Družinski kotiček

Svetopisemska iskrica

Lahko se je odpovedati tistemu, česar nima

On je na nebu zgradil svoj vzvišeni prostor,

nihče okrog tebe, težje je biti osamljen v

na zemljo je postavil svoj nebesni oblok.

svoji odpovedi in edini vedeti za bolečino

Vode morja pokliče in jih razliva po površini

žrtve. Vendar moč, ki raste iz žrtve posa-

zemlje: Gospod je njegovo ime«.

meznika v družini – raste v svetlobo tudi za

(Am 9,6)

druge!

Mladim srcem s srcem

Klic v naš čas, klic med nas
»Ljubi Bog, daj mi moči, da bom znal biti

Vsako jutro je majhno rojstvo, vsak
dan je majhno življenje in vsak večer je
majhna smrt«.

neustrašen, moči, da se bom znal upreti

(J. Kepler)

pa mi daj moči, da bom svojo moč podvr-

Pozdravljena…
ki bo po tebi radost zasijala,
ki bo po tebi prekletstvo izginilo,
ker ti si vzpostavitev padlega Adama,
uteha Evinih solza.
Višava si nedostopna človeškim mislim,
globočina, nedosegljiva celo angelskim očem,
ker si kraljev prestol,
tron nosilca vesoljstva;
zvezda si, razsvetljujoče sonce.
Telo si Božjega učlovečenja,
ki po tebi obnavlja stvarstvo …
Pozdravljena …
ki si uvedena v neizrekljivi Božji sklep;
ki si vera molčečih prošnjikov,
začetek Kristusovih čudežev,
povzetek njegovih naukov,
nebeška lestev, po kateri je Bog prišel k nam;
ki dvigaš zemljane v nebesa,
ki presegaš znanje modrijanov;
ki razsvetljuješ duhove vernih.
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krivici in nasilju, moči, da bom znal garati
in delati za pravičnost na svetu, na koncu
gel tvoji volji«.

Vnobovzeti

List Župnije Gospodovega vnebohoda - Bogojina

(Tagore)

Staršem veroučencev
Starši, sprejmite oči otroka, da boste drugače gledali na življenje. Sprejmite sanje
otroka po izgubljenem raju. Sprejmite
smeh otroka in njegovo veselje ob majhnih
stvareh. Sprejmite srce otroka, da boste verovali v ljubezen Boga in ljudi«.
(P. B.)

Kdo si duhovnik
Duhovnik nam je že v prvih dneh ali
mesecih našega življenja podelil sveti
krst, po katerem smo postali Božji otroci.

Pozdravljena …
Odgovarja: Stanislav Zver – župnik, Bogojina 147, 9222 Bogojina. Tel.: 02 | 547 - 92 - 50.
Tehnični urednik: Vanja Sapač. T.: 031 728 791

Dragi župljani!
Že »davnega« leta 1993 se je uvodničar v reviji Naša luč spraševal:
»Slovenija, misijonska dežela?« Nato v zapisu ugotavlja, da je v
Sloveniji vse več odraslih, ki so potrebni začetne evangelizacije,
da precej »vernikov« živi, kot da Boga ni, da se širi praktični materializem, da je veliko verske brezbrižnosti, da nas razjeda moralna
kriza: mnogim je vseeno, kaj je resnica in kaj laž, kaj je dobro in
kaj zlo …
Danes bi verjetno uvodničar sestavek naslovil brez vprašaja, morda celo pritrdilno, s klicajem. Ob sklepu veroučnega leta mi je
sobrat v duhovniški službi, v župniji so imeli birmo, dejal. »Z očmi
vere gledano, s kašno bolečino se sooča Križana ljubezen nad našo domovino, ko vidi, da neredki
celo 'krščanski starši' svojih otrok ne dajo niti krstiti, jih ne vpisujejo k verouku, ki jim pripravlja
pot v nebes, ne vodijo k maši, ne molijo z njimi, ne zanje …; verska praksa se neha s prejemom
birme; mladi odklanjajo zakrament svetega zakona…« Naštel je še vrsto zanemarjanj iz verske
prakse, da bi na kocu omahnil v molitev: »Bog nam pomagaj, saj je ta epidemija verske brezbrižnosti in moralne krize za nas lahko usodnejša, kot covid-na epidemija.«
Vstopamo v mesec avgust, ki je osredinjen ob prazniku Vnebovzete, torej Nje, ki je strla kači
glavo. Naslonimo, dragi župljani, v tem mesecu, svoje prošnje na Gospodarja časov preko Nje,
ki jo Sveto pismo predstavlja kot Ženo obdano s soncem, posebej še za vse tiste, ki so svoja
ramena življenja obremenili zgolj z minljivostjo, z brezbrižnostjo za svoje zveličanje in …,
saj iz Nje LUČ (Kristus) zmeraj sveti, tudi v našem času, ko se zdi, da se je tema zgostila!
Gospod Jezus, ti čudovito urejaš in vodiš naše življenje. Prosim te, po svoji in naši Materi, blagoslovi vse, ki sedaj to misel berejo in o tem razmišljajo. Marijina priprošnja naj jim nakloni
milost odrešenja v vsem, kar ta trenutek najbolj potrebujejo.
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA
01. 08.

18. nedelja med
letom

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

OZNANILA

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

Za življenje župnije
Božji kruh je tisti. Ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.

SKRB ZA CERKEV
V mesecu avgustu skrbite za cerkev verniki iz Bogojine. Hvala vernikom iz Bukovnice in Strehovec.

08. 08.

19. nedelja med
letom

15. 08.

nedelja - Marijino
vnebovzetje,
zapovedan
praznik

22. 08.

21. nedelja med
letom

29. 08.

22. nedelja med
letom

Resnično povem vam, pravi Jezus, kdor vame veruje, ima večno življenje.

Blagor ti, Marija, zakaj po tebi je prišlo zveličanje sveta; že
se veseliš poveličana pred Gospodom.
Sv. maše: v farni cerkvi, ob 8.00.
Kako bo z drugo mašo, ali bo v farni cerkvi ali pa v Filovcih
(ob 9.00) bo z ozirom na covid-ne pogoje oznanjeno v
nedeljo 8. avgusta.
Gospod, h komu pojdemo, ti imaš besede večnega življenja, ti si, Kristus, Božji Sin.
To ljudstvo me čast z ustnicami, a njih srce je daleč od mene, njih češčenje
je prazno.
Sv. maše: v farni cerkvi, ob 8.00.
Kako bo z drugo mašo, ali bo v farni cerkvi ali pa v filovskem Gaju (proščenje) bo z ozirom na covidne pogoje oznanjeno v nedeljo 22. avgusta.

Maše po kapelah - maš v kapelah v mesecu avgustu ne bo.

ZAHVALA IN PROŠNJA
Bog plačaj tudi vsem, ki skrbite za okolico cerkve in župnišča, ter za razkuževanje. Okrepimo
molitev za (covid-ne) bolnike in za konec epidemije.
VELIKA MAŠA – TURNIŠČE
O romarskem in bogoslužnem dogajanju v Turnišču ob prazniku Vnebovzete boste obveščeni
po župnijski spletni strani in oznanilih.
Sicer vas pa ponovno prosimo: zaradi nevarnosti koronavirusa, - ki nas med drugim vprašuje tudi o naši zasidranosti v veri po evharistiji, - obiskujmo bogoslužje v domači župniji!
SPOVED BOLNIKOV
Bolnike, ki želijo sv. spoved in obhajilo, za prvi petek v avgustu ali pa za Veliko mašo, prijavite na
župnišču. Tiste bolnike, ki redno opravljajo prve petke ni potrebno prijavljati.
PRIDI IN POGLEJ KJE STANUJE GOSPOD
Ob prazniku Marijinega vnebovzetja, dragi verniki, radi opravimo sv. spoved in se krepčajmo s
sv. obhajilom.
ORATORIJ V ŽUPNIJI

Češčenje Najsvetejšega - je vsak četrtek pred mašo; lepo vabljeni!

Načrtujemo od 16. do 18. avgusta, seveda če bodo corona razmere ugodne, če ne bo oratorij
potekal »na daljavo«. Starši otrok boste pravočasno obveščeni.

Molitvena skupina »Samuel« – ima srečanje v petek, 6. julija 2021, ob 19.00, v cerkvi.
K srečanju lepo vabljeni tudi drugi molivci za duhovne poklice; radi se pridružite!

NOVO VEROUČNO LETO

Ministranti - imajo srečanje v nedeljo (08. 08.) po rani maši.
Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (01. 08.), po veliki maši; prosim pridite vsi!

Veroučne učbenike, starši nabavite v Kleklovi knjigarni v M. Soboti, do ZAČETKA veroučnega leta, najkasneje do nedelje 12. septembra, ko bo blagoslov veroučnih učbenikov in šolskih
torbic. Veroučenci 7. in 8. razreda bodo imeli učbenik »Pridi Sv. Duh« in liturgični zvezek. Urnik
verouka bo oznanjen v začetku septembra;

