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MARIJE ZAVETNICE
NA PTUJSKI GORI

ZAHVALNA NEDELJA – BOGU HVALA

Hvaljen Bog,
Gospod vesolja.
Po tvoji dobroti 
smo prejeli ta kruh, 
to vino.
Tebi ju prinaša-
mo kot sad zemlje 
in dela naših rok, 
naj nam postaneta 
kruh življenja in 
duhovna pijača.

Spoštovani bratje in sestre, dragi farani!
Danes, na zahvalno nedeljo, bi se Frančiškovi bratje minoriti iz 
samostana Matere božje radi zahvalili vsem vam, dragi farani, za 
vse dobrote, ki smo jih od vas deležni. Prisrčna hvala za vašo skrb 
in naklonjenost pri obnovah, restavratorskih in konservatorskih 
posegih. Tako naša bazilika in podružnična cerkvica sv. Lenarta na 
pokopališču dobivata novo podobo za nove generacije. Ob zahvali 
pa se priporočamo tudi v prihodnje, saj nas na božjepotnem kraju 
čaka veliko duhovno poslanstvo, ki pa potrebuje tudi pridne roke, 
dobro in naklonjeno besedo ter zavzetost za božjo hišo in sveto de-
diščino, ki smo jo (zastonj) prejeli od naših prednikov.

Frančiškovi bratje iz samostana na Gori

ODMEV IZ ASSISIJA

»Hvala ti, sv. oče Benedikt XVI.,« so v Assisiju 
glasno vzklikali posamezniki in skupine ude-
ležencev letošnjega srebrnega srečanja v duhu 
Assisija. Vsi kristjani, mnoge religije in verstva 
(zbranih je bilo preko 300 zastopnikov), vsi lju-
dje dobre volje na našem planetu moramo biti hvaležni papežu za 
povabilo in za nove korake na poti duha Assisija, s katerimi je potrdil 
preroško držo in  smer svojega predhodnika ter z molitvenim sre-
čanjem znova pritegnil pozornost celega sveta k prizadevanjem za 
mir. Morda tudi po letošnjem asiškem srečanju na svetu ne bo nič več 
miru kot doslej, toda pozornost kristjanov, različnih religij in verstev, 
ljudi dobre volje, pozornost sveta se je usmerila k prizadevanjem za 
mir. To je novo upanje, je nov začetek, nov korak k prelepemu zna-
menju bodočnosti.
Papeževa drža, njegove besede, izrečene v Assisiju, usmerjajo pred-
vsem k notranjemu človeku in h graditvi temeljev miru, ki koreninijo 
v človekovem srcu, in k osebni odgovornosti. Papež je posebej opo-
zoril na uničujoče stranpoti religije, ki se kažejo v terorizmu, in na 
spremenjeno duhovno ozračje, ki se zrcali v češčenju mamona, ko ni 
več pomemben človek, ampak osebna korist.
Tudi ostali prisotni voditelji različnih religij in verstev, vključno s 
predstavnico neverujočih, so v Frančiškovem mestu izražali svojo za-
vezanost temeljnim izhodiščem duha Assisija.
Tu, pri temeljih, moramo mir v duhu Assisija graditi tudi na naši slo-
venski zemlji, drugače po evangeljskih besedah gradimo na pesku … 
in se čudimo, da se nam naša hiša miru ob prvem sunku vetra, ob pr-
vem nalivu vedno znova zruši; podrtija te hiše postaja vedno večja … 
Okrepljeni in polni duha Assisija začnimo (znova) z malimi, a po-
membnimi koraki: tiho zapreti vrata, posaditi rožo, dati in sprejeti 
odpuščanje, izreči besedo oprosti, moliti za mir, brezpogojno podpre-
ti tiste, ki delajo za mir.

P. Janez, asiški romar



NADŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI

Zahvalna nedelja nas vabi, da utrdimo hvale-
žnost do Stvarnika, in to vedno, povsod in za 
vse. On nas in stvarstvo nenehno vzdržuje in 
nam po naravi naklanja mnoge darove. Tej hva-
ležnosti dodajamo zahvalo za vse nadnaravne 
dobrine, ki nam omogočajo duhovno življenje 
v živem stiku z Bogom ter v njem z brati in se-
strami. Bog bodi zahvaljen!
Dragi verniki v župnijskih občestvih! Vam se 
želim zahvaliti za vse, kar ste bili pripravljeni 
storiti za razvoj svojih župnij na vseh področjih, pa tudi za vse, kar 
ste storili v dekanijskem ali nadškofijskem merilu v okviru raznih 
ustanov in svetov. Dragi verniki, hvaležen sem vam tudi za finančna 
sredstva, ki jih namenjate za delovanje naše nadškofije v obliki kva-
trnih ali drugih nabirk, pa tudi za tista, ki so namenjena dejavnostim 
celotne Cerkve na Slovenskem ali v vesoljni Cerkvi. Zahvaljujem se 
vsem, ki ste naši nadškofiji namenili 0,5 % svoje dohodnine; tudi ta 
sredstva bodo v celoti porabljena za pastoralne dejavnosti. Vse, ki se 
še niste odločili glede tega deleža dohodnine, pa vabim, da ga name-
nite naši nadškofiji in tudi tako pomagate blažiti težko stanje.
Zavedam pa se, da naša prizadevanja niso dovolj; da rodovitnost na-
šega truda izprosi le molitev in žrtev, zato se zahvaljujem tudi za vse 
duhovne darove, ki ste jih molivci, bolniki in trpeči darovali zame 
kot nadškofa, za duhovnike, za tiste, ki jih Gospod kliče v duhovni 
poklic, za redovnike in redovnice ter za vse projekte in druge potrebe 
naše nadškofije.
Pri vsaki sveti maši se zavem, da je evharistija najprej zahvala: skupaj 
s Kristusom nebeškemu Očetu, nato pa tudi vsem vam, ki skupaj z 
menoj predstavljate Kristusovo skrivnostno telo na ozemlju maribor-
ske nadškofije.
Naj vam bo Bog na priprošnjo sv. Andreja in bl. škofa Antona Marti-
na bogat plačnik in vas spremlja s svojim blagoslovom!

Msgr. Marjan Turnšek, mariborski nadškof
(Pismo je nekoliko skrajšano.)

  6. november: ZAHVALNA NEDELJA
  Pri deseti sv. maši SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV.

  13. november: MARTINOVA NEDELJA
  Po sv. maši ob 10. uri blagoslov mladega vina in kulturni program  
  na trgu.

  14. november: ob 18. uri molitvena ura in sv. maša za moralno  
  prenovo slovenskega naroda.

  20. november: po osmi sveti maši bo srečanje bralcev za  
  Slomškovo priznanje. Ob 17. uri bo srečanje zakonske skupine.
  22. november: SVETA CECILIJA, zavetnica cerkvene glasbe
  Našim pevcem v obeh zborih, tudi otrokom, ki obiskujejo otroški    
  zborček, obema voditeljicama – ga. Ireni in ga. Doroteji – čestita- 
  mo, se zahvaljujemo ter jim želimo zdravja in poguma.

  21.–27. november: TEDEN KARITAS
  V njem bo med drugim že tradicionalno romanje prostovoljcev na  
  Slomškovo Ponikvo in enaindvajseti Klic dobrote. V soboto, 
  26. novembra, ob 20. uri bo v Celju v dvorani Golovec  
  dobrodelni koncert za družine v stiski pod geslom  
  'Srce, ki vidi'.

  27. november: prva adventna nedelja
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V soboto, 29. oktobra, je v Zambiji dokončal tek zemelj-
skega življenja in se preselil v večnost dolgoletni misijonar 
p. Miha Drevenšek. Njegovo telo počiva v Zambiji, v nje-
govi drugi domovini. 




