Sama sebi dar … Vem, sliši se čudno, pa vendarle. Moja glava in moje srce želijo opravljati
določene aktivnosti, ki pa bi bile popolnoma nemogoče, če ne bi moje telo zmoglo pri tem
sodelovati. Vidim, hodim, govorim, objemam … Kako hvaležna sem lahko svoji dovršenosti
se zavem le občasno, ko sem v stiku s kom, ki mu telesne omejitve preprečujejo, da bi
počel vse tako, kot bi si želel. Bogu sem hvaležna, da me preko teh ljudi spomni, kako
obdarovana sem.
Jaz - dar drugim … Včasih mi kdo pove, da sem v njegovem življenju v kakšni točki odigrala
pomembno vlogo in da mi je hvaležen za to. Zanimivo se mi zdi, da se to velikokrat zgodi,
ne da bi se tega zavedala ali se posebej trudila za to. Kot bi Bog na konico svoje roke pripel
– mene.
Svojo hvaležnost mi večkrat izrazijo tudi mož, otroci in ostali najbližji sorodniki. Včasih za
konkretno pomoč, včasih preprosto zato, ker sem, drugič za besedo, dejanje.
Drugi - dar meni … Počutim se izredno obdarovana. Imam nekaj čudovitih ljudi, s katerimi
grem skozi življenje in zelo sem hvaležna zanje. Poleg sorodnikov so tukaj prijatelji, ki imajo
v mojem življenju najrazličnejše vloge. Mnogi mi pomagajo z molitvijo v stiski, nekateri
pomagajo tudi materialno, ko se kaj zalomi, spet drugi so tisti, s katerimi si delim življenjsko
filozofijo v zvezi z načinom življenja, kamor je všteto vse, od vzgoje otrok, odnosa do
narave, zdravega načina življenja idr. Zelo ljubi so mi tisti, s katerimi si delim ljubezen do
dobrih knjig ali filmov. Prav vsak k mojemu zadovoljstvu z življenjem doprinaša svoj
kamenček.
Hvaležnost za materialno … Pri nas nam ničesar ne manjka. Finančno smo zaradi samo
ene plače sicer kar na kratko, pa vendarle. Siti smo, toplo nam je, lahko si privoščimo dopust
in tu in tam kakšen izlet, oblečeni smo čisto solidno, čeprav ne zamenjamo celotne
garderobe vsako sezono. Hvaležni smo vsem, ki nas občasno oskrbijo s kakšnim oblačilom
iz druge roke in z veseljem stvari, ki nam ne ustrezajo, damo naprej. Stvari se trudimo paziti
in z njimi varčevati. Jasno nam je, da če bomo pazili na osnovne stvari, bo več ostalo za
priboljške. Pravzaprav sem vedno bolj prepričana, da sva s tem, ko jim z možem ne moreva
nuditi vsega, svojim otrokom podelila neizmerno doto. Doto pričakovanja, hrepenenja in
nazadnje hvaležnosti in veselja nad prejetim.
Hvaležnost Bogu … Včasih ob večerih v temi ležim na blazini in razmišljam o tem, kako
me je Bog obdaroval. Obdaroval z Ljubeznijo, ki me objema preko mojih dragih, obdaroval
z Lepoto, ki me pozdravi že s pogledom skozi okno, obdaroval z iskreno Zaupljivostjo, ki
sije iz oči mojih otrok, obdaroval z Dobroto, ki mi jo trosijo celo neznani, mimoidoči ljudje.
Hvaležna sem za vsa navidezna naključja in čudežne ureditve težav. Hvaležna pa sem tudi
za vse prepreke, preko katerih plezam z velikim trudom ali pa jim moram priznati celo
premoč. Delajo me namreč boljšo, trdnejšo, prizanesljivejšo do drugih, bolj razumevajočo.
Jesen je lepa podoba Boga. Čudovita, bogata in radodarna. O, da bi ji bili podobni.
Vir: Iskreni. net
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Praznik vseh svetih, godovni dan nas vseh, vseh milijonov kristjanov, katerih zavetniki
prestolujejo tam v nebesih, ki jih po opisu evangelista sv. Janeza nihče ne more prešteti.
Kakšno srečo naj vam želim jaz in vi meni? Niti zlata niti srebra.
Judeža je 30 srebrnikov pahnilo v pekel, medtem ko so bili apostoli revni, a vendar v
nebesih. Nič ne koristi bogatinu. Niti bogastvo niti udobno življenje, niti visoka čast niti časna
sreča! Čemu Herodu njegova kraljevska krona, če morajo nedolžni otroci umreti?
Želim vam le eno in vi meni: da pridemo tja, kjer so naši blaženi prijatelji, k Očetu, kjer
ne tečejo solze, kjer ni žalosti, ne smrti. Ker tudi naše plačilo v nebesih je veliko.
bl. Anton Martin Slomšek

MANJŠA SVEČA, ZA SOČLOVEKA SREČA!
Prižiganje sveč na grobovih preko celega leta in na prvi november nas povezuje z našimi
umrlimi sorodniki in prijatelji. Ta lep običaj je v Sloveniji še posebej razširjen. Na ta dan se
običajno srečajo tudi sorodniki in utrdijo medsebojno povezanost. Bogato založene police
v trgovskih centrih in trgovinah nas že nekaj tednov vabijo, da kupimo sveče, če se le da
poceni, v večjih količinah in s čim daljšo dobo gorenja. Naši grobovi so tako v začetku
novembra prekriti s svečami. Na leto Slovenci prižgemo preko 20 mio sveč in od tega skoraj
polovico ravno v novembru. Mnoge sveče so narejene iz zelo slabih ali celo škodljivih
materialov. Pri tem seveda nastanejo velike količine odpadkov, ki obremenjujejo naše
okolje. Enako velja tudi za elektronske sveče, za katere ni posebnih zabojnikov. Vsebujejo
baterije in elektronska vezja, ki jih je zelo težko reciklirati. Da pri tem niti ne omenjamo
svetlobnega onesnaževanja z nenaravnim utripanjem.
Na Slovenski karitas tudi letos v akciji »Manjša sveča za sočloveka sreča« pozivamo k
manjši porabi sveč in k uporabi manjših sveč, ki gorijo krajši čas. S tako odločitvijo bomo
varovali okolje, ob tem da lahko privarčevana sredstva podarimo za ljudi v stiski. Bolj
bistveno od dolžine dni gorenja, vrste, velikosti in števila sveč, je misel na naše rajne
in na našo lastno umrljivost. To nas zagotovo spodbuja k večjemu sočutju in
odprtosti do ljudi, s katerimi živimo. Ob tem pa lahko s svojim darom, namesto sveč,
še nekaj lepega in konkretnega naredimo za ljudi okrog nas, ki bijejo bitko za
vsakdanji kruh. K taki drži pri ravnanju s svečami, vabi Karitas tudi svoje prostovoljce
in sodelavce. Povabljeni tudi vi!

JESENSKE POČITNICE: 29. 10. do 7. 11. 2018
Pon., 29. 10.
Ermelinda
Tor., 30. 10.
Marcel
Sre., 31. 10.
Bolfenk
(Volbenk)
Molitveni namen
sv. očeta
Čet., 1. 11.
VSI SVETI

Prvi četrtek
Pet., 2. 11.
SPOMIN VSEH
VERNIH RAJNIH
Prvi petek
Sob., 3. 11.
Viktorin Ptujski
Ned., 4. 11.
31.
NEDELJA
MED
LETOM
ZAHVALNA
NEDELJA
Pon., 5. 11.
Elizabeta in
Zaharija
Tor., 6. 11.
Lenart
Sre., 7. 11.
Ernest

Ob 17. uri
za + Nevenko Mrak ter starše: Antonijo in Franca Mraka
Ob 17. uri
za vse + na Vetušekovem
Ob 10.30 pri sv. Bolfenku, v Hudem kotu
za + Antona Ramšaka in vse + v družini ter za + mamo Marijo,
očeta Valentina, 3 brate in sestro
za + Petra Hartmana, obl.
Da bi govorica srca in dialog
vedno prevladovala nad govorico orožja.
Ob 8. uri za + starše: Marijo in Andreja Gradišnika ter
za vse + Verdinekove in sorodnike
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + očeta Viktorja in sestro Jelko
Ob 14. uri pri sv. Lenartu, na pokopališču
za + Marijo Planinšič, roj. Fornezzi
Ob 17. uri – v župnišču, v učilnici, pred Najsvetejšim
Molitev Rožnega venca
Ob 8. uri po namenu sv. očeta
Ob 10. uri na Sv. Antonu za vse + Brunčkove in Čavkove
Ob 11.30
za + župnika Franca Bračiča
Prva sobota - Ob 15. uri pri Mariji za + Ivana Planinšiča ter
dušno in telesno zdravje v družini
Ob 17. uri za + Klaro Kumer, obl. in se + Kumrove
Prva nedelja – darovanje: za novo streho na cerkvi
sv. Lenarta (Ribnica na Pohorju); na Antonu: za potrebe župnije
Ob 8. uri
Bogu in Devici Mariji v zahvalo za vse prejete milosti in dobrote
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Lešnikove starše: Albino in Franca
Ob 11.30, na pokopališču, LEPA NEDELJA na čast sv. Lenarta
za + Jožefo in Ignaca Mithansa
… duhovniški dnevi na Pohorju …
»Duhovnik na poti občestva«
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Doma ne bo daritve – sv. maše!

Čet., 8. 11.
Bogomir
Pet., 9. 11.
Posvetitev
lateranske
bazilike
Sob., 10. 11.
Leon Veliki
Ned., 11. 11.
32.
NEDELJA
MED
LETOM

Ob 17. uri
za vse + Knaverjeve
Ta dan se z bogoslužjem spominjamo
posvetitve lateranske bazilike, ki je rimska stolnica
ter jo izročilo imenuje 'mater vseh cerkva mesta in sveta'

Ob 17. uri za + Štefanijo Grubelnik
Ob 17. uri
za + Marijo, obl. in Jožico ter Ivana Turičnika in vse + na Resovem
po maši: srečanje veroučencev 3., 7. in 8. razreda in staršev
Ob 8. uri
za + Jožico Jamnik, obl.
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Marijo Ovčar
Ob 11.30
za vse + na Buznikovem

Molimo za vse, ki morajo živeti s praznim mestom ob sebi,
za vse, ki žalujejo, za otrokom, ki so ga izgubili,
za prijateljem, ki je zapustil njihov krog,
za nekom, ki manjka, a nima imena.
Molimo za vse, ki jih od okolja loči bolezen, ki so iztrgani iz sveta dela
in svobodnega gibanja, zaprti v svoj svet.
Molimo tudi za tiste, ki živijo v sporu z drugimi in ne vidijo rešitve;
za tiste, ki se ne morejo pogovoriti, ki morajo molčati in so sami.
Molimo za vse, ki jim je človeška trdota vzela pogum,
da ne bi začeli sovražiti luči življenja, ne dajali hudobiji prednosti pred dobroto,
temveč bi brez zagrenjenosti odprli srce v upanju in pričakovanju.
Huub Oosterhuils

Hvaležnost - pozabljena vrlina
Te dni pospravljam še zadnje pridelke tega rodovitnega leta. V naši shrambi so police polne
najrazličnejših marmelad, kompotov, kislih in posušenih shrankov … In včasih se utrujena
zalotim, da imam vsega zadosti in da ob obilju čutim še najmanj tistega, kar bi morala –
hvaležnosti.
Radodarna narava … Let, kakšno je letos, res ni veliko. Skoraj vse je obilno obrodilo. Zdi
se, da se moraš samo skloniti in nabrati. Tako samoumevno je. Ko se sprehajaš ponekod
po podeželju, ležijo in gnijejo pod drevesi sadeži, ki jih nihče ne pobira, ki nikogar ne
razveseljujejo. Postalo je samoumevno, da imamo raje kakovostno sicer vprašljive sadeže,
ki so svetleči in enaki po velikosti. Če taki ne rastejo pred našim nosom, jih dobimo tako,
da pač obiščemo trgovino. Pa ni samoumevno. Ne obilje pridelkov in ne polne police v
trgovini. Vse je dar. Tudi v mojem življenju.

