
1. NOVEMBER 2020           -        VSI SVETI (31. med letom)                -            LETO VI,  št.44 
Evangelij: Jezusovi blagri (Mt 5,3–10)  
»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,mkajti ti bodo 
Božji otroci.  
Blagor tistim, ki so zaradi 
pravice preganjani, kajti njih je 
nebeško kraljestvo.« 

 
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 drugih; 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 sovje dopolnitve v onstranstvu. Po: F. Cerar 
 
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« Mt 5,4 
 

Ali so lahko blagri verodostojen in konkreten življenjski program? Kdor 
ni mazohist, ali lahko oglaša, da srečni niso tisti, ki jim je dobro, temveč 
tisti, ki so v stiski? 

Če bi imeli blagre za lepo, neuresničljivo poezijo, bi to pomenilo, da 
razglašamo ves evangelij za  utopijo. 

Blagre je pač treba razumeti! 
Žalostni, ljudje v stiski – tako kot ubogi, krotki in drugi – so srečni, ne 

zato, ker trpijo, ker se odpovedujejo bogastvu, ker ne uporabljajo nasilja, 
temveč zato, ker bodo potolaženi. 

Rekli boste: »Že razumem. To pomeni odpovedati se jajcu danes, da 
boš jutri imel kokoš ...« 

Nič niste razumeli! »Blagor« se nanaša na sedanjost; ne »bodo« srečni, 
ampak »so« srečni. Zdaj. Tu na zemlji. Popolno veselje bo prišlo potem. 
Toda če v pričakovanju nebeškega kraljestva nismo jetniki  sedanjosti, če 
se ji ne uklonimo, smo srečni že zdaj, tu na zemlji. 

»Ah, kje neki!« 
Pustite govorice, kar začnite iskati veselje med ljudmi, ki se kopljejo v 

denarju, ki dopustijo, da jih premaga trpljenje, nasilnost, laž, sovraštvo, 
brezbrižnost. Ne boste ga našli.  

Blagri ne spodbujajo k življenju v skromnih razsežnostih, temveč k 
polnemu, smiselnemu življenju, življenju v veselju. 

Zdaj in potem. Na zemlji in v nebesih.  T. Lasconi 

 
NAVODILA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
V tem času epidemije se držimo naslednjih navodil: 
1. Cerkev v Šmarju je odprta vsak dan med 8.00 in 18.00 uro. V tem času 
povabljeni k osebni molitvi.  
2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Duhovniki 
mašujemo po oznanjenih mašnih namenih brez vernikov. Nedeljske svete 



maše bomo prenašali po facebook strani (obnova župnijske cerkve Šmarje 
pri jelšah), ob 9. uri. 
3. Možnost prejema svetega obhajila bo ob nedeljah od 10.15 uri, med 
tednom pa od 17.45 uri v cerkvi v Šmarju. V tem času bo možnost tudi za 
sveto spoved. 

 Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred 
morebitno okužbo. 

 Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno 
masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje. 

 Priporoča si namestite aplikacijo #Ostanizdrav. 
4. Krsti, poroke in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko bo 
preklican vladni odlok. 
5. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. 
6. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. 
Gradivno najdete na župnijski spletni strani (zupnija.smarje.com, pod 
zavihkom VEROUK) 
 
VSI SVETI: Danes je praznik vseh svetih. Ker v danih okoliščinah ni možno 
imeti svete maše z ljudstvom, ste povabljeni, da sveto mašo spremljate po 
facebook strani (obnova župnijske cerkve Šmarje pri jelšah), ob 9. uri iz 
župnijske cerkve v Šmarju. 
 
MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE: Ob prazniki vseh svetih, se spominjamo 
tudi naših rajnih. Molitev po namenu spominov bo danes, v nedeljo ob 20. 
uri zvečer v naši župnijski kapeli. Pridružili se nam lahko boste tudi po 
facebook strani (obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah). Listič lahko 
oddaste gospe Vilmi ali gospe Pavlici. Dar, ki ga boste namenili ob tem je 
za potrebe župnije, še posebej sedaj ko ni nedeljskih nabirk. 
 
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – VERNE DUŠE 
V ponedeljek je spomin vseh vernih rajnih – verne duše. Ob 19. uri bo 
sveta maša v župnijski kapeli v Šmarju. Z nami boste lahko tudi po 
facebook strani (obnova župnijske cerkve Šmarje pri Jelšah). 
 
BLAGOSLOV GROBOV: V danih okoliščinah blagoslova grobov po običaju 
ne bo. Duhovniki smo že opravili blagoslov in molitev na pokopališču. 
 
SVEČE, SPOMN NA RAJNE 
V cerkvi so na voljo nagrobne sveče, kot spomin na rajne. Dar od sveč 
(1.50€) je namenjen za potrebe in delovanje župnijske Karitas. 
 
MARIJANSKI, LISTNI KOLEDAR IN PRATIKA 
V cerkvi so na voljo Marijanski koledar (2,50€), Pratika (6,50€) in listni 
koledar (0,70€). 



DAR ZA POTREBE ŽUPNIJE 
Ker v danih okoliščina ni svetih maš z ljudstvom, tudi ni nedeljske puščice 
oz. darov za potrebe župnije, ki je edini vir dohodka, se priporočamo za 
prostovoljni dar, ki ga lahko darujete na župnijski TRR: SI56 0510 0801 
5106 190 ali osebno. Bog vam povrni. 
 

VSI SVETI 

Ponedeljek 
2.11.2020 

Spomin 
vseh vernih 

rajnih 

19.00 za verne duše v vicah    
za † Ivana Novaka    
po namenu 

Torek 
3.11.2020 

sv. Viktorin 
Ptujski 

škof 

 za † Antonijo Čakš 
za † Silvo Kadenšek 
po namenu 

Sreda 
4.11.2020 

sv. Karel 
Boromejski 

škof 

 za † Olgo Ogrizek         
po namenu    
po namenu 

Četrtek 
5.11.2020 

sv. Zaharija 
in Elizabeta 
starši Jan. 
Krstnika 

 molitev za duhovne poklice 
za † Ludvika (obl) in Marijo Nunčič   
za † Slavo Soler (obl)  
za † Franca Zdolška 

Petek 
6.11.2020 

sv. Lenart 
opat 

 za † Melito Marijo Krajnc, 30. dan 
za † Ano in Jožico Kos 
za † dva Ivana, Heleno in Jankota 
Sovinca, Alojza Urbančiča 

Sobota 
7.11.2020 

sv. 
Engelbert 

opat 

 za † Marjana (obl) in Julčko 
Rančigaj  
za † Karla in Frančiško Čebular, 
svake in svakinje    
za † Leopoldino Gajser 

Nedelja 
8.11.2020 

32. 
NEDELJA 

MED 
LETOM – 

ZAHVALNA 
sv. Bogomir 

škof 

9.00 
 
 
 
 
 
 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Ano Kamplet  
za † Ivana Vračuna (obl), starše 
Mihaela in Barbaro Kokot 
za † Jožeta in Dorotejo Novak, 
sorodnike 
za † Zdravka, Ljudmilo in Ivana 
Skale, Gabrijela in Dragico Školnik, 
sorodnike, za zdravje v družini  
za † Rozalijo in Mihaela Leskošek, 
Ano Medved 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


