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1. november 2020 – 40 – 

VSI SVETI 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12) 
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.« 

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. 

Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika vseh 
svetih in spomina vseh vernih rajnih 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 pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.).  

5. Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. nov.) in spominom 
vseh vernih rajnih (2. nov.) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah 
ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr. rožni venec). 
6. Predlog molitve je na spletni strani Katoliške cerkve: https://katoliska-cerkev.si.  
7. Duhovniki in vsi verniki naj dosledno uresničujejo državna in cerkvena navodila 
za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in zdravja bližnjih. 

Molitev v družini za pokojne sorodnike, prijatelje in dobrotnike 
Katoliška cerkev se spominja vseh vernih rajnih 2. novembra. Tradicionalno ta dan 
duhovniki darujejo tri svete maše po namenu vernikov. Verniki molijo molitev 
rožnega venca, pri kateri se spominjajo vernih rajnih ter prosijo za duše v vicah, da 
bi dosegle nebeško srečo. Slovenski škofje vabijo vernike, da se na dan vseh vernih 
rajnih spomnijo dragih pokojnih z molitvijo rožnega venca ali vsaj ene desetke, 
lahko pa dodajo tudi eno od naslednjih molitev. 
Letos zaradi izrednih razmer verniki molijo doma, lahko pa prejmejo sveto obhajilo 
izven maše, kakor je določeno v navodilih slovenskih škofov. 

Molitev rožnega venca:  
Molitev 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 
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. 

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
https://katoliska-cerkev.si/
https://katoliska-cerkev.si/molitev-roznega-venca


 

 

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.  

Molitev in post za prenehanje epidemije – petek, 6. november 2020 
Slovenski škofje vabimo vse katoličane in druge, da v petek, 6. novembra 2020, 
molijo in se postijo za prenehanje epidemije. Izkušnja vere nas uči, da so naši 
predniki na velike preizkušnje vedno odgovarjali z ljubeznijo do bolnikov in 
poglobitvijo vere. Škofje zato vabimo k molitvi in postu z namenom prenehanja 
epidemije, solidarnosti z bolniki in njihovimi družinami ter v znamenje podpore 
zdravstvenim delavcem pri premagovanju te bolezni. Prav tako bo omenjeni dan 
namenjen osebni poživitvi vere ter spreobrnjenja. Verniki lahko v ta namen molijo 
Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19:  

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus 
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 
Pomagaj našim bratom in sestram,  
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 
Nakloni jim izboljšanje zdravja,  njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni 
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. V času epidemije ni možno biti navzoč pri 
sv. maši. 
Verniki lahko prejmete obhajilo, blagoslov in opravite spoved.  
Vsak dan je cerkev odprta od 7.30 do 10.00 in od 16.00 do 18.00. Če takrat ne bo v cerkvi 
duhovnika, pozvonite pri vhodnih vratih samostana.  
Avdio prenos svete maše iz naše cerkve je vsak dan ob 7.00, prenos molitve na praznik 
Vseh sveti ob 16,30 na https://stream.mase.si:8443/kapucini_celje.mp3. 

Maše za pokojne: V novembru bomo vsak dan darovali sveto mašo za pokojne, ki nam 
jih priporočite. Če ne boste mogli sami napisati na list vaših pokojnih, nam lahko 
sporočite njihova imena po telefonu ali elektronski pošti, ob priložnosti  pa oddate svoj 
dar (lahko tudi preko TRR: SI56  0510 0801 5402 525 Abanka d.d.). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. november 

VSI SVETI 

Dan spomina na mrtve 

   ††  iz družine Kač in Jesenek 
   ††  Stane Mori (obl.), starši, brat in sestra 
   Za pokojne; Za žive in †† župljane in dobrotnike 
   †† Frančiška Zdovc in vsi sorodniki 

PONEDELJEK, 2. november 
Spomin vseh vernih rajnih 

   ††  Milan in Anica Batagelj 
   † Leopold Esih 
   Za pokojne 

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

   † Krivčeva mama 
   ††  Žikovšek in Klezin 
   Za pokojne 

SREDA, 4. november 
Karl Boromejski, škof 

   ††  Karl Ocvirk in Janko Štrukelj 
   Za vse vnuke in njihove starše 
   Za pokojne 

ČETRTEK, 5. november 
Zaharija in Elizabeta,   starši 

Janeza Krstnika 

   † Vladimir 
   Za duhovne poklice 
   Za pokojne 

PETEK, 6. november 
Lenart, opat 
- prvi petek 

   V čast Jezusovemu srcu 
   V zahvalo Bogu ter za vse žive in †† dobrotnike   
   Za pokojne 

SOBOTA, 7. november 
Engelbert, škof 
- prva sobota 

   Za Janeza Slapnika 
   Za Frančiškov svetni red 
   Za pokojne 

NEDELJA, 8. november 
32. nedelja med letom 

- zahvalna nedelja 

   † Ivan Ojstršek (obl.) 
   Za pokojne 
   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

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