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KAJ POMENI ŽIVETI PO BLAGRIH 

Na praznik Vseh svetih Jezusov v evangeliju 
slišimo Jezusov Govor na gori. Blagri so 
temeljni zakon Božjega kraljestva. V njih je 
Kristus razvil svoj etični program, ki sicer 
temelji na Stari zavezi, vendar iz vsega 
govora odseva novi duh, ki ga je prinesel 
Jezus Kristus.  

In kaj pomeni živeti po blagrih? Velikokrat 
mislimo, da pomeni živeti blagre biti suženj, vendar pa je to v bistvu 
osvoboditev. 

Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. - Ubog v duhu je tisti, ki v 
svojem srcu pravilno presoja vrednost zemeljskih dobrin. Večkrat se nam 
namreč dogaja, da smo zaradi svoje navezanosti na materialne dobrine 
nesrečni, ker se neprestano bojimo zanje in jih hočemo še več. 

Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. - Bolečino moramo sprejeti in jo 
darovati za druge, zakaj bolečina je ljubezen, s katero nas ljubi Bog. 

Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli. - Krotkost pomeni biti ponižen v 
odnosu do Boga, zavedati se odvisnosti od njega. 

Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. - Hrepeneti moramo po 
notranji pravičnosti, kar pomeni po svetosti in popolni vdanosti v Božjo voljo. 

Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. - Vedno moramo imeti odprto 
srce za vse ljudi, ki potrebujejo pomoč. 

Blagor čistim v srcu, kajti ti bodo Boga gledali. - Čisti moramo biti v svojem srcu, 
v svoji notranjosti, ne samo da se delamo lepe pred ljudmi, kot so to počeli 
farizeji. 

Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. - Tako zelo moramo ljubiti mir, da 
se ne bomo bali poseči vmes v sporih, da mir prinesemo tistim, ki se prepirajo. 

Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo. - 
Kljub vsem pritiskom moramo kljubovati in ostati zvesti svojemu prepričanju 
in Kristusovi poti. 

Sv. Cecilija – 400 let 

Ni znano, zakaj so za zavetnico cerkve izbrali sv. Cecilijo. Je morda 

kakšni žlahtnici velikega donatorja Zupaniča bilo ime Cecilija? Ne 

vemo. Znano pa je, da je škof Tomaž Hren, ki je 14. novembra 1615 

cerkev posvetil, zelo spodbujal cerkveno petje in glasbo in častil 

svetnico, ki je zavetnica cerkvene glasbe. Na Slovenskem sta sv. 

Ceciliji posvečeni le dve cerkvi. Poleg celjske kapucinske še 

podružnična cerkev sv. Cecilije v Loki, župnija Predloka pri Črnem Kalu.  

Raziskovalci umetnosti so prepričani, da je podobo sv. Cecilije  naslikal Krištof 

Weissmann, eden najpomembnejših Hrenovih sodelavcev, ki ga škof v nekem pismu 

imenuje kar "naš slikar". Sliko obvladuje bogato oblečena žena s krono na glavi, z 

neke vrste oklepom in bogatim zlatim plaščem. Žena ima v rokah ali ob sebi 

znamenja, ki določajo njeno življenjsko pot: v desni roki venec rdečih vrtnic in belih 

lilij, v levi palmo, ob sebi meč, v naročju pesmarico, pod seboj knjige. Diagonalno 

ob njej so štiri skupine po dve glasbili, in sicer - v smeri urinih kazalcev - godali, 

pihali, brenkali ter namizni portativ in harfa. V zgornjem levem kotu za ženo je oris 

mesta, ki s svojimi prvinami opredeljuje sliko krajevno in časovno, v zgornjem 

desnem kotu pa prizor mučeništva. Pod ženo je v kartuši, ki jo držita dva angela, 

podoba ležeče žene s prekrižanimi rokami. V spodnjem levem kotu je umetnik 

naslikal Hrenov škofovski grb s kraticami njegovega škofovskega vodila: T. L. A. P. 

(Terret labor, aspice praemium - Ko te straši napor, poglej na plačilo); v spodnjem 

desnem kotu pa je grb Ljubljanske škofije in začetnice škofovega imena THO. E. L. 

(Thomas Episcopus Labacensis - Tomaž, ljubljanski škof). Letnico nastanka ali vsaj 

končanja slike je Weissmann razdelil; v levem kotu je 16, v desnem pa 27. Slika je 

torej nastala leta 1627, ko je v samostanu že dvanajst let potekalo redno bogoslužje.  

Cecilija je ena najbolj priljubljenih mučenk iz prvih stoletij krščanstva. Zlata legenda 

opisuje Cecilijino molitev in polaga v njena usta: "Ko so orgle pele, je ona v srcu 

Gospodu prepevala rekoč: Naredi, Gospod, moje srce in moje telo brezmadežno, da 

ne bom osramočena." Zaradi teh besed so proti koncu 15. stoletja začeli častiti sv. 

Cecilijo kot zavetnico cerkvene glasbe. To češčenje je prišlo do vrhunca proti 

koncu 16. stoletja, ko je 1584 Alessandro Marino v Rimu ustanovil Kongregacijo sv. 

Cecilije, ki je  leta 1838 postala Akademija sv. Cecilije in je še danes slavni rimski 

konservatorij. Tudi naš sloviti skladatelj Jakob Gallus je v pismu prijatelju, ko 

razpravlja o glasbi, zapisal: "In koga ima ona za zavetnico? Cecilijo devico, ki jo 

občudujemo zaradi njene vernosti, sramežljivosti, mučeništva. Njej izkazuj čast!" 

      br. Metod  Benedik 

VSI SVETI, 1. november: Na praznik Vseh svetih se spominjamo predvsem 
tistih neštetih nebeških izvoljencev, katerih skrite, pred Bogom dejanske 
svetosti nihče na zemlji ni spoznal in priznal. Morda so živeli med nami, pa 
nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Kristusova milost. Ti so namreč znali tisto 
posvečenje, ki so ga prijeli pri krstu, z Božjo pomočjo v življenju ohranjati in 
izpolnjevati. 

 



 

 

Kdor na praznik sprejme zakramenta spovedi in obhajila, obišče cerkev in 
pokopališče, moli vero in Oče naš, ter po papeževem namenu in za rajne, prejme 
popolni odpustek, ki ga nameni nekomu od rajnih. 

Ob 15. uri bo na celjskem mestnem pokopališču molitev za vse rajne.  

Ob 16.30 bomo v naši cerkvi molili rožni venec za vse rajne. 

Spomin vseh vernih rajnih, 2. november: Spominjamo se vseh naših bratov 
in sester, ki so šli pred nami v večnost, a še niso v polni Božji slavi. Po ljubezni, 
ki je dar Svetega Duha, smo z njimi povezani. Nanje mislimo in oni mislijo na 
nas. Med seboj si lahko pomagamo, zato zanje molimo, darujemo svete maše, da 
bi bili rešeni posledic grehov in postali deležni večnega življenja pri Bogu. 

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), 
v petek k češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.  

Dragi oratorijci!  
 Kar nekaj časa je že minilo od zadnjih počitniških, 

oratorijskih dni. 

 Gotovo se nam je v tem času zgodilo že marsikaj 

lepega, zato je zadnji čas, da se spet srečamo.   

 Vabimo vas na ORATORIJSKO DOPOLDNE v 

soboto, 07. novembra 2015. Čakamo vas ob 9.uri na parkirišču. 

 Prepevali bomo, se igrali, ustvarjali in pripravljali na skupno    

 praznovanje v naši župniji.  Pridite, zanimivo bo!  

Zahvalna nedelja, 8. november: Zahvalna nedelja nas želi spomniti, da je vse 
kar imamo in kar smo,  Božji dar, za katerega se je potrebno tudi zahvaliti. Ob 
tej priložnosti se Bogu zahvalimo za vse: za življenje, za sadove zemlje in delo 
naših rok, za delovno mesto, za naše bližnje, za družino, za duhovne in 
materialne dobrine, za vero, za Cerkev in domačo župnijsko občestvo ... 

Na zahvalno nedeljo bomo začeli tudi duhovno pripravo na praznovanje 400-
letnice posvetitve kapucinske cerkve sv. Cecilije, ki bo v soboto, 14. novembra. 
Pri svetih mašah ob 8. uri in 9.30 nas bo nagovoril br. Jaroslav Knežević. 

Maše za rajne: V mesecu novembru bomo vsak dan v župnijski cerkvi darovali 
sveto mašo za tiste pokojne, ki nam jih priporočite. Pripravili smo kuverte z 
listom, na katerega napišete vse tiste, za katere naj molimo in darujemo svete 
maše. Kuverte skupaj z darom za svete maše oddajte v košarico pri oltarju. 

Današnja nabirka prve nedelje v mesecu je namenjena za potrebe župnije in jo 
toplo priporočamo. Bog povrni! 

Čiščenje in krašenje cerkva: Bog povrni vsem, ki ste v oktobru čistili in krasili 
naše cerkve. V novembru čistijo župnijsko cerkev župljani iz Zagrada, 
Pečovnika, Osence in Zvodnega. 

Dom sv. Jožef Celje vabi v torek, 3. novembra 2015, ob 19. uri predavanje 
nadškofa, dr. Antona Stresa: Ravni in smeri našega življenja. 

Diakonsko posvečenje – V nedeljo, 8. novembra 2015 bo ob 15. uri v Novi 
Cerkvi prejel diakonsko posvečenje bogoslovec Gregor Majcen.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. november 

VSI SVETI 

Dan spomina na mrtve -d.p.d. 

     800  †† iz družine Kač 
   930  za rajne 
1800   † Pavel Mejaš 
1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 2. november 
Spomin vseh vernih rajnih 

Halahija, škof 

     800  †† Marija Ramšak in Terezija Bornšek 
1800   za duše v vicah 
           za rajne 

TOREK, 3. november 
Viktorin Ptujski, škof, muč. 

     800  za rajne, za zdravje in v dober namen 
1800   † Dolfi Pecelj (obl.) 
           za rajne 

SREDA, 4. november 
Karel (Drago) Boromejski, škof 

     800  † Karel Ocvirk 
1800   †† starši Bernard in Frančiška, brat Karl, 
           nečaka Benjamin in Robert Majcen 
           za rajne 

ČETRTEK, 5. november 
Zaharja in Elizabeta 

     800  za rajne 
1800  † Alojz Vrbovšek (30. dan) 

PETEK, 6. november 
Marcel, m. – prvi petek 

     800  v čast Božjemu usmiljenju 
1800   † Marija Knez (pogrebna) 

          za rajne 

SOBOTA, 7. november 
Engelbert, š. – prva sobota 

     800  za rajne 
1800   †† Herman in Fanika Kocjan 

NEDELJA, 8. november 

32. nedelja med letom 
- zahvalna nedelja 

Bogomir, škof 

     800  † Alojz Zakelšek 
   930  †† Marija Jančič in Helmut Kralj 
1800   za rajne 
1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
1500   Miklavž: v zahvalo za uspešno 
                            opravljena dela 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


