ŽUPNIJE GALICIJA
2. november 2014

NEDELJA

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

02.11.

ob 7h za rajne dušne pastirje v župniji
ob 8.30 na Pernovem za +Franca (obl.) in Silvo Pečnik (30. dan)
ob 10h za +Jožefo in Franca Pohole, obl.

Ponedeljek

Viktorin Ptujski

03.11.

ob 18h za +Antonijo Verdel

Torek

Karel Boromejski

04.11.

ob 7h

Sreda

Zaharija in Elizabeta

05.11.

ob 7h

Četrtek

Lenart

06.11.

ob 8h

Petek

prvi petek

07.11.

ob 18h za rajne Cokan, Pliberšek in Bürgin

Sobota

prva sobota

08.11.

ob 7h

NEDELJA

ZAHVALNA NEDELJA

09.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Terezijo inAlojza Ježovnik, obl.
ob 11h na Gori za +Draga Kundih

(VERNE DUŠE)

za rajne Jovanove iz Železnega
v dober namen
na Pernovem za +Antona Prevolšek,
Josipa Bodis in sorodnike

za rajne Lebič in Verdev

*
Zahvalna nedelja bo letos 9. novembra. Cerkev bomo pripravili na tak način kot že zadnja leta.
Pri stranskem Marijinem oltarju bo razporejeno vse tisto, kar boste prinesli kot znamenje svoje
hvaležnosti za božje darove in sadove svojega dela v letošnjem letu. Vsak dan se nam preko medijev
razkrivajo hude stiske nekaterih družin, ki že nimajo kaj jesti. Zato priporočam, da med tednom
pripeljete razno hrano, ki ni hitro pokvarljiva. Vse bo potem odpeljano na Karitas. Kdor želi, lahko v ta
namen daruje tudi denar. Tako zahvalna nedelja ne bo le simbolična, ampak konkretno dejanje
hvaležne dobrote.
*
Čez dober mesec bo god sv. Miklavža. Vstopnice za otroke lahko dobite že od danes naprej
vsak dan po maši. Cena je ista kot že vrsto let: 5 evrov.

***********************************
PRED NAMI JE ZAHVALNA NEDELJA …
IZRAZIMO HVALEŽNOST
Prav je, da se vsaj enkrat v letu posebej spomnimo na tisto osnovno lastnost, ki bi jo moralo imeti naše
življenje: na hvaležnost. Morali bi biti hvaležni Bogu; bolj bi mu morali biti hvaležni! Pa tudi ljudem, saj smo
tako odvisni drug od drugega.
Na hvaležnost Bogu nas bodo na zahvalno nedeljo spomnile bogato okrašene slovenske cerkve; ne toliko s
cvetjem, ampak predvsem z različnimi pridelki s polj, vrtov, vinogradov in gozdov, pa tudi z izdelki človeških
rok in njegovega uma, tega velikega Božjega daru. Če morda drugače kaj radi pozabljamo, da bi se Bogu
zahvaljevali za vse prejete darove in za ljudi, po katerih tudi prejemamo veliko pomoči in dobrega, naredimo to
vsaj na zahvalno nedeljo. Storimo to z dobro mislijo in besedo, posebej pa še z molitvijo, ki nas odpira za
globljo povezanost z Bogom, s tistimi, s katerimi živimo tesneje povezani in jim dolgujemo veliko hvaležnosti,
pa tudi z vsemi drugimi ljudmi, s katerimi smo tako ali drugače povezani, pa jih morda niti ne poznamo. Saj iz
vsakdanjega življenja dobro vemo, kako drugače bi bilo, če bi se vsi potrudili biti hvaležni drug do drugega in
bi to tudi vsaj kdaj pa kdaj pokazali.
Udeležba pri evharistični daritvi na zahvalno nedeljo nas posebej vabi k hvaležnosti za Jezusa, za evharistični
kruh, ki se lomi in deli za naše življenje. Ob evharistični mizi se zbiramo kakor velika družina, ki skupaj moli,
poje in prejema kruh življenja. Ali ni to obenem povabilo, da Jezusa povabimo medse tudi takrat, ko se
zbiramo ob družinski mizi? Tisočere dobrote prejemamo: rodi jih zemlja, ki jo Bog zaliva s svojim
blagoslovom. Preden pa pridejo do nas, je vmes dostikrat še cela vrsta ljudi, ki bi jim tudi morali biti hvaležni.
Zaradi vsega tega je še kako na mestu vprašanje: ali še zveni po naših domovih skupna molitev pred jedjo in po
jedi, kot izraz naše hvaležnosti za to, kar prejemamo? Pokažimo Bogu svojo hvaležnost za darove zemlje s
tem, da to molitev zavestno gojimo in ohranjamo.
Po: www.notredamke2.rkc .si

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za
letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr.
za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše
življenje – vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen
zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno
razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev
maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno.
Po: http://katoliska-cerkev.si

