730 Tenetiše
830

VSI SVETI
za + Franca Pušarja, dar sosedov
1. po namenu iz Švice
2. za + Janeza Dolinarja
3. za + Lojzeta Sirca (obl.) in vse ++ Trbešnikove
4. za + starša Francko in Janeza Markuna

1. november

Ponedeljek
1800

Spomin vseh vernih rajnih; Malahija, škof
za ++ starše Perčič in Perko

2.  november

Torek
1800

Viktorin Ptujski, škof in mučenec; Just, mučenec
za vse ++ Oreškove in Martina Smolko

3.  november

Sreda
1800

Karel (Drago) Boromejski, škof; Emerik Ogrski, kralj
za + Jožeta Cudermana in vse ++ Krhanove

4.  november

Četrtek Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika 5.  november
Petek Lenart, opat; Demetrijan (Milan), škof 6.  november
Sobota
1900

Engelbert, škof; Vincenc Grossi, duhovnik
za + Francko in Jožeta Gregorca (obl.)

7.  november

Nedelja
730 Tenetiše

830

32. nedelja med letom – zahvalna nedelja
1. za + Manco in Janeza Hribarja (obl.)
2. v zahvalo za Božje varstvo
za + Francko Zupan (obl.)

8. november

čiščenje in krašenje Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.


