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Ali se imam zakaj zahvaliti?
Leto je hitro naokrog in spet je pred nami zahvalna nedelja. Prva misel, ko
sem začela s pisanjem tega razmišljanja me je popeljala nazaj v otroška
leta. Ta nedelja mi je bila zmeraj pri srcu, saj se mi je zdela zelo praznična
in slovesna. Že same priprave so bile lepe in otroci smo kar tekmovali kdo
bo v cerkev prinesel najlepše jabolko, največjo bučo, najslajši grozd,
najdebelejši korenček…. in še bi
lahko naštevala. Seveda med vsemi
temi pridelki in sadovi narave ni
manjkal tudi kakšen plišasti
medvedek ali Barbika in starejši so
se ob tem malce hudomušno
nasmihali. Mi pa smo bili na svojo
okrasitev pred oltarjem nadvse
ponosni. Še posebej pa mi je bil pri maši všeč trenutek, ko so zapeli vsi
zvonovi, zaigrale orgle in odrasli ter otroci smo na ves glas in od srca
zapeli pesem: Hvala večnemu Bogu, vse stvari ga zdaj slavite, Stvarniku
dobrotniku, večno slavo zadonite…
Tudi letos ne bi bilo nič drugače. Pa smo v času, ko bo moral vsak za sebe
ali pa v krogu svoje družine Bogu izreči to zahvalo. Kdo izmed Vas se
morda sedaj po tihem celo sprašuje ali se imam v tem letu Bogu za kaj
zahvaliti? Ko pa se zdi, da gre vse narobe in vse na slabše. Res je, da nas
zadnji meseci postavljajo pred velike preizkušnje, izzive, nova tveganja,
strahove, pa tudi pred nove priložnosti za napredek, pa naj to hočemo ali

ne. Marsikaj smo se prav v tem času naučili, marsikaj spoznali, marsikdo
od nas si je morda moral na novo postaviti svoj vrednostni sistem.
Ko spremljamo sredstva družbenega obveščanja in vidimo, ter slišimo kaj
vse se po svetu dogaja, si skoraj upam reči, da nam gre še zelo dobro.
Imamo svoje domove, ko so se mnogim njihovi domovi zaradi neurij
podirali kakor domine. Na poljih in vrtovih smo marsikaj pridelali, da ne
bomo trpeli lakote. Če le nismo dovolj izbirčni tudi nobeden izmed nas ni
brez obleke. Še bi lahko naštevala. Res je, da smo mnogi izgubili to leto
tudi svoje najdražje, ki smo jih imeli radi in jih bomo vedno pogrešali. Pa
vendar verujemo, da so pri Bogu. Mnogi ste se prav to leto razveselili
svojih sinov in hčera, ki so stopili v vaša življenja. Mnogi ste našli svoje
življenjske partnerje in se odločili za skupno življenjsko pot. Marsikdo je
dobil svojo prvo službo ali pa našel novo. Žal se je dogajalo tudi obratno,
ko so mnogi za svoje preživetje morali v tujino.
Po mnogih letih ukvarjanja z otroci sem slišala celo to, da pogrešajo šolo in
seveda svoje vrstnike.
Marsikaj nam je dano, pa tega ne vidimo ali nimamo časa videti. Ustavimo
se za trenutek. Premislimo pri sebi, kaj nam v življenju res nekaj pomeni in
se nato Bogu in tudi našim najbližjim zahvalimo za vse, kar smo dobrega
prejeli. Naj nam ne bo nerodno reči preprosto besedico »hvala«. Ostanimo
pogumni in polni zaupanja v Boga, saj Bog človeka nikoli ne zapušča.
Njegova milost in ljubezen naj nas spremlja ta v teh in vseh prihodnjih
dneh.
Slavka Nerad
univ. dipl. teolog
DAROVI ZA CERKEV
Družina Vrečič, Skakovci 15, je darovala ob krstu vnuka Benjamina 100 €.
Jožica Sever Cankova 52, 20€
Bog plačaj!

NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV V ČASU EPIDEMIJE
1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Župnijski
upravitelj bo vsak dan maševal po namenih, ki bodo objavljeni na spletni
strani župnije in v župnijskem listu. Vernike vabimo, da se doma zberejo k
molitvi za pokojnega.
2. Cerkev bo čez dan odprta za osebno molitev. Ob vstopu v cerkev si
mora vsak razkužiti roke, nadeti masko in ohraniti dva metra medsebojne
razdalje. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred
morebitno okužbo, tako kot to velja za druge javne prostore.
3. Verouk za vse razrede poteka preko spleta!
4. Redno kot doslej bomo izdajali župnijski list, ki si ga lahko vzamete na
običajnem mestu ali ga pregledate na spletni strani župnije. Tudi Družino
in Ognjišče jemljete na običajnih mestih.
5. Krsti in poroke so preloženi za nedoločen čas. Dovoljeni so le pogrebi s
prisotnostjo do 10 ljudi.
6. Župnijska pisarna je odprta kot običajno. Vstopa se lahko posamično z
zaščitno masko. V času jesenskih počitnic bo župnijska pisarna zaprta.
KLJUČARJI
Cerkveni ključar Viktor Nemec se je zaradi bolezni odpovedal službi
ključarja. Njegov odstop je žup. upravitelj gospod Štefan Grabar sprejel in
na škofijo Murska Sobota poslal prošnjo za potrditev dveh cerkvenih
ključarjev. Dne 9.10.2020 je škof msgr. dr. Peter Štumpf potrdil dva nova
ključarja za dobo petih let.
To sta Jožef Sever iz Cankove in Boštjan Gjergjek iz Korovec. Čestitamo
in želimo veliko Božjega blagoslova pri delu!
Prav tako je na prošnjo domačega žup. upravitelja Štefana Grabarja,
soboški škof msgr. dr. Peter Štumpf bivšemu ključarju Viktorju Nemcu
podelil škofijsko priznanje v zahvalo za njegovo požrtvovalno delo.
Čestitamo in želimo mu še veliko zdravja!
Vse listine bomo slovesno podelili pri sveti maši, takoj ko bodo to
dopuščale razmere.
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sv. Lucijan in Marcijan, mučenca
za + Štefana Krajcarja
sv. Sabina Avilska, mučenka
za + Matija Horvata iz Trnja
sv. Simon in Juda Tadej, apostola
po namenu darovalca
sv. Mihael Rua, duhovnik, redovnik
za +Kristino Sakovič obl. in vse pokojne iz družine
Sakovič iz Cankove / hčerka Jožica
sv. Marcel, mučenec
za + Ivana Osojnika obl. / domači
sv. Volbenk (Bolfenk, Volfgang), škof
za + Alojza Műllerja 50. obl.smrti / hčerka Majda z družino
Vsi sveti
za + pokojne in žive župljane
Spomin vseh vernih rajnih
po namenu darovalca
sv. Viktorin Ptujski, škof,mučenec
+ Ano Jug / Anica Mencigar z družino iz Cankove
sv. Karel Boromejski, škof
za + Jožico Žilavec / družina Kavaš iz Žižkov
sv. Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
za + Franca Fűkaša / Jauk Leopold
sv. Lenart, opat
za +Jožefa Pergarja obl. / hčerka Marjetka z družino
sv. Engelbert, škof
za + Alojza Műllerja obl. / vnukinja Melita z družino
Zahvalna nedelja
za +žive in pokojne župljane

ŽUPNIJA CANKOVA, Cankova 65, 9261 Cankova
Župnijska pisarna / uradne ure: torek in četrtek 15.00 - 17.00
e-pošta: zupnija.cankova@gmail.com
internetna stran: http://cankova.zupnija.info
odgovarja: Štefan Grabar, Gsm: 041 716 545 ali 02 540 10 15

