ŽUPNIJE GALICIJA
7. november 2021

NEDELJA

32. MED LETOM – ZAHVALNA

07.11.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Janka Doler
11.00 na Gori za +Draga Kundih

Ponedeljek

Bogomir

08.11.

18.00 za +Martina, Miha in Štefana Tržan

Torek

Posvetitev lateranske bazilike

09.11.

18.00 za +Angelo Ograjšek, osmina

Sreda

Leon Veliki

10.11

18.00 za +Martina Golavšek in rajne Ožbelakove

Četrtek

Martin

11.11.

8.00 na Pernovem za rajne

Petek

Jozafat Kunčević

12.11.

18.00 za +Martina Rotar

Sobota

Stanislav Kostka

13.11.

8.00

NEDELJA

33. MED LETOM

14.11.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Terezijo in Alojza Ježovnik, obl.
10.00 za +Geliko, Ivana in Ivico Videnšek

za +Štefana Trupkovič, obl., in starše Čretnik

32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA

Evagelij
UBOGA VDOVA JE DALA VEČ KOT VSI
Iz svetega evangelija po Marku

Tisti čas je Jezus med
svojim poučevanjem
govóril množicam:
»Varujte se pismoukov,
ki si želijo hoditi okrog
v dolgih oblačilih in si
želijo pozdravov ljudi
na trgih, prvih sedežev
v shodnicah in častnih
mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in hinavsko
opravljajo dolge molitve; ti bodo strože sojeni.« Sedél je
nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar
vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka
uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča, to je en kvadrant. Tedaj
je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično,
povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so
metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja,
ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar
potrebuje za življenje.«

Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in
prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so
darovala enoletno jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z izhodom judovskega
ljudstva iz egiptovske sužnosti je zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen.
Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku.
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. Maša je prošnja in
zahvala obenem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim
obredom.
Pri mašah na zahvalno nedeljo se bodo verniki, duhovniki in škofje s hvaležno
držo zahvalili drug drugemu in Bogu za vse prejeto v minulem letu. Zahvala
bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. Hvaležnost Bogu
spominja na Darovalca dobrega.

OB ZADNJIH UKREPIH VLADE JE BILO ZAPISANO:

Glede izvajanja verske svobode bo veljalo, da je kolektivno
uresničevanje verske svobode dovoljeno, če udeleženci
izpolnjujejo pogoj PCT, nositi morajo maske in zagotavljati 1,5
metra medsebojne razdalje.

