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Hvaležnost in veselje 

Hvaležnost je prva drža, ki naj bi se v nas vzpostavila zaradi veselja nad darom, ki smo 
mi sami. Ko se sprejmemo kot dar, zastonjski in brezpogojni dar, se razveselimo 
samega sebe. Samo pomislimo na veselje, ki ga otroku povzroči dar, ki ga prejme! 
Nekaj te otroške sreče nosi vsak prvinsko v sebi, četudi je morda globoko zakopana za 
negativnimi doživetji nesprejetosti, tako morda že iz obdobja pred rojstvom, kakor iz 
časa otroštva ali še kasneje. Na dnu vseh naših izkušenj je – tako verjamemo po 
razodetju – izkušnja Božje, to je Očetove ljubezni, po kateri smo nastali in zaživeli kot 
Božji otroci. Vse notranje rane so kasnejše.  
Zato je tudi prvi in najgloblji človekov odgovor lahko hvaležnost. Bogu, da sploh je in 
da je takšen, kot je. Kdor uspe nase pogledati v tej luči, se more razveseliti nad 
čudežem samega sebe. Ko se bo sam tako doživljal, bo z veliko večjo svobodo stopal v 
odnose z drugimi ljudmi, saj njegova globinska potrjenost ne bo več v prvi vrsti odvisna 
od njihovega sprejemanja ali zavračanja. Seveda pa doživetja z drugimi lahko močno 
pripomorejo k temu, da se posameznik zave svoje prvotne obdarjenosti ali pa da jo še 
globlje potisne vase in zastre pred svojo zavestjo. 

ZAHVALNA NEDELJA 

Danes se Bogu zahvaljujemo za vse, kar smo in kar imamo: za življenje, za 
sadove zemlje in dela naših rok; za vse duhovne in materialne darove. Bratje 
kapucini in sestre FMM se vam zahvaljujemo za vse, kar ste v duhovnem in 
materialnem smislu darovali za župnijo in za obe samostanski skupnosti. 

Danes bo sveta maša tudi na Miklavškem hribu ob 15. uri. Vabljeni! 

Ko to nedeljo stopamo skozi cerkvena vrata je gotovo 
možno opaziti, da je cerkev drugače okrašena kot sicer. 
Pridelki z vrtov, njiv, iz sadovnjakov, razni tovarniški in 
obrtniški izdelki, knjige, zvezki, igrače – vse to nas opozarja, 
da je danes zahvalna nedelja. To je tisti dan v letu, ko 
različnim ljudem rečemo hvala za vse, kar za nas storijo. To 
je dan, ko tudi Bogu izrekamo zahvalo za vse, kar imamo in 
smo. Ko se mu zahvalimo za zrak, sonce, dež in veter, za sadove zemlje in za vse naše 
sposobnosti, s katerimi nas je obdaril.   

KARITAS - Mesec november je tudi mesec dobrodelnosti, zato zbiramo hrano 
in druge gospodinjske potrebščine, ki jih bomo razdelili najbolj potrebnim 
pomoči.  

DANAŠNJA NABIRKA - Nabirka prve nedelje v mesecu je namenjena za 
potrebe župnije (ostalo je še nekaj dolga od urejanja župnijski prostorov, 
začenja se kurilna sezona, v kratkem bo potrebno prekriti streho cerkve …) in 
se zanjo lepo zahvaljujemo. 

MAŠE ZA RAJNE - V mesecu novembru bomo vsak dan v župnijski cerkvi 
darovali sveto mašo za tiste pokojne, ki nam jih priporočite. Pripravili smo 
kuverte z listom, na katerega napišete vse tiste, za katere naj molimo in 
darujemo svete maše.  

TISK - Na razpolago je Magnificat za november (4,90 €),  Pratika (5,20 €), 
Marijanski koledarji (2€) in stenski koledar (0,50 €). 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 3. november 

31. nedelja med letom, 
zahvalna nedelja 

Viktorin Ptujski, škof, muč. 

     800  † Dolfi Pecel 
   930   † Stane Mori 
1800   za rajne 
1030  Trem.: za zdravje in ozdravitev v družini 
1500   Sv. Miklavž:  za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 4. november 
Karl Boromejski, škof 

   800    za rajne 
1800  † Jože Ojstršek 

TOREK, 5. november 
Zaharija in Elizabeta 

  800    za rajne 
1800   po namenu 

SREDA, 6. november 
Lenart, opat 

     800   v čast Sv.  Duhu 
1800   † Jožef Viher 

ČETRTEK, 7. november 
Engelbert, škof 

    800   † Karolina Lednik in vsi †† Lednik  
1800   za rajne 

PETEK, 8. november 
Bogomir, škof 

   800    † Maksimilijan Burja 
1800  za rajne 

SOBOTA, 9. november 
Posvetitev lateranske bazilike 

  800    v dober namen 
1800  za rajne 

NEDELJA, 10. november 

32. nedelja med letom, 
Leon Veliki, papež, c. uč. 

     800  † Herman Kocjan 
   930   † Marija Jančič in Helmut Kralj 
1800   za rajne  
1030  Trem.: †† Ciril in Marija Hriberšek 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


