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1. november – Vsi sveti 
 

»Verujem v občestvo svetih, naše vstajenje in 

večno življenje« - tako izpovedujemo pri vsaki 

nedeljski maši, ko molimo vero in to je tudi 

vsebina današnjega praznika: vstajenje in 

večno življenje. Kristus je vstal in živi in tudi 

mi bomo večno živeli. S smrtjo se življenje le 

spremeni, ne pa uniči. Smrt je le korak v novo 

življenje, življenje v Bogu. Svetniki, naši bratje in sestre so ta cilj že dosegli. 

Današnji evangelij, ko nam Jezus govori o blagrih, nam kaže, kje so svetniki in 

kje naj tudi mi iščemo zgled in program življenja. Svetniki so prav Jezusove 

blagre vzeli za program življenja in tako dosegli svetost. 
 

Kakšne vrednote sploh še imamo? 
 

 Zadnji čas se veliko  govori o množičnem 

navalu beguncev, migrantov, prebežnikov. 

Veliko o tem pravzaprav ne vemo, tudi ne kaj 

je pravzaprav ozadje vseh teh selitev. Gotovo to 

ni slučajno, saj so vse te množice prišle 

naenkrat, torej obveščeni in organizirani. Tudi 

ne vemo, kakšen je cilj vsega tega. Eni pravijo, 

da gre za destabilizacijo Evrope, drugi, da gre 

za islamizacijo, tretji samo za beg pred vojno 

ali za ekonomsko migracijo. Vzroki in motivi so 

gotovo različni. Vsekakor moramo po svojih 

močeh tem ljudem pomagati, kajti vsak človek je vreden spoštovanja. 

 V medijih pa je bila večkrat izražena misel, češ, da bodo ti ljudje uničili 

naše evropske vrednote. Morda res. Pa vendar, tukaj se lahko zaskrbljeno 

vprašamo: Kakšne vrednote pa? Kakšne vrednote pa sploh še imamo? Da, smo 
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jih imeli in spoštovali, pa smo te vrednote na žalost zavrgli in jih več ne cenimo 

in ne upoštevamo. Kaj nam je danes sploh še vrednota? 

 Ali nam je danes vrednota kruh? Kako so ga naši predniki spoštovali, 

danes pa ga mečemo v smeti. Več kot tretjino pripravljene hrane v Sloveniji 

vržemo na odpad. Ali nam je vrednota zemlja? Koliko zemlje je neobdelane ali 

uničene. Ali je vrednota poštenost? Včasih so Slovenci veljali za poštene, danes 

pa se krade povprek in počez. Ali je vrednota življenje?, ko pa nam grozi, da 

bomo izumrli. Ali je vrednota vera? Mediji se iz vere 

le norčujejo in cerkve se praznijo. Ali nam je 

vrednota slovenski jezik?, ko pa se ga nekateri 

sramujejo, ko smo ga zapackali s tujkami in ga 

popačili.  Ali nam je vrednota demokracija, politika, 

država?, ko pa se mnogi na vse to požvižgajo. Ali 

nam je vrednota ekologija, varovanje okolja? ko pa 

je naša dežela zasvinjana, kot da bi tukaj živelo 11 

milijonov ljudi, ne pa 2 milijon. Ali nam je vrednota mir? Težko bi rekli, da smo 

miroljubni, ko se kar naprej kregamo in grizemo ter zganjamo nevoščljivost in 

sovraštvo. V Ljubljani je bila odpovedana nogometna tekma, ker nimajo 

policistov. Kar 600 policistov bi potrebovali, da bi krotili ponorelo množico 

nogometnih navijačev. Ali je to normalno?Ali ni to žalostno? Še bi lahko 

naštevali. Vse to bi nas moralo še kako skrbeti. 

 Morda bo kdo rekel: Kaj pa je potem danes še vrednota? Kaj? Danes je na 

žalost glavna »vrednota« in bog današnjega časa denar, denar, sveta vladar. 

Okrog denarja se vse vrti. Druga »vrednota« pa je uživanje, žuriranje, 

izživljanje. Geslo mnogih je: Jejmo in pijmo in lepo se imejmo. Zakaj so 

propadli Rimljani pred 2000 leti? Ker so »žurirali« po Rimu in drugih mestih, 

namesto, da bi branili meje in vrednote. Lahko se tako zgodi danes tudi z 

Evropo. Zgodovina se ponavlja… 

* Zato pa: Odprimo oči! Odprimo duhovne oči! Odprimo oči zdrave pameti, oči 

za prave in resnične vrednote, oči za vse dobro, pošteno in plemenito. Skratka: 

spreglejmo! Spreglejmo,dokler je še čas, da ne bo nekoč prepozno. 
 

Zahvalna nedelja 
 

Na zahvalno nedeljo se Bogu še posebej 
zahvaljujemo za vse prejete darove. Cerkev 
okrasimo s poljskimi pridelki in tako tudi na zunaj 
pokažemo, da smo od Boga odvisni in Bogu 
hvaležni za vse kar je zraslo in smo pridelali. 
Navsezadnje je vse dar dobrotne božje roke. Kako 

je hudo, če je suša, pozeba, toča, poplave, potresi, bolezni. Takrat se zdrznemo in 
ugotavljamo, kako nič ne moremo, kako smo nebogljeni in majhni, kljub vsemu 
napredku in znanosti. Zares, v božjih rokah smo, pa če se tega zavedamo ali ne. 
Zato pa naj bi bili kristjani res hvaležni za vse darove, ki jih prejemamo. Teh darov 
ne smemo razmetavati, pa tudi ne iti v skopost, ampak jih deliti s potrebnimi. 
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Letos je letina kar bogata. Pravzaprav je vsega dovolj. Bodimo za vse  hvaležni in 
božje darove uporabljajmo po božji volji.  
 

 

O Z N A N I L A ,   O B V E S T I L A . . . 
 Večerna maša odslej ob 17 h.  

 V nedeljo, 1. novembra, je zapovedan praznik - VSI SVETI. Sv. maša ob 7 h, 10 h 
in ob 14 h. Po maši ob 14 h bodo na pokopališču molitve za rajne. Potrudite se 
za potrebno zbranost in tišino na pokopališču. Pri molitvi sodelujmo vsi! – 
Zvečer ob 17h bo v župnijski cerkvi molitev rožnega venca za rajne. Vabljeni! 
Tudi doma molimo za rajne!  

 V ponedeljek, 2. novembra, je spomin vernih rajnih (verne duše v vicah). Maša 
ob 8 h in 17 h. Vabljeni k sv. maši. 

 8. novembra je zahvalna nedelja.  Zahvalimo se Bogu za vse, kar prejemamo! 
Cerkev boste okrasili zlasti s poljskimi pridelki, kot po navadi. Pri obeh mašah 
bo ofer za cerkvene potrebe. 

 15. 11. je Martinova nedelja. Ob 11 h žegnanje pri sv. Lenartu.  

 22. 11. goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe. Hvala cerkvenim pevcem 
in organistu Andreju za ves trud! Hvala tudi otroškemu zboru in zborovodkinji 
Bernardi! 

 22. 11. je nedelja Kristusa Kralja. 

 29. 11. je že prva adventna nedelja (tudi nedelja Karitas).  

 V nedeljo, 29. 11. bo popoldne v Šentjerneju srečanje Župnijskih pastoralnih 
svetov leskovške dekanije. 

 Ofer pri maši ob blagoslovu obnovljene fasade sv. Marjete je bil 750.-€ Hvala, 
dobrotniki in Bog povrni! 

*  Ljubezen do bližnjega je najkrajša pot do Boga. (Simone Weil) 
*  Brez ljubezni je človek samo mrlič na dopustu. (E. M. Remarqe) 
*  Poceni krščanstvo ne obstaja. Če želimo slediti Jezusu, moramo  
plavati proti toku in se odpovedovati zlu in sebičnosti (papež Frančišek) 

 
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik. 

Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 

 

 

 

 


