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Zahvalna nedelja 

 

V TVOJI HIŠI 

Z Bogom se ne trguje! Bogu ni mogoče plačati za to, da izkazuje svoje dobrote. 
Mnogi ljudje v Jezusovem času kot tudi še danes mislijo, da smo z Bogom lahko 
v dobrih odnosih, če mu za to prinašamo drage žrtve, opravimo težka dela in se 
boleče odpovedujemo. Morda tako ravnajo, ker jih je strah Boga. Morda imajo 
Boga za nekoga, ki mu ni zaupati in ga je dobro imeti »na svoji strani«. Ali 
človek ljubi Boga, če trguje z njim, kot bi ga hotel kupiti? Mar je mogoče 
prinašati žrtve, ne da bi človek v to vložil svoje srce: daritev brez ljubezni?! 
Toda Bog je Oče, poln ljubezni, in vse, kar pričakuje, je ljubezen njegovih otrok. 
Ljubezen nima nič opraviti s trgovskim računanjem. Za Boga je pomembno 
samo eno: da ga ljubimo s svojimi dejanji in besedami iz vsega srca in da 
ljubimo bližnjega kakor sami sebe.  
V njegovi hiši, cerkvi, pa se zbirajo kristjani zato, da bi molili in hvalili Boga, ne 
pa, da bi v njej trgovali ali opravljali katerokoli drugo dejavnost. Cerkev je 
namreč hiša, kjer se javno oznanja evangelij Jezusa Kristusa, kot uradno 
sporočilo, ki kliče k spremembi življenja. Tu postane pri obhajanju evharistije 
Jezus Kristus sredi svojih prijateljev resnično in dejansko navzoč; daruje svoje 
telo in svojo kri za življenje sveta. Tu se zbirajo kristjani v vseh časih svojega 
življenja, od rojstva do smrti, in izpovedujejo vero v Gospoda in večno 
življenje! Sveti prostor torej nikakor ne more postati karkoli drugega! Cerkev 
je vedno bila in vedno bo »hiša Očetova«. Kraj, ki je njegov in prostor, kjer se 
njegovi družijo ob tem, kar je njegovega. Kadar prihajamo k njemu, da ga 
počastimo, pa naj bo to nedeljska maša ali druga priložnost, naj nam bo pred 
očmi, da je to kraj zbranosti, molitve. Ne gre za tržnico, polno hrupa ter stvari, 
ki v tak svet prostor ne sodijo. 

Po Charlesu Singerju 

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! 

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.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 9. november 

Posvetitev lateranske bazilike 
– zahvalna nedelja 

Gracijan, redovnik 

     800  za rajne  
   930  †† Marija Jančič in Helmut Kralj 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Jože Bezgovšek 

1500   Sv. Miklavž::  po namenu 

PONEDELJEK, 10. november 
Leon Veliki, papež, c. uč. 

   800   † Marija Pristovšek 
1800   † Rudolf Gril 88. dan) 

TOREK, 11. november 
Martin iz Toursa, škof 

     800   za rajne 
1800   †† Jože in Terezija Pristovšek 

SREDA, 12. november 
Jozafat Kunčevič, škof, m. 

   800   za rajne 
1800   † Angelca Pirtovšek (obl.) 

ČETRTEK, 13. november 
Stanislav Kostka, redovik  

   800   za rajne 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 14. november 
Obletnica posvetitve cerkve 

     800  za rajne 
1800   † Angelca Pirtovšek (obl.) 

SOBOTA, 15. november 
Marija de la Passion, ust. FMM 

   800    za rajne 
1800  †† Milivoj in Marija Topolić 

NEDELJA, 16. november 

33. nedelja med letom   

Marjeta Škotska, kraljica 

     800  †† Marija in Alojz Feguš  
                ter Marija in Anton Golobič 
   930  † Ludvik Kamplet (obl.) 
1800   za rajne  
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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