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Zahvalna nedelja

PRIŠLA JE NEKA UBOGA VDOVA!
Današnjo nedeljo lahko imenujemo »nedelja vdov«. V prvem berilu
beremo zgodbo o vdovi iz Sarepte, ki se je odrekla vsemu, kar je imela
(prgišče moke in nekaj kapljic olja), da bi pripravila hrano za preroka Elija.
Tudi v evangeljskem odlomku je osrednja osebnost vdova. Ko je Jezus
nekega dne stal pred tempeljsko zakladnico, je opazoval ljudi, ki so dajali
miloščino. Zagledal je neko ubogo vdovo, ki je šla mimo in je vrgla v
zakladnico vse, kar je imela: dva novčiča, to je en kvadrant. Potem pa se je
obrnil k učencem 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.«
S to pohvalo vdove je Jezus hotel poučiti učence, da Bog presoja drugače
kakor ljudje. On ceni dar malih, tistih, ki se pred drugimi ne morejo
izkazati niti takrat, ko dajejo miloščino, ker nimajo drugega kot le nekaj
drobiža, ki ga lahko podarijo. Pri vdovi Jezus opozori tudi na njeno
izjemno zaupanje v Boga, ki jo nagiba, da podari vse, ne da bi jo skrbelo za
jutri.

VIR: Cantalamessa

N O V E M B E R - SPOMIN NA NAŠE RAJNE
Ves mesec november nadaljujemo s spominom in
molitvami za naše drage rajne. Kolikor še niso dosegli
polnosti življenja pri Bogu, jim z molitvami in s sv.
mašami pomagajmo. Naj rajni ne ostanejo v spominu
samo 1. nov., ampak ohranjajmo z njimi živ stik vseskozi.
Naša vera nas uči, da »Se vidimo nad zvezdami«! Ali, kot pravi ljudska
modrost: »Če kdaj nebo se ti stemni, če ti upadejo moči, če zdi se ti, da
vsemu je že kraj, poglej, poglej v nebo tedaj«! Spletimo med seboj to
verigo molitve, dobrote in sožitja!
Dobro je slišati:
Ob »Zahvalni nedelji«: Karkoli se zgodi, v vsem lahko zaznamo Njega,
ki je izvor vsega dobrega. Danes se bomo zahvalili za sadove zemlje,
zagotovo pa tudi za zdravje. V času koronavirusa, smo vsak trenutek v
strahu, da se lahko okužimo in zbolimo. Biti hvaležen za zdravje, pomeni
biti soodgovoren tako za svoje zdravje, kot tudi za zdravje drugih.
Človek ni samo bitje iz mesa in kosti, zato nas zgolj
materialne stvari ne morejo osrečiti. Človek je tudi
duhovno bitje, ustvarjen po Božji podobi. Bog je
človeka ustvaril po svoji podobi. Bogu se zahvalimo in
ga prosimo, da bi bili v veri vedno bolj trdni in goreči.
Prav je tudi, da se zahvalimo drug drugemu.
Iskreno se Vam zahvalim spoštovani dobri ljudje, za Vaše darove v tem
letu pri obnovi cerkve in vse druge darove. Hvala vsem sodelavcem,
članom ŽPS (prejšnjim in sedanjim) ključarjema, katehistinjam, pevcem,
organistu, ministrantom, bralcem, vsem, ki krasite in čistite cerkev, druge
objekte in okolico. Članom raznih skupin in voditeljem, gospe Vidi in
mnogim drugim. Posebej pa hvala za duhovno podporo, za vse Vaše
molitve, dobra dela, sv. maše in skrb zame. Bog vam naj stotero povrne
vašo dobroto in čut za skupno dobro.
Soočenje s Kovid-19: Tako je naslov predavanja
strokovnjakinje, dipl. medic. sestre, ki nam bo
predstavila, kaj pomeni okužba s tem virusom in
posledice. Vsi se bojimo okužbe in če pride, kaj in kako ravnati. Aktualna
tema, ki je ne gre zamuditi. Vljudno vabljeni, v petek, 12. nov.
ob 18.00 uri v večnamenski prostor - zimsko kapelo.

Pratika in koledarji: Pri gospe Vidi lahko dobite Marijanski koledar in
pratiko za naslednje leto. Vedno je doma in vas čaka.
Ozimnica: Tudi letos lepo prosijo in sprašujejo iz Nadškofijske Karitas iz
MB, če smejo pričakovati kakšne pridelke iz naše
župnije. Vedno več je povpraševanja po hrani,
ozimnici in plačilu položnic. Lepo prosim, če imate in
če ste pripravljeni delček tega odstopiti (krompir,
pšenico, moko, olje, testenine, konzerve, higienske
pripomočke, …) tistim, ki nimajo. Lahko pripeljete kadarkoli; Gospa Vida
je vedno doma in Vam bo odprla garažo. Že vnaprej, iskrena hvala za Vašo
velikodušnost.
Koncert v cerkvi: danes, to nedeljo, 7. nov. 2021, ob 18.00, nas bodo
razveseljevali s čudovitim petjem, »Fantje na vasi« iz Rač.
Peli bodo ljudske pesmi, ki govorijo o ljubezni, ki jih naši
ljudje poznajo in so odraz in del naše kulturne dediščine, ki
nas je skozi stoletja ohranjala v družbi velikih sosednjih
narodov. Lepo povabljeni, ne bo Vam žal! Večerna maša bo
pol ure prej, ob 17.30.
Rožni venec ob 9.30 v oktobru: Lepo se zahvalim obema katehistinjama
in otrokom, ki so pripravili in molili rožni venec vse nedelje meseca
oktobra, ob 9.30. Boglonaj!
SINODA – Pomagati drug drugemu, da bi bili bolj bratje in sestre. »Med
vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo
vaš strežnik« (Mr 10,43). Podobno kot njegovi učenci, smo tudi mi danes
preračunljivi, tako da njegove besede niso vplivale na naš
način mišljenja. Zato njegove besede v nas, ne premikajo
ne gora, ne src. Zato naše srce ne pogreje niti nas samih,
kaj šele množic zunaj cerkve. Papež nas vabi k osnovni in
preprosti vaji; da bi se ozrli na brata ali sestro na naši levi
in desni, zadaj in spredaj, si jih malo ogledali, jih slišali in začutili ter
povabili v svoj dom, v hišo našega Očeta. Zato nas vabi, naj res zaživimo
kot Cerkev, skupaj na poti – syn-hodos = hoditi skupaj (sinoda). (celjski
škof)

Za dobro voljo: TEŽA – Žena možu: ''Če na tehtnici vlečeš trebuh nazaj,
zato nisi nič lažji.'' – Mož: ''To je res, toda tedaj vsaj lahko vidim številke
na tehtnici.

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
7. nov. 2021
PONEDELJEK
8. nov.
TOREK
9. nov.
SREDA
10. nov.
ČETRTEK
11. nov.
PETEK
12. nov.
SOBOTA
13. nov.
NEDELJA
14. nov. 2021

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
32. navadna ned. 8.30 Sestanek za starše prvo-obhajancev
Zahvalna ned. 10.00 v zahvalo za vsa opravljena dela v tem letu
17.30 za + Vinka Piška 30. dan
18.00 Koncert v cerkvi (Fantje na vasi iz Rač) Vabljeni !
7.30 za + Simona, Nežo, Vinka in 2x Stanka
Sagadina

Bogomir
Teodor, Božidar

……….za vse + Brezovske in Pustotske

Leon Veliki, pap.

18.00 za + Mileno Dolenc

Martin
Emilijan, Milan

18.00 za + starše Medved in Pauman in stare starše
(Molitvena ura za duh. in red. poklice)
17.30 za + Martino in Martina Jerič
18.00 »Soočenje s Kovidom-19« --- (gostinja, višja
medicinska sestra). Lepo vabljeni!

7.30 za vse + katerih imena ste napisali v kuverte
11.00 Krst dvojčič, Kodrič Nuše in Maše
Stanislav Kostka
18.00 za + starše Kacjan in Korošec, brata in sestre
(Molitvena ura za družine )
7.30 za žive in rajne župljane
33. navadna ned. 8.30 – 9.30 Govorilne ure za starše vseh veroučencev
10.00 za + Julijano Klasinc obl, Janeza in sorod.
11.30 za žive in rajne vaščane Mihovc in Drag. vasi
Dežurni ministrant:
GREGUREC FILIP
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