ŽUPNIJE GALICIJA
8. november 2015

NEDELJA

32. MED LETOM – ZAHVALNA

08.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Martina Rednak
ter Milana in Anico Kragolnik
ob 11h na Gori za +Draga Kundih

Ponedeljek

Posvetitev lateranske bazilike

09.11.

ob 18h za rajne Zavalinškove, Marčakove in Videnškove

Torek

Leon Veliki

10.11.

ob 7h

Sreda

Martin

11.11.

ob 7h

Četrtek

Jozafat Kunčevič

12.11.

ob 17h na Pernovem za +Mirka Šuper, osmina

Petek

Stanislav Kostka

13.11.

ob 18h za +Martina Rotar in Franca Dimec

Sobota

Nikolaj Tavelić

14.11.

ob 7h

NEDELJA

33. MED LETOM

15.11.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Terezijo in Alojza Ježovnik, obl.
ob 10h za +Stanka in starše Kramar, obl.

za +Martina Golavšek in Ožbelakove
za +Martina in Štefana Tržan

za +Anico Grebovšek

OB ZAHVALNI NEDELJI

V dobi tehnike, razvitega
gospodarstva in uspešnih trgovskih
zvez se marsikomu zdi nesmiselno,
da bi se Bogu zahvaljeval za tisto,
kar je storil pravzaprav človek sam
s svojo marljivostjo in iznajdljivostjo. Celo kmet, ki je bil včasih tako odvisen
od obnašanja narave, Božje volje, zdaj bolj samozavestno seje, dela in z
gotovostjo zre koncu leta naproti brez bojazni, da ne bi uspel, ker mu
zavarovalnica povrne škodo, če je nastala zaradi poplave, toče, požara in
podobno. Na prvi pogled izgleda prav zares, da današnji človek ne potrebuje
Boga in da se mu na zahvalno nedeljo nima za kaj zahvaljevati.
Ali ne gledamo na vse stvari preveč površno? Ali se nam res za nobeno stvar ni potrebno zahvaljevati. Bogu?
Smo res že tako neodvisni od njega? Ne dajmo se zaslepiti visoko razviti civilizaciji, rekordnim številkam in
statistikam uspeha. Zemlje in njenih sil še zdaleč nimamo v oblasti. Še vedno je vse v rokah Stvarnika. Za
skrivnostjo, ko se namreč leto za letom poraja iz zemlje novo življenje, ko vzkali seme in poženejo sadeži, ne
stoji samo naše razumno in trdo delo, ampak tudi ljubezniva in zvesta Božja skrb. On nam končno daje vse,
s čimer moremo razpolagati n se okoriščati. Nenazadnje nam je podaril tudi življenje in možnost, da s svojo
glavo razmišljamo in z rokami delamo. Zato mu tudi gre vsa zahvala.
Naša praznična daritev na zahvalno nedeljo naj bo torej združena s tem, da se mu zahvalimo za svoje
življenje in vse, kar z njim prejmemo. Vse to mu položimo na oltar in mu recimo eno samo a iskreno besedo:
Hvala!
Po: Bogoslužno leto B

Zahvaljujemo se ti, Gospod,
za dar tvojega trpljenja,
s katerim nam izbrisuješ grehe,
ker si se s svojo smrtjo
daroval za nas.
Zahvaljen, da si živel med nami
učlovečen,
da si se hranil z darovi zemlje
in nas učil posnemati
cvetje na polju in ptice pod
nebom,
ki ne sejejo in ne žanjejo,
pa vendar živijo.
Zahvaljen za vse sadeže in
plodove,
za mir in vsakršno blaginjo.
Berta Golob, Zahvala za Božji kruh

