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ZAHVALA...
Današnjo nedeljo imenujemo ZAHVALNA, ker se na to nedeljo zahvaljujemo za vse
milosti, za dobrote, pa tudi trpljenje, ki smo ga prejeli v tem cerkvenem letu, ki gre
počasi h koncu.
Vsaj tu pa tam se je dobro zaustaviti ob besedici HVALA in premisliti, kaj nam sploh
pomeni. Ali ni mogoče prevečkrat samo oguljena fraza, ali pa nanjo celo pozabljamo?
(primeri) Ali se znamo za izkazano dobroto zahvaliti?
Zahvalna nedelja želi odpreti naše oči za vse, kar nam Bog podarja iz dnva v dan, želi
nam odpreti srce za Božje darove, ki smo jih vsi deležni. Hvaležnost pa ni stvar enega
dne v letu, ampak je način, kako človek gleda na stvari in ljudi, je drža. Zato skušajmo
danes odkriti, kje se ta drža rodi.
Vsakdo izmed nas je v življenju gotovo prejel kakšno darilo. Vrednost darilu nista
dala le lepota, uporabnost ali matarialna dragocenost, glavno vrednost da največkrat
človek, ki nam darilo podari, odnos, ki ga imamo do njega. Če mi bo podaril darilo
nekdo, ki mi ne pomeni veliko, ne bom čutil tolikšne hvaležnosti, kot bi me prevzela, če
bi mi darilo podaril nekdo, ki ga cenim.
Lahko torej rečemo, da se človek, ki danes nekaj naredi ali da zastonj, poda v avanturo?
Se lahko zgodi, da bo njegova dobrota naletela na nehvaležna vrata? Izkušnja
nehvaležnosti je verjetno ranila že vsakega izmed nas. Bomo zato svojo dobroto obesili
na klin? Če želimo posnemati našega Boga, potem gotovo ne.
Kje je bistvo naše drže pred Bogom, naše hvaležnosti za vse, kar nam je dal? »Tebi naša
hvala ni potrebna in naše hvalnice ti ničesar ne dodajo«, molimo v hvalospevu. Njegova
ljubezen je 100% zastonj. Zato je naša hvaležnost samo odgovor na zastonjski Božji
dar. Ko se človek s hvaležnostjo odzove na ljubezen, Bogu ničesar ne daje, ampak mu
le vrača drobec od neskončnega daru, ki ga je prejel.
»Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo«, »POMAGAJO PA NAM NA POTI K TEBI«. To je
bistvo. Pomaga nam. Hvaležnost Bogu ni duhovno razkošje svetnikov in menihov, ampak
je potreba človeka in lahko bi rekli smisel njegovega
življenja. Je stvar naše osebne uresničitve. Pomislimo:
nekdo nas je hotel, od vedno nas ljubi, je dal za nas
svojega Edinca. Ali ni največja sreča to, da spoznam
ta neizmerni Božji dar in se mu znam vsak trenutek
življenja zahvaljevati? Če se znam zahvaljevati, potem
se znam veseliti trenutkov življenja – če pa znam to,
potem sem srečen.

ZAHVALNA NEDELJA

»Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je
rekel: 'Nisi daleč od Božjega kraljestva.'« (Mr 12,34)
Odlomki Božje besede na 32.nedeljo med letom: 1 Kr 17,10-16; Heb 9,24-28; Mr 12,
38-44.
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V zahvalo angelom varuhom; Gor. Kanomlja 20/a

† Franc Buh, Mrzli Vrh 18
9.00 Ledine:
†† starši Loštrek; Pečnik 19
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10.30
† Anton Likar; Sr. Kanomlja 27

Na zahvalno nedeljo se bomo zahvalili za vse darove in letošnje zakonske
jubilante. Sv. maše bodo v Sp. Idriji ob 9h in 15h, v Ledinah pa ob 10.30.
Vse župljane lepo naprošam, da na zahvalno nedeljo spečete pecivo in
prinesete dobrote narave, da jih postavimo pod oltar. Prosim sporočite ga.
Simoni Golja Kosmač na gsm 031 335 621. Hvala.
Ta teden bo reden verouk.
V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje svetopisemske skupine.
V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši v kapeli adoracija in slavilna molitev.
V sredo bodo v Sp. Idriji ob 19.30 vaje za mešani pevski zbor.
V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje z lanskimi jubilanti.
V četrtek bo v Sp. Idriji ob 20h srečanje zakonske skupine.
V petek bodo v Vip. Križu duhovne vaje za letošnje birmance. Odhod
avtobusa bo iz Led. Razpotja ob 16.30 in Sp. Idrijie ob 17h. Starše naprošam
za kakšne dobrote. Molite za letošnje birmance.
Ob pogrebu. pok. Jožeta Velikanje ste namesto cvetja darovali za žup. Karitas.
V spomin in blagor rajnih, darujte za sv. maše. Ena krizantema ali svečka manj
na grobovih rajnih, se ne bo poznalo. Dar za sv. maše pa bo imel trajnejšo vrednost
v nebesih. Sv. maše bo opravil duhovnik drugod.
VSAK PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji od 8h do večerne sv. maše dan
celodnevnega češčenja. Povabljeni na molitev v pripravo na Postni misijon
leta 2019. VZEMITE SI ČAS ZA JEZUSA V TIHI MOLITVI.

Pred nami:
• 16.11. - v Sp. Idriji srečanje ŽPS
• 19.11. - v Sp. Idriji srečanje za starše veroučencev 3. razreda
• 22.11. - v Ledinah praznovanje sv. Cecilije
• 26.11. - v Sp. Idriji srečanje za starše birmancev
• 1.12. - v Ledinah/ Sp. Idriji izdelovanje adventnih venčkov
• 1.12. - v Sp. Idriji maša za notranje ozdravljenje
• 2.12. - začetek adventa - maševal bo škof g. Jurij Bizjak
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