
 
 

1. nov: Vsi sveti in Dan spomina na mrtve. Sv. maša ob 15. uri, blagoslov 

pokopališča. Pol ure pred mašo bo molitev za pokojne. Lepo povabljeni na to skupno 

molitev, ko pred  usmiljenim Jezusom upamo na vstajenje in večno življenje z njim, 

nas in naših pokojnih. 

 

2. nov.: Spomin vseh rajnih in prvi petek. Maša ob 8. uri v Spodnji Kungoti, v 

Zgornji Kungoti ob 8. molitvena ura in ob 10. uri maša.  Maša še ob 18. uri po 

namenu svetega očeta. V molitvi spomnimo vseh, ki smo jih poznali in so zdaj že 

onstran. Naj ne bo naš spomin nanje samo ob grobu, ampak v molitvi zanje. 

 

3. nov.: duhovna obnova za sodelavce Karitas na Ptujski gori, začetek 9.30. 

 

4. nov.: ZAHVALNA NEDELJA je dan, ko želimo izreči iskreno zahvalo najprej 

Bogu, ki nas je v življenje poklical, in vsem, s katerimi delimo svoje življenjske 

trenutke, svoje veselje in žalost, uspehe in načrtovanja. Zahvaljujmo se za vse, kar 

nam je darovano po zemlji, naravi in  ljudeh. 

Pri nas tudi karitasova nedelja. Maša popoldne ob 14. uri, nato druženje na 

cerkvenem dvorišču, srečelov. S prispevkom za srečke pomagamo župnijski Karitas, 

da lahko izpolni prošnje najpotrebnejših. 

 

17. nov.: Srečanje pripravnikov na birmo z nadškofom na Vrbanski. 

 

18. – 25. nov. teden zaporov z naslovom: Bližajmo se z zaupnostjo. Molimo, da bi 

vsi: zaporniki, oškodovanci, svojci, uniformirano in podporno osebje, sodniki in 

zaporniški duhovniki zaznali v sebi klic ali tiho hrepenenje po milosti, usmiljenju 

inevharistiji, ki bi jim bila na tej poti v pravem trenutku v pomoč. 

 

25. nov. nedelja Kristusa Kralja vesoljstva - zadnja nedelja v cerkvenem letu. 
(Konec tedna zaporov in začetek tedna Karitas.) 

 

25. nov. - 2. dec.: Teden Karitas z naslovom Rast mladosti iz korenin modrosti. 
Vsebina je povezana  z mladimi, kako jih spremljati na poti k odraslosti, kako jim 

predati vrednote, znanje, izkušnje in jih nagovoriti k dobrodelnosti in odprtosti do 

bližnjega. 

28. 11.  dopoldne srečanje prostovoljcev na Ponikvi, ob 17. in 20. uri (televizijski 

prenos) dobrodelni koncert Klic dobrote v Celju. 

 

1. dec.: oratorijski dan za veroučence pred prvo adventno nedeljo. 
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BESEDA ŽIVLJENJA: VDOVIN DAR (Mr 12, 41-44) 
 
Jezus je sedel nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar 
vanjo.  Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je 
vrgla dva novčiča. Tedaj je poklical k sebi svoje učence 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." 
 

Razmišljajmo ob tej evangeljski 
besedi 
 
Kaj vas je nagovorilo v tem odlomku? 
Jezus je bil prav gotovo marsikoga vesel, 
ko je videl, kako velik del svojih dohodkov 
prispeva za hišo njegovega očeta.  
Apostole pa je spet opomnil, naj ne 
nasedajo zunanjemu videzu. Bogat dar, ki 
ga nekdo da, je lahko res znak njegove velikodušnosti. A je tudi možno, da 
je le maska, pod katero skriva notranjo pokvarjenost. prav tako je z revnim 
darom: lahko je znak darovalčeve notranje revščine, lahko se pa z njim 
skriva biser vere in ljubezni. tak biser je bilo srce vdove. 
 Bog nam ne določa ne obleke ne molitve in ne daru. Vsakdo se naj ravna 
po lastni presoji. A ne bomo ga preslepili, da ne bi videl v našo notranjost in 
precenil vrednosti našega srca. 
 

Kaj dajemo, kako dajemo za uboge, za cerkev? 
Kaj nam govori naša vest? 

Dajemo tako, da vsi vidijo, ali se celo pohvalimo? 
Ali dajemo neopazno, prostovoljno in razen Boga tega nihče ne opazi? 
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  je molitveno zelo bogat mesec. Ne 
samo da molimo ves mesec za rajne, v tem mesecu imamo še teden 
zaporov, teden Karitas, svetovni dan ubogih (na pobudo papeža Frančiška 
na nedeljo pred praznikom Kristusa Kralja, letos 18. novembra). Naj nas v 
tem mesecu podpirajo tudi svetniki, ki so že v davnini sadili krščansko vero v 
naši deželi in se jih spominjamo. Na koledarju najdemo sv. Viktorina 
Ptujskega, sv. Virgila in sv. Modesta Gosposvetskega. 

Delajmo dobro, dokler imamo čas, in dajmo slavo našemu nebeškemu 
Očetu; posvetili bomo sami sebe in dali dober zgled drugim. (sv. p. Pij)  

 

 
 

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in 

zahvaljevanja, vendar ne le za letino 

in pridelke, ki jih je dala narava, 

ampak tudi za druge darove, npr. za 

spoznanje, svobodo, dobroto, dom, 

čas, vero. -  

V Cerkvi na Slovenskem zahvalno 

nedeljo vsako leto obhajamo na 

nedeljo po prazniku vseh svetih. Letos bo to 4. novembra. 

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in 

pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, 

svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, 

kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in 

hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost 

medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za 

kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je 

podarjeno. Maša je prošnja in zahvala ob enem, zato je praznovanje zahvalne 

nedelje povezano z bogoslužnim obredom. 

Pri mašah na zahvalno nedeljo se bodo verniki, duhovniki in škofje s 

hvaležno držo zahvalili drug drugemu in Bogu za vse prejeto v minulem letu. 

Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. 

Hvaležnost Bogu spominja na Darovalca dobrega. 

 
 

Pisec življenjepisa svete Matere Terezije Lush Gjergji navaja 
naslednje:                         
V Zagrebu je Mati Terezija vzela moje roke v svoje roke in 
dejala:  »Nekaj te bom naučila za celo življenje. Ti veliko 
delaš, malo spiš in imaš veliko odgovornosti. 
Ko se prebudiš, poglej svoje roke in svoje prste ter se ob 
vsakem prstu vprašaj: Kaj bom danes naredil za Boga? In 
ob drugi roki: Kaj bom danes naredil za človeka? Daj roki 
skupaj in pojdi na delo.                                                                                                    
Ko boš zvečer imel za seboj ves dan in boš utrujen, morda tudi razočaran, se 
zopet postavi pred Boga in si pomagaj z rokama: Kaj sem danes naredil za 
Jezusa? In ob drugi roki: Kaj sem danes naredil za človeka? Potem roki spet 
skleni in, če si kaj dobrega naredil, se zahvali Bogu. Če kaj ni bilo dobro, prosi 
Boga odpuščanja in mirno zaspi, Kristus je s teboj.«                                                                                                  
To je zame najlepše spraševanje vesti, ki ga še danes opravljam. 

                                                                                                  Po: B. Rustja 

Kako živiš vero in kako bi nagovoril mlade k vztrajanju v veri? 

Imel sem to srečo, da sem bil vzgojen v verni družini, kjer mi je bila 
vera predana. A kljub temu se mora vsak sam odločiti za svojo pot. 
Kmalu namreč ugotoviš, da je to osnova, vsak dan pa je treba sproti 
reči, da je to to in da se splača potruditi. Ena stvar, ki mi pomaga je, 
da se zavedam, da ne zmorem vsega sam, ampak da je tu še Bog. 
Pomembno pa je tudi zavedanje, da lahko vedno začnem znova. Sem 
grešil in bom, ampak vem, da imam nove priložnosti. Zraven pa spada 
redno obiskovanje maše, branje božje besede, redna spoved in 
obhajilo. To so pripomočki, da lahko živim naprej. 

 

Sporočilo pesmi »K tebi«, 
najljubši verz na Ritmu duha: 

»Prihajam pred oltar, 
prinašam svojo dušo kot 

največji dar.« 

 


