OZNANILA župnije/bazilike Ptujska Gora
7. – 14. november 2021
7. november
NEDELJA
32. med letom
ZAHVALNA

8. november
PONEDELJEK

630
800
1000
1600

Za žive in ++ farane
Za vse ++ rodbin Gungl in Najdenik
Za + Franca in Rozalijo Bukovič, Rudija Bukoviča in Marijo Marinič
Po namenu

730

Za + Marijo in Antona Čuka, Rudija Mesariča, brata Tonija,
Brankota in Ivanko Furek
Za + Slavka Erbusa (801)

Bogomir škof

9. november
TOREK Spomin
posvetitve lateranske bazilike

730
1400

Za + duhovnika Francija Brecla
V zahvalo Materi Božji za uslišano željo ter prošnja za zdravje
VOJAŠNICA LJUBLJANA: V zahvalo – po namenu (233)

Leon veliki papež

900

Po namenu
Za rajne in v dober namen (Brbre)
VOJAŠNICA BOH. BELA: Za vojake in družine

11. november

1300

VOJAŠNICA LJ.- ŠENTVID: Na čast M. B. za uslišane prošnje (248)

ČETRTEK

1800

Za zdravje hčerke in Dragota Frangeža
Po namenu

1800

Za + Franca Kidriča
Za + Marijo Skledar (693)

730

Za + starše Vesenjak, Petek in stare starše (466)
Za + Marijo Potočnik (296)

630
800
1000
1600

Za žive in ++ farane
Za + Božidara Preložnika (322)
Za + Ivota Babiča
Za Hrup Vlada, Tominšek Janka

10. november
SREDA

Martin škof

12. november
PETEK

730

Jozafat škof-muč

13. november
SOBOTA
Stanislav Kostka red

14. november
NEDELJA
33. med letom
Nikolaj Tavelič muč

Ob zahvalni nedelji – HVALA …
- zahvala nadškofa … (priloga)
- zahvala vernikom … sodelavcem …
Verski tisk: Tednik Družina! Mesečnik Ognjišče!
Marijanski koledar 2022 …
Družinska Pratika …
Misijonska stojnica misijonarja p. Miha Drevenška …

Zahvala ob zahvalni nedelji – nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl
Ob zahvalni nede lji Zahvalna nedelja ima namen, da v darovih, ki jih dan za dnem prejemamo, znamo
prepoznati Njega, ki je izvor vsega dobrega.
Na zahvalno nedeljo pred oltar ne položimo samo sadov zemlje, ki nam daje vsakdanji kruh,
ampak želimo položiti tudi svojo zahvalo za zdravje. V času koronavirusa smo vsak trenutek v strahu,
da se tudi mi okužimo in zbolimo. Biti hvaležen za zdravje pomeni biti tudi soodgovoren, tako za svoje
zdravje kot tudi za zdravje drugih.
Prav tako se moramo zahvaliti za vsa prizadevanja za skupno dobro, za pravičnost, spoštovanje drug
drugega, za čut solidarnosti in prijateljstva. Brez tega bi težko živeli, saj nam je povezanost z bližnjimi
v veliko oporo, posebno še v trenutkih, ko se čutimo osamljene, ko kdaj s strahom gledamo v
prihodnost.
Zahvalna nedelja želi v nas prebujati čut odgovornosti do okolja, v katerem živimo. Na žalost je
današnja slika našega odnosa do okolja skrb vzbujajoča. Neprestano brezvestno izčrpavanje zakladov,
ki jih v sebi nosi zemlja, pelje v pogubo planeta. Taljenje ledu na zemeljskih tečajih, velika
onesnaženost zraka in zemlje itd. že imajo hude posledice, ki pa se bodo še stopnjevale, posebej
še, če se bo takšen brezvestni odnos do okolja nadaljeval.
Človek ni samo bitje iz mesa in kosti, zato nas zgolj materialne dobrine ne morejo osrečiti. Človek je
tudi duhovno bitje, ustvarjen po Božji podobi: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo
podobnost! … Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega
in žensko je ustvaril« (1 Mz 1,26-27).
Po Cerkvi, ki je »vesoljni zakrament odrešenja«, Jezus Kristus do konca sveta odrešuje človeka: »Bog
hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« (1 Tim 2, 4). Za delo Kristusovega
odrešenja, ki se nam daruje v zakramentih in v Božji besedi, se danes Bogu zahvalimo in ga prosimo,
da bi bili v veri vedno bolj trdni in goreči.
Mnogo razlogov je za hvaležnost Bogu in drug drugemu! Zato, hvala vam, spoštovani duhovniki in
stalni diakoni, za vaše poslanstvo in nesebično razdajanje v vam zaupanih občestvih. Iskreno se vam
zahvaljujem za oddane binacije in trinacije, za mašne intencije in za vaše prostovoljne darove, ki so
izraz vaše dobrote in naklonjenosti.
Hvala vsem vašim sodelavcem: članom župnijskih pastoralnih svetov, župnijskih gospodarskih svetov,
cerkvenim ključarjem, katehistom/injam, pevcem, bralcem, ministrantom, vsem, ki čistite in krasite
naše cerkve.
Hvala vsem, ki na kakršen koli način sodelujete in pomagate, da so naša občestva živa in znamenje
Božje navzočnosti med nami. Hvala vernikom, tudi za vse darove in prispevke, ki jih prispevate za
potrebe župnijskih skupnosti in vesoljne Cerkve. Brez teh darov ne bi mogli uresničevati pastoralnega
poslanstva in obnavljati ter vzdrževati naših cerkva in drugih prostorov, kjer se odvija pastoralno delo.
Še posebej sem hvaležen za duhovno podporo, za vse vaše molitve, dobra dela in mašne daritve, s
katerimi svoje delo skupaj izročamo Bogu in njegovi materi Mariji.
Dragi bratje in sestre, hvala za vse delo in vso pomoč, ki ste jo pokazali v tem letu. Bog naj stotero
povrne vašo dobroto in čut za naše skupno dobro.

MISIJONSKA STOJNICA
MISIJONARJA P. MIHA
knjiga DALEČ NAPREJ JE TEKEL – P. MIHA
DREVENŠEK (priporočeni dar 14,00 €)
brošurica RADOST V RAZDAJANJU (prostovoljni dar …)
misijonski ROŽNI VENEC (priporočeni dar 5,00 €)
KLOBUČEK, atribut p. Miha (priporočeni dar 7,00 €)
Izkupiček (priporočeni dar) je namenjen za pomoč
zambijskim otrokom in reševanju revščine.
Bog vam povrni za vašo dobroto!

