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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»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.«
(Mt 5,3-10)

Preljubi, poglejte, kakšno ljubezen
nam je izkazal Oče,
da se imenujemo
in smo
Božji
otroci.
(prim. 1 Jn 3,1)

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.

POTOLAŽENI

»Blagor žalostnim, kajti
potolaženi bodo.« Mt 5,4

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.

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.

Po: F. Cerar

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

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.

11.11.

NEDELJA * VSI SVETI * bogoslužje v čast vsem svetnikom
9.00 … za + Jožeta TRBEŽNIKA
… za + Alojza LOMŠKA

2.11.

PONEDELJEK

* Spomin vseh vernih rajnih * Malahija, škof

19.00 … za + Marijo KOTNIK
3.11.

TOREK

* Viktorin Ptujski, škof, mučenec * Just, mučenec

19.00 … za + Silvo VAŠ (8. dan)
4.11.

SREDA

* Karel Boromejski, škof

19.00 … za + Antonijo in Ivana ZUPANA, Jožeta JEZERNIKA
5.11.

ČETRTEK

* Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika

19.00 … za + Janeza BRAČUNA
6.11.

PETEK

* Lenart, opat * Demetrijan (Mitja), škof

19.00 … za + Pavlo PUNGARTNIK
… v čast Srcu Jezusovemu
7.11.

SOBOTA

* Ernest, muč. * Engelbert, škof * Vincencij Grossi, duh.

19.00 … za + Alojzija TAVČAR
… za + Silvo ARZENŠEK (30. dan)
8.11.

NEDELJA * 32. MED LETOM - ZAHVALNA *

Gotfrid (Bogomir), šk.

9.00 … za + Vinka VIDMAJERJA
… za + Karla (obl.) in Jožefo ZAVRŠNIK
… za vse pokojne KOLARJEVE

* maše bodo darovane zasebno (duhovnik brez navzočnosti vernikov)
Nekatere z zgoraj navedenimi nameni lahko ob označenih urah spremljate
na internetni povezavi: http://89.212.159.162:8000/franciskanilj.mp3
V svojem najglobljem bistvu se
težko sprijaznimo z grozljivim
nesmislom dokončne smrti.
Biološko gledano je umiranje
naravni konec naravnega
življenjskega procesa.
Toda gotovo slutiš,
da je v tebi navzoče nekaj,

kar je drugačno in globlje kot
tvoje telo. Umrl boš,
toda živel boš dalje. Drugače.
Če lahko to veruješ,
te bo vsega prevzelo.
Našel si košček
izgubljenega raja.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

UKREPI V ČASU EPIDEMIJE

svojih molitvah radi spominjali. Večna
luč naj jim sveti!
A.K.

Z razglasitvijo pandemije je ukinjeno
javno maševanje in slovesno podel- ZAHVALNA NEDELJA
jevanje zakramentov, sploh kakršno Prihodnja nedelja je zahvalna. Četudi je
koli druženje vernikov. Verouk se ne bomo obhajali slovesno v cerkvi, na
do nadaljnjega izvaja na daljavo.
hvaležnost za darove ne pozabimo!
VSI SVETI IN VERNIH DUŠ DAN

Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in
spomina na verne rajne, 2. novembra,
letos na pokopališčih in v cerkvah ne
bo nobenih bogoslužij in blagoslovov
z udeležbo vernikov. Duhovnik bo sam
blagoslovil pokopališče. Prav tako ne
bo organizirane molite v cerkvi. Moli
naj se v domačem okolju.
To nedeljo, 1. novembra, bo v župnijski
cerkvi na Polzeli, od 10.30 do 11.00
ure, možnost prejema sv. obhajila.
Pri tem je treba upoštevati predpise.
Istočasno je lahko v cerkvi le 6 oseb.
SPOMINI NA RAJNE

Objava spominov na rajne in sv. maše
zanje bodo opravljene takoj, ko bo to
možno. Objava v oznanilih. Naročate
jih lahko v času uradnih ur (torek od
9. do 11. ure) ali jih oddate v poštni
nabiralnik na župnišču.
MISEL NA RAJNE

Dobri Jezus, ko v teh dneh
prižigamo sveče po grobovih naših bližnjih, te
iskreno prosim, vžgi v mojem srcu plamen, ki me bo
grel ob misli na te moje
bližje. Naj me ne objema žalost, ampak
veselje nad sleherno drobno iskrico,
ki so jo ti ljudje v svojem življenju
prinašali med nas. Naj nam sedaj, ko
so že pri tebi, vsak dan znova izprosijo
vsega dobrega, mi pa se jih bomo v

PSMM 2020 SLOVENIJA

NOVEMBER: Molimo, da
bi napredek na področju
robotike in umetne inteligence vedno
služil človeku.
7. NOVEMBER: GOD SV. ERNESTA

Sveti Ernest, opat benediktinskega
samostana Zwiefalten blizu mesta Ulm, je
bil udeleženec druge križarske vojske v
Palestini, ki je bila v rokah muslimanov.
Po starem izročilu je bil Ernest
plemiškega rodu – in to je zelo verjetno,
saj so bili v tistih časih na vodilnih
mestih v Cerkvi plemiški sinovi. Mlad je
vstopil v benediktinski red in okoli leta
1140 postal opat omenjenega samostana.
Leta 1146 pa se je svoji visoki službi
odpovedal in se pridružil križarski vojski
cesarja Konrada III. Njegov življenjepis
ve povedati, da je padel v roke
Saracenom, kakor so tedaj pravili
muslimanskim Arabcem, in ti so ga blizu
svojega svetega mesta Meka po strašnem
mučenju usmrtili. Ko je vest o njegovi
smrti prišla do samostana v Zwiefaltenu,
so ga tam začeli častiti kot mučenca in
njegov spomin obhajali 7. novembra.
Ime tega mučenca je bilo nekdaj tudi na
našem ozemlju nadvse udomačeno. V
zadnjih desetletjih je zanimanje zanj
manjše, vseeno pa so različice njegovega
imena še poznane: Erni, Ernesto, ali
ženska oblika Ernesta, Ernestina in zelo
razširjena oblika ženskega skrajšanega
imena: Erna.

