Družinski kotiček

Mladim srcem s srcem

Ko je neki general poskušal mladim častnikom
pokazati, v čem je umetnost vodenja, je za
ponazoritev uporabil koščke navadne vrvice,
ki jih je položil pred vsakega gojenca in dejal:
»Potegni vrvico za seboj in sledila ti bo, kamor
jo boš želel voditi. Potem pa poskušaj poriniti
vrvico in ne bo šla nikamor.« Nato je general
pogledal častnike v oči in dejal: »Enako bo
potrebno, ko boste voditi ljudi, zgled je
najboljše vzgojno sredstvo!«

Neka mlada redovnica je bila znana po
svoji veselosti in prijaznosti. Ko sta bili
nekoč z neko drugo sestro v trgovini,
je prodajalec o njej izrekel zelo lepo
pohvalo: »Ta sestra nosi Kristusa na
svojem obrazu kot v monštranci.«

Klic v naš čas, klic med nas
Poslušati in slišati
V prvem okvirčku stripa je narisan mož s
psom in ob njem hodi žena. Mož poriva
pred seboj otroški voziček, medtem ko žena
popravlja punčko, da ji nebi nagajal veter.
V drugem okvirčku mož nameni ženi
kratek pogled s strani, medtem ko ona še
vedno popravlja punčko. Toda sedaj govori
naravnost v moževo uho.
Tretji prizor pa kaže ženo, ki se še bolj
zavzeto ukvarja s punčko in možu govori:
»Sploh ne poslušaš, kar ti govorim!«
Zadnja sličica pa prikazuje moža, ki obrnjen
proti ženi, pravi: »Saj te poslušam, le pozoren
nisem na to kar mi govoriš.«
Ugotovitev: pa saj to ni strip – to je sodobno
življenje. Lahko poslušamo z ušesi, srce
pa ne sliši! Vendar pa tudi vera prihaja iz
poslušanja
(prim. Rim 10,17).

Kdo si duhovnik
Resnica in ljubeznivost sta načrt mojega
duhovništva v želji, da bi vedno in povsod
ne oznanjal sebe ali svetu všečnega
evangelija, pač pa Resnico, ki je Kristus, v
vsej njeni celovitosti. To pa je treba vršiti iz
ljubezni; ker ljubimo svoje brate in sestre,
jim oznanjamo Kristusa in njegov evangelij.
(novomašnik Jakob Piletič)

Iz življenja župnije
Po krstu so postali Božji otroci
3. Patrik Casar, iz Strehovec;
4. Luka Casar, iz Strehovec;
5. Kaja Puhan, iz Ivanec;
6. Vito Berden, iz Bogojine;
Žarki Božje dobrote in ljubezni, naj jim
kažejo pot krščanskega življenja, zlasti
po veri in zgledu njihovih staršev.
Prvo obhajilo
S Kruhom življenja se je prvič okrepčalo
deset otrok iz župnije. Starši omogočajte
svojim otrokom pot do tega Kruha,
nedeljo za nedeljo, tudi med počitnicami.
Prag večnosti sta prestopila
10. Terezija Lovrenčec, r. 1946, iz Filovec,

Svetopisemska iskrica

11. Jožef Ošlaj, r. 1946, iz Filovec.

On oblikuje gore in ustvarja veter, on odkriva človeku
svojo misel, spreminja jutranjo zarjo v temo in stopa
po zemeljskih višavah: Gospod, Bog vsega stvarstva je
njegovo ime. (Am 4,13)

Gospodar življenja, naj jima nakloni
večni mir in Njegova luč naj jima vedno
sveti!

Odgovarja: Stanislav Zver – župnik, Bogojina 147, 9222 Bogojina. Tel.: 02 | 547 - 92 - 50.
Tehnični urednik: Vanja Sapač. T.: 031 728 791
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Dragi župljani!
Počitnice in dopusti nam nudijo več »prostora« (beri časa), da
se ustavimo ob sebi. Ob tem navadno radi privoščimo, zlasti
svojemu telesu, več pozornosti, več počitka, več prostega
časa: izleti, morje, obiski, pikniki … Zato vas v tej počitniški
Beli golobici tudi sam vabim na krajše miselno potovanje v
čudoviti svet svojega organizma, k »čudežem« svojega telesa.
Pokojni p. Miha Žužek takole razmišlja: »… največji čudež niso
bilijoni atomskih delcev, kakor tudi ne orjaška svetovja galaksij, temveč – človek, to drobno bitje, ki stoji na sredi med neskončno majhnim in neskončno velikim.«
To misel nam sporoča že svet celice, o kateri so ugotovili, da
je možno življenje samo v njej in da je zunaj nje samo smrt.
Zato pater zapiše: »Koliko celic je v človeškem telesu? Približno tisoč milijard na kilogram naše
telesne teže. V konici prsta jih je milijarda, a vsak ve, kaj je njena naloga. Ta je povrhnjica na koži,
druga obnavlja noht, tretja koščico, četrta je živec, peta krvna žilica, šesta mišično vlakno in tako
naprej – do neverjetnih števil. Kdo se je tako trudil, da nam je sestavil tako telo? Možna sta samo
dva odgovora. Prvi, da je to le golo brezumno naključje, nič drugega. Verovati v to naključje pa
že zahteva supervelevero. Drugega pa je izrekla makabejska mati svojim otrokom (Sv. pismo, 2
Mkb 7,22): 'Ne vem, kako ste zaživeli v mojem telesu; tudi vam jaz nisem dala duha in življenja in
nobenemu nisem prvin jaz sklenila. Stvarnik sveta je ustvaril človeka…'
Kako je mogoče, da neznatna prva celica naravnost eksplodira! Prvi mesec otrokovega življenja
je popoln čudež…; po treh tednih že slišimo bitje otrokovega srca, malo pozneje delujejo možgani, prikažejo se jetra, začetki hrbtenice, ročice, nožice. Vsak dan milijon ali milijarde novih celic,
vsak pa ima posebno nalogo, ustrezno obliko, točno predvideno mesto.«
Mar že to »sporočilo celic« ne presega naše umevanje samega sebe? Zato si recimo: Božanski
dotik je v meni! Ali pa bomo kimali sodobnosti s ponudbo miselnosti, da smo plod »nekega
super slučaja«?
Želim vam telesno in duhovno spokojnost v Njem po katerem bivamo in smo!
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA

PA S T O R A L N I D O G O D K I I N OZ N A N I L A

O, kje vse po svetu je utripalo in utripa slovensko srce?

05. 07.

ponedeljek –
Sv. brata Ciril in
Metod, slovanska
apostola in
sozavetnika
Evrope

11. 07.

15. nedelja med
letom

18. 07.

16. nedelja med
letom

PA S T O R A L N I U T R I N K I

Za življenje župnije

04. 07.

14. nedelja med
letom – nedelja
Slovencev po
svetu

OZNANILA

Slovanski knez Kocelj je sprejel Cirila in Metoda in je
močno vzljubil slovanske knjige in jima dal petdeset
učencev.

Apostoli so po Jezusovem naročilu hodili iz kraja v kraj in oznanjali Božjo
besedo.

Apostoli so se zbrali ob Jezusu in mu veseli pripovedovali, kaj so delali in učili.

25. 07.

Jezus je blagoslovil pet hlebov in dve ribi, jih razdelil
17. nedelja med
letom – Krištofova med množico in vsi so se nasitili.
nedelja

Po obeh mašah bo blagoslov avtomobilov. Darove za misijonska vozila pa boste
lahko, kot običajno, oddali v kuvertah, ki jih boste lahko vzeli nedeljo prej.

SKRB ZA CERKEV
V mesecu juliju skrbite za cerkev verniki iz Strehovec in Bukovnice. Hvala vernikom iz Ivanec,
ki so v minulem mesecu res lepo skrbeli za naše farno svetišče. Bog povrni tudi vsem, ki pomagate pri urejevanju okolice cerkve.
ZAHVALA
Hvala staršem, ki ste skrbeli v času COVID-19 krize za duhovno rast svojih veroučencev. Bodite
jim priče vere tudi med počitnicami. Zlasti poskrbite za njihovo duhovno hrano z (družinsko)
molitvijo in rednim obiskom maše.
Iskren Bog plačaj - katehistinji Mateji Adamič - za njen trud in zgledno delo pri posredovanja veselega oznanila, posebej še po katehezah posredovanih »na daljavo«!
Prav tako hvala vsem, ki ste v nedeljo 20. julija, sodelovali ob počastitvi 30-letnice samostojnosti. Hvala tudi animatorjem za sodelovanje pri maši ob sklepu veroučnega leta, kot tudi gospe
(čeprav nekoliko pozno) Martini Černela – Kocet, za vodenje otroških šmarnic.
BODOČI BIRMANCI
Spomnite se Jezusove prilike o sejalcu (glej in preberi Mt 13,1 - 23)

Kako bo s semenom zakramenta sv. birme pri tebi?
Ali bo usahnilo na trdih kamnitih tleh?

Češčenje Najsvetejšega – je vsak četrtek pred mašo.

Ali ga bo zadušilo trnje posvetnosti, ki Gospoda izriva iz življenja?

Molitvena skupna »Samuel« - ima srečanje v petek, 2. julija 2021, ob 19.00, v cerkvi.
K srečanju lepo vabljeni tudi drugi molivci za duhovne poklice.

Ali ga bodo na tvojih, že mladostnih, poteh pozobale ptice sveta z njegovo razkošno
ponudbo uživaštva?

Opomba - skupini »Ana« in »Romar« v juliju in avgustu ne bosta imeli srečanj.
Obiski bolnikov
Dragi verniki, bolnikom radi omogočajmo prejemanje zakramentov ob prvih petkih. Vse, ki
želijo na novo ob prvih petkih prejemati zakramente, prijavite na župnišču.

Pastoralna misel
Sv. spoved in obhajilo. Priložnost za sv. spoved je vsak dan pred mašo v zakristiji, vsaj 45
minut pred mašo. K obhajilu pristopajmo duhovno in telesno pripravljeni. Nikar ne prejemajmo
obhajila nevredno (v težkem grehu, ali pa »leta« brez spovedi…)! Tudi pred posebnimi
družinskimi dogodki (poroka, krst, pogreb) domači opravite sv. spoved in prejmite obhajilo. In ne
nazadnje, kako dobro in koristno je, če pristopimo sv. spovedi obhajilu za svoj rojstni dan ali god.
Starši - prosim vas – navajate svoje otroke (veroučence) k odgovornemu prejemanju teh dveh sv.
zakramentov.

Ali pa bo rodilo trideseteren, šestdeseteren ali stoteren sad krščanskega življenja;
tudi pričevanja?
Brez razpoložljivosti srca za božjo pomoč, ki ti jo Jezus nudi pri maši, bo birma lahko zgolj seme,
ki je … Brez udeležbe pri nedeljskih sv. mašah – višku bogočastja - je priprava na birmo …
(sam dopolni)!
Župljani, pomagajmo bodočim birmancem k zrelemu krščanskemu življenju – zlasti starši,
botri in sorodniki – z rednim obiskom nedeljske maše, z molitvijo, dobrimi deli in zglednim
krščanskim življenjem.
POGLEJ KJE STANUJE GOSPOD
Spet je bilo veliko povpraševanj glede proščenj, žal so vsa odpadla. Vendar vas, dragi verniki, ob
tem prosim – sebe in svoje družine radi izročajte v varstvo priprošnje zavetnikov naših kapel.

