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VSI SVETI

OBRAZ LJUBEZNI IN RESNICE
November... kakšen bo? Turoben in meglen, ali pa s soncem 

obsijan, odet v zlato in škrlat? Bo to čas smrti, ali samo umiran-
ja? Čas zadnjega slovesa ali zrelega poslavljanja? „Brezumni svet 
plakaje toži, ko pade cvet drhteči roži...“, poje Simon Gregorčič. 
Čemu? Že prihodnjo pomlad se bo vsak cvet posebej odel v svoje 
novo oblačilo. V naravi smrti ni. Kaj pa človek, ki mu je Bog - 
začetnik življenja - ustvaril telo in dušo? „Kam na pot“, sprašuje 
pesnik, „...ko njegovega telesa strta ilnata bo ječa? Tebi hitel bom 

Bogoslužje



naproti, da enkrat tvoj obraz bi zrl, da zrl bi sončno jasno lice, 
obral ljubezni in resnice.“ Ali je to romantično sanjarjenje trpe-
čega pesnika? Lahko bi bilo tudi to. Za kristjana pa je nesmrtnost 
in večnost življenja stvarnost, s katero živi tukaj na zemlji. Kako 
bi bilo pri srcu materi, ko je pri porajanju novega življenja tako 
tesno povezana z Bogom, če bi jo v trenutkih, ko prvikrat drži v 
rokah svojega otroka in se naslanja ob pogledu na drobceno, ču-
dovito ustvarjeno bitje, hromila misel, da je to življenje obsojeno 
na propad, večno smrt? Ali bi se ob rojstvu otroka lahko zares 
razveselila? Kako bi bilo pri srcu ženi, ki jo je neminljiva Božja 
ljubezen združila z možem, če bi živela ob njem z mislijo, da se 
bo s smrtjo ta ljubezen za večno končala? Kako bi bilo pri srcu 
očetu, ki s ponosom moškega spremlja razvoj svojega otroka, če 
bi mislil, da bo vsa ta spoznanja, ki jih z očetovsko modrostjo in 
ljubeznijo potrpežljivo posreduje otroku, že čez nekaj let skupaj 
z otrokom trohnela v grobu? In kako bi bilo pri srcu sinu, ki se 
zazre v zguban, dobrotljiv obraz starke, svoje matere, v upognjeni 
hrbet svojega očeta, če bi mislil, da jima je po smrti namenjeno 
plačilo za njihov trud, skrb in ljubezen, tam nekje za zidom va-
škega pokopališča? V delavnico sem tvojo zrl... a smrti nisem uzrl 
nikjer. Smrti ni! Ostaja le umiranje, poslavljanje in z njim v zvezi 
trpljenje, bolečina, tesnoba, strah kot dragocena vstopnica v ne-
znano gotovost. To verujemo končno zaradi besed Njega, ki je 
edini v zgodovini človeštva lahko o sebi rekel: „Jaz sem vstajenje 
in življenje! Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje!“

ZAHVALNA NEDELJA
Vsak dan in vsak trenutek smo obdaro-

vani od dobrega Boga. Koliko je posebnih 
darov Božje dobrote in ljubezni, če pre-
mišljujem o svojem življenju? Kljub ne-
vrednosti sem v Božjih očeh nekaj tako 

velikega, da vsak trenutek misli name. Nihče, ki ljubi, ni tega 
zmožen. To zmore samo On, ki je ljubezen. On prihaja k meni, 
on čaka name, On sam se razdaja. Jezus na križu je znamenje 
te razdajajoče se ljubezni. Ob njem, ki se prostovoljno daruje 
za naše življenje in za našo srečo, ne moremo ostati hladni in 
nehvaležni. Na njegovo ljubezen moramo tudi mi odgovoriti z 
ljubeznijo. V to ljubezen je zajeta vera, hvaležnost, upanje ...

GODOVI IN SVETE MAŠE
OKTOBER

26
PONEDELJEK

Lucijan 18.00 † Franc Omers

 27
TOREK 

Sabina 18.00 † Janez Čebašek

28
SREDA

Simon in Juda Tadej 18.00 † starši Zupanc, Voglje

29
ČETRTEK

Mihael Rua 18.00 † Franc Vidic, obl.

30
PETEK

Marcel 19.00 † Janez Novak, od sosedov

31
SOBOTA

Volbenk 18.00 † Stane in Bernarda Čebašek

NOVEMBER
1

NEDELJA
VSI SVETI 8.00

10.00
14.00

† starši Čebašek in brat Stane
† starši
V Šenčurju za vse priporočene 
v molitev

2
PONEDELJEK

SPOMIN VSEH VERNIH 
RAJNIH

8.00
18.00

Za duše v vicah
† Janko Stare

3
TOREK 

Viktorin 18.00 † starši in sestra Knific

4
SREDA

Karel Boromejski, 
milanski nadškof

18.00 † Adolf Potočnik



5
ČETRTEK

Zaharija, Eizabeta, starši 
Janeza Krstnika

18.00 † Franc Perčič, obl.

6
PETEK

Lenart, opat 18.00 † starši Belehar, obl., Anton

7
SOBOTA

Obletnica posvetitve 
koprske stolnice

18.00 Za duhovnike in nove 
duhovne poklice

8
NEDELJA

ZAHVALNA NEDELJA 8.00
10.00

† Marija in Franc Rekar
† iz družine Omers

9
PONEDELJEK

Teodor 19.00 † Janez Novak, od sosedov, 
Prebačevo

10
TOREK 

Leon veliki 18.00 † Jernej Nagode

11
SREDA

Martin, škof 18.00 † Francka Jenko

12
ČETRTEK

Jozafat 18.00 Za zdravje

13
PETEK

Stanislav 19.00 † Janez Novak (Petrovčevi)

14
SOBOTA

Lovrenc 18.00 † Jože in Bojan Marter

15
NEDELJA

32. NEDELJA MED LETOM
Albert, škof

8.00
10.00

† pater Marjan Šef, DJ
† Zmrzlikar in Perčič

Molitve za vse priporočene v molitev bomo opravili tako kot ne-
kaj zadnjih let. Vsak dan pri sveti maši in po njej bomo molili in jih 
priporočali Božjemu usmiljenju. Radi molimo za rajne. Če bomo 
mi molili za rajne, smemo upati, da bo kdo molil tudi za nas. 

MISEL BLAŽENEGA ANTONA MARTINA SLOMŠKA
Kdo od nas ni v svojem življenju od Boga prejel 
veliko dobrot? Vsak dih, sladko spanje, grižljaj 
kruha, kozarec vode - vse je Božji dar.  
Ali smo se Bogu zahvalili? Bog ljubi 
hvaležnost. O človek, nikoli Boga ne prosi, 
preden se za že prejeto ne zahvališ!


