KAJ SE BO DOGAJALO V NOVEMBRU
1. nov: VSI SVETI – zapovedan praznik.
Svetniki niso samo Miklavž, pater Pij in drugi »slavni« posamezniki. Med svetniki
so gotovo tudi nekateri naši pokojni prijatelji in sorodniki – vseh se spominjamo
1. novembra. Za kristjana je to dan vseh svetih in ne mrtvih.
2. nov.: Spomin vseh rajnih: Verni prosimo za svoje pokojne, ki so še v vicah.
Več kot sveče in cvetje je vredna molitev in največ sveta maša, ki se zanje daruje.
8. nov.: ZAHVALNA NEDELJA 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.
Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu
zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno.
14.-21. nov.: TEDEN ZAPOROV, letos z naslovom Pomislite na vrane …
Ne glede na to, kako zmedeno in težko postane življenje, ni Bog nikoli
oddaljen in hrepeni, da bi ga spustili k sebi. Vrane ne sejejo in ne žanjejo,
vendar jih Bog hrani. Koliko več kakor ptice smo vredni mi!
21.-28. nov.: Sklep tedna zaporov ; začetek TEDNA KARITAS in nedelja
Kristusa kralja, zadnja nedelja v cerkvenem letu. Vsi imamo isti temelj v
božjem, v BOGU, KI JE, KI JE BIL IN KI PRIDE. Vsi smo vredni in
imamo dostojanstvo, saj smo deležni enake Božje ljubezni. Naj se naše srce
v tednu Karitas uči sprejemati druge ljudi, jim prisluhniti, jih skuša
razumeti, se vživeti vanje in jim pomagati.
28. nov.: nedelja Karitas in 1. ADVENTNA NEDELJA. Božja beseda te
nedelje nam govori o molitvi. V njej se povezujemo z Očetom, Sinom in
Svetim Duhom ter med seboj kot bratje in sestre. V njej bomo začutili, kako
nas išče Jezus – v naših besedah, dejanjih in nam pripravlja prostor v
Očetovi hiši.
SAMO TISTI, KI NE VERUJEJO, IMAJO RAZLOG, DA SE BOJIJO..
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MOLITEV ZA RAJNE
Gospod, ti nisi Bog mrtvih, temveč živih.
V tebi živijo vsi, ki si jih poklical k sebi.
Spominjamo se vseh rajnih, ki smo jih ljubili,
vseh, s katerimi smo živeli. Z njimi nas povezuje
tvoja dobrota, s katero ljubiš nje in nas.
Spominjamo se jih pred teboj.
Zahvaljujemo se ti, da so v tvoji roki.
Rekel si namreč: »Na svojo dlan sem zapisal tvoje ime.«
Pred teboj se spominjamo vseh umrlih; vseh pozabljenih,
ki jih nihče ne objokuje; obupanih, ki so si vzeli življenje;
vseh tistih, ki so jih ljudje umorili.
Vemo, da so v tvoji roki in prosimo te:
sprejmi te najbolj uboge med svoje srečne otroke.
Zahvaljujemo se ti, da si tako blizu,
in tudi naši umrli so nam blizu v tebi.
Nihče, ki je v tebi, ne umrje.
Od tebe smo prejeli življenje; tudi umrli živijo iz tebe.
Z njimi nas povezuje to, da imamo isti čas življenja.
Vstal si od mrtvih in za teboj bodo vstali tudi vsi umrli.
Poklical si jih, da bi se veselili s teboj v večni luči
in te hvalili vso večnost.
Amen.

KAKO NAJ BOM TUDI JAZ SVET?

HVALA. Komu že?

1. november: Danes obhajamo praznik vseh svetih ali vseh svetnikov.
Cerkev je nekatere kristjane v toku zgodovine zaradi njihovih zaslug za
Cerkev ali za celotno človeštvo, zaradi njihovega vzornega življenja po
načelih evangelija, razglasila za blažene ali za svetnike. Vendar moramo
reči, da je veliko več ljudi pri Bogu, kot jih je Cerkev v zgodovini javno
priznala za svetnike. Tako se na ta dan spominjamo vseh tistih naših
znancev in sorodnikov, ki so na svoj način sveto živeli v tišini in skritosti.
Ta spomin nam jasno odpira pogled v naš končni cilj in daje smisel našemu
vsakdanjemu življenju.

Zahvalna nedelja: Nič nas ne naredi žalostnih, potrtih, nezadovoljnih tako
hitro, kakor nehvaležno srce. Koliko srečnejši bi bili, če bi bili bolj
hvaležni!
Uredništvo neke revije je več znanim osebnostim zastavilo vprašanje: »Če
bi vam zagotovili, da se vam bo izpolnila ena želja, kaj bi si zaželeli?«
Dobili so zanimive odgovore. Urednike je najbolj nagovoril odgovor: »Rad
bi, da bi znal čim bolj ceniti vse, kar že imam.« Kako bi bili srečnejši, če bi
bili bolj hvaležni!

Kako pa jaz? K svetosti v vsakdanjem življenju vabi papež Frančišek v
apostolski spodbudi Veselite in radujte se: »Da bi postali sveti, ni treba biti
škof, duhovnik, redovnik ali redovnica.« Svetost po njegovih besedah
nikakor ni prihranjena le za tiste, ki imajo možnost, da so daleč od
vsakdanjih opravil in lahko mnogo časa posvetijo molitvi. »Vsi smo
poklicani biti sveti, ko ljubimo in ko vsak dan pričujemo z vsakdanjimi
opravili tam, kjer smo,« pravi papež.
»Ali si poročen, poročena? Bodi svet
tako, da ljubiš in skrbiš za svojo ženo ali
moža, kakor je storil Kristus za Cerkev.
Ali si delavec? Bodi svet tako, da
pošteno in strokovno opravljaš svoje
delo v službi bratom. Si oče, mati, dedek
ali babica? Bodi svet tako, da
potrpežljivo učiš otroke hoditi za
Jezusom.«

Jasno pot, ki vodi v nebesa, nam Jezus predlaga v »blagrih«, ki jih
prebiramo pri maši na praznik vseh svetih. S svojim življenjem jih je
sam uresničil in nam daje zgled. Učimo se torej od Jezusa, kaj pomeni
biti ubog v duhu, ponižen in usmiljen, kaj pomeni iskati pravičnost, biti
čist v srcu in delavec za mir, kako prenašati preganjanje. To je življenjski
program za vsakogar, ki hoče slediti Učitelju na poti k cilju, za katerega
smo ustvarjeni. Vsi smo poklicani, da pridemo v nebesa.

Hvaležnost nas vodi k spoznavanju in priznavanju tistega, ki je z nami
vzpostavil odnos ter nam je nekaj dobrega storil.
Hvaležnost je
zakoreninjena v naši
tradiciji že stoletja.
Podobno, kot so to delali
naši kmečki predniki, se
na to nedeljo pri sveti maši
zahvalimo Bogu za darove
zemlje in neba, za
rodovitnost naših polj. Zahvalna nedelja pa je priložnost, da se spomnimo,
kaj vse je Bog dobrega storil v zgodovini našega naroda, naše družine, tebe
in mene osebno. Razmislimo.
"Kaj pa imaš, česar ne bi prejel?" (1 Kor 4,7) Če pa si prejel, zakaj meniš,
da si vse ustvaril sam? Zmogel si z Božjo pomočjo, z njegovo ljubeznijo!
Nič se ne zgodi brez njegove vednosti. Zato je hvaležnost največji odgovor
Bogu.
KJE BIVA BOG?
Deklica je s svojim dedkom stala ob starem vodnjaku. Spustiti sta hotela
vedro, da bi zajela vodo, ko je deklica vprašala: "Dedek, kje pravzaprav
biva Bog?" Dedek jo je dvignil, da je pogledala čez rob vodnjaka: "Poglej v
vodnjak in povej, kaj vidiš?" "Vidim sebe," je odgovorila. "In tam biva
Bog," je odvrnil dedek. "Bog je v tebi in v vsakem človeku."
Kako se obnašamo do drugih ljudi? Tudi v njih biva Bog.

