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Molitev :
Gospod Bog,
od tebe prihaja vsak dober dar,
vlij v naša srca hvaležnost za vse,
kar nam ti sam daješ
in kar nam poklanjaš po dobroti ljudi.
Daj, da se bomo bolj zavedali tvoje
dobrote,
ki prihaja k nam po plemenitih ljudeh
in po stvareh,
ki jih moremo imeti in uporabljati.
Naj še bolj cenimo tvoje darove.
Pomagaj nam,
da svoje hvaležnosti ne bomo kazali le z
besedami,
ampak tudi s tem,
da bomo pomagali ljudem,
ki so v kakršnihkoli težavah.
Tako bomo dobrotljivo stali ob strani
tistim,
ki so v potrebi, ter s svojo bližino
opogumljali tiste,
ki so potrti in žalostni.

NAŠEGA SOVRAŠTVA NE BOSTE
DELEŽNI!
Dunajčane in vse Avstrijce - kar velja končno za vse
ljudi, zlasti kristjane,
je dunajski
nadškof, kardinal
C.SchÕnborn spričo terorističnih napadov spodbudil, naj jih
ne zajame panika, saj je tudi ta nalezljiva, ko je za odnos do
povzročiteljev dodal na svoj način izjavo, ki povzema
pravzaprav sporočilo evangelija z drugačnimi besedami
in sicer »Našega sovraštva ne boste deležni!«. Lahko bi
misel iz naslova izrazili še drugače: Ne prebujajte sovraštva
do nikogar, kljub vsemu kar se je zgodilo, poznamo
drugačno, boljšo pot, ki je v skladu z evangelijem, ki ga
želimo živeti.
Tako kot nas lahko prevzame sovraštvo tudi v
domovini, pa nas lahko nagovarja tudi hvaležnost, ki jo
izražamo še zlasti ob zahvalni nedelji, mnogim in na sto in
več načinov.
Anonimna pošta mi ni bila nikoli v veselje, toda
včasih tisti, ki piše nima moči, da bi se podpisal pod izpoved,
ki ni zlonamerna ali sramotilna. Je lahko izraz želje po
notranji svobodi in olajšanju kjer je med drugim zapisano
tudi naslednje: »Živimo v časih, ko nam gre marsikaj narobe,
želimo si boljšega življenja, zdravja, veselja …Nekega dne
se mi je utrnila misel, kako sem lahko srečen, da … kaj pa
tisti, ki se jim je življenje med epidemijo obrnilo na glavo …

pa eno Zdravo Marijo zmolite za mojo … «
Moj odgovor tej osebi, ki se z njo ne morem osebno pogovoriti, čeprav si to želim in tudi ne povrniti,
- ker mi ni tako hudo - izražam kar z molitvijo, ki je zelo primerna tudi za zahvalno nedeljo.
Enako se kot župnik zahvaljujem vsem, ki zlasti v teh časih mislite, darujete, molite za župnijo in duhovnike.
Pridružujem se s sporočilom našega škofa g.Jurija Bizjaka, ki v svoji zahvali sporoča, da bo »nabirka letošnje
zahvalne nedelje za vzdrževanje duhovnikov v Petrovem domu. Čeprav duhovniški dom ni bil predviden niti
opremljen za posebno nego, želimo tudi zaradi sedanje korone vsakega duhovnika čim dlje obdržati v lastni oskrbi
in negi. S tem namenom tudi zelo priporočam nabirko zahvalne nedelje. »Moj Bog pa vas bo z vsem, česar vi
potrebujete, napolnil po svojem bogastvu v slavi, v Kristusu Jezusu« (Flp 4,19)
Škof v Murski Soboti pa je v svoji zahvali zelo oseben, ko že v naslovu obelodani svoje čutenje: Letos mi je
zelo težko reči »HVALA«, pa vendarle … in ugotovi tudi »Zaupanje v Boga in zaupanje v ljudi -to dvoje se mi zdi
v tem času preizkušenj svetovnih razsežnosti tolažilni in spodbudni signal Svetega Duha. Brez zaupanja ni
napredka….«
Bog povrni tudi vam vsem, ki želite meni in drugim dobro. Ki se me spominjate v duhovnem in materialnem
smislu. Tudi sam bi moral biti bolj oseben v zahvalah, ki kasnijo ali imajo kakšen drugi »virus« pozabljivosti ali
premajhne pozornosti. Bog naj vam bogato povrne!
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