Družinski kotiček

Mladim srcem s srcem

Kjer se prav moli zdravamarija, tam sta
spoštovanje žene in dostojanstvo matere
dobro zavarovana

Pouči se, kje je preudarnost, kje moč in kje
pamet, da obenem spoznaš, kje je dolgo in
pravo življenje, ki je Luč za oči in Mir za srce
(prerok Baruh).

(Michael Faulhaber).

Svetopisemska iskrica
Bog skazuje svojo ljubezen do nas s tem, da
je Kristus za nas umrl, ko smo bili še grešniki.
Mnogo bolj bomo torej zdaj, ko smo z
njegovo krvjo opravičeni, po njem Božje jeze
rešeni
(Rimlj 5, 8-9).

Klic v naš čas, klic med nas
Samo Bog lahko samega sebe človeku tako
podari, da napolni vse njegovo bistvo, pa
pri tem samega sebe nič ne izgubi
(sv. Edith Stein)

List Župnije Gospodovega vnebohoda - Bogojina

Kdo si duhovnik

Stična mladih 2021

Duhovnik je človek, ki ti pomaga graditi
srečno večnost.

Letošnja stična mladih bo v soboto, 18.
septembra. Mladi prijavite se do 12.
septembra na župnišče.

(V. M.)

Pridi in poglej kje stanuje Gospod

Iz življenja župnije
Pri krstu je Božji otrok postala

Srečanje družin
V nedeljo, 12. septembra 2021 bo v Domu
duhovnosti v Kančevcih »Srečanje družin«,
začetek ob 9.30. Gosta bosta zakonca Stegu,
oba profesorja. Tema srečanja: »Vloga moža
in očeta v družini.«

Tečaj za zaročence – priprava na
zakon
Tečaj bo potekal od 12. septembra do 3.
oktobra 2021, tokrat v živo, v prostorih
župnijskega doma v Murski Soboti, Gregorčičeva 2. Potekal bo štiri zaporedne nedelje,
vedno ob 15.00.
Mladi, posebej v izvenzakonskih skupnostih,
Gospod trka na vaša srca, da mu dovoliti, da
vstopi po zakramentu sv. zakona v vaše
družine s svojim blagoslovom.

7. Julija Horvat, iz Bogojine
Duhovno in zemeljsko rast v Božjem
naročju naj jima krepijo krščanski zgledi
njenih staršev in botrov.
Pred Bogom sta združila svoje
življenjske poti
2. Metod Gutman, iz Filovec in Larisa – Lara
Kolarič, iz Strehovec.
Naj njuna ljubezen postaja vse bolj
podobna Božji, tako bosta tudi dostojni in
verni priči te ljubezni v svetu!
Prag večnosti je prestopil
12. Franc Gomboc, r. 1928, iz Ivanec
Naj mu iz Božjega naročja sije neminljivo
sonce sreče in življenja!
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Kmalu se bodo oprla vrata veroučnih učilnic! Toda za uspešen verouk, je zelo
pomembna in potrebna najprej duhovna podpora vas staršev, in sicer:
- da z osvojeno resnico, da z »notranjo radostno odločitvijo in držo«, svojemu
otroku ali mladostniku (tudi) z veroukom omogočate pot v srečno večnost;
- da obljubo, ki ste jo dali Bogu pri otrokovem krstu, da boste otroka vzgajali veri,
in da bo spolnjeval Božje zapovedi, potrjujete tudi z vpisom k verouku in s
spremljanjem duhovne rasti pri otroku;
- da se zavedate, da ste vi prvi »oznanjevalci vere« svojemu otroku, da je katehet
zgolj vaš pomočnik;
- da pomislite in se v družini pogovorite, kako zakramenti, na prejem katerih se
veroučenci pripravljajo (prvo sv. obhajilo, sv. spoved, sv. birma)
predpostavljajo vero. Kdor pa nima del, s katerimi bi izpričal svojo vero (npr.
molitev, reden obisk sv. maše, sodelovanje je pri raznih dejavnostih v župniji,
dobra dela, itd …), ali ta lahko terja in pričakuje pristop k zakramentom?
Drugače rečeno, da ne določa duhovnik, kdaj bo kdo prejel zakramente,
temveč sam kandidat, ali je pripravljen ali ne, to pa pokaže (predvsem) z
življenjem po krščanskih vrednotah, kar pa najbolj (pri)dobiva po vas in vašem
zgledu.
Na vaše prizadevaje za rast Božjega kraljestva v življenju vašega otroka, kličem
Božji blagoslov in priprošnjo Matere božje ter vaših družinskih krstnih zavetnikov!
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

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

Za življenje župnije

05. 09.

23. nedelja med
letom –
angelska
nedelja

OZNANILA

Bog je izbral ubožne, da so bogati v veri in so dediči kraljestva,
ki ga je obljubil tistim, kateri ga ljubijo.

SKRB ZA CERKEV
V mesecu septembru skrbite za cerkev verniki iz Filovec. Hvala vernikom iz Bogojine.
ZAHVALA

08. 09.

– sreda,
Marijino
rojstvo, praznik

12. 09.

– 24. nedelja
med letom

19. 09.

– 25. nedelja
med letom

26. 09.
– 26. nedelja
med letom Slomškova
nedelja

Veselo praznujmo rojstvo Device Marije, naj posreduje ona
za nas pri Gospodu Jezusu Kristusu.
Sv. maše: ob 9.00 in zvečer ob 18.00

Vsem, ki skrbite za okolico cerkve in župnišča – Bog plačaj.
Zahvala animatorjem za lepo speljan oratorij; hvala tudi ŽK, donatorjem in vsem, ki ste pri
oratoriju pomagali. Vsem naj dobri Bog povrne!
Iskrena zahvala tudi ministrantom za ministriranje med počitnicami, kot tudi njihovim staršem
za »prevoze«.

Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sam sebi, vzame svoj križ
in hodi za menoj.

NOVO VEROUČNO LETO

Kdor sprejme katerega izmed otrok v mojem imenu, sprejme mene in tistega,
ki me je poslal.

Začetek, uvodno veroučno srečanje – vsi veroučenci skupaj s starši – bo v soboto (11. 09. 2021),
pri večerni maši (velja za nedeljsko), ob 18.00. Po maši boste dobili tudi (korona) informacije o
poteku in načinu verouka, kot tudi prijavnice. Starši, ki boste prijavili otroke v prvi letnik verouka,
jih lahko dvignete že v nedeljo (05. 09.) Vsak veroučenec pa naj prinese k tej (sobotni) maši
nalepko s svojim imenom in priimkom ter naslovom bivanja, da jo bomo blagoslovili in si jo bo
potem doma nalepil na veroučno knjigo (zaradi korone namreč ne bo blagoslova šolskih torbic).

»Kdor premoženje izgubi – veliko izgubi; kdor čast izgubi še več izgubi; kdor vero izgubi – vse izgubi« - (Slomšek)!

Češčenje Najsvetejšega – je vsak četrtek pred mašo.
Ministranti – imajo srečanje v soboto (11. 09. in 25. 09.) po maši, v cerkvi.
Animatorji – srečanje v mesecu septembru, bo oznanjeno.
Molitvena skupina »Samuel« - ima srečanje v petek, 3. septembra 2021, po maši.

OB ZAČETKU VEROUKA
Poklicanost
Poklicanost je poslanstvo, da človek odgovorno sodeluje z Božjim stvariteljskim
načrtom. Poklicanost je temeljna in središčna resničnost življenja ter temeljna kategorija
odnosa med Bogom in človekom. Vsebuje začetni klic in vseživljenjski program. Vsem je
skupna poklicanost, ki se začenja s krstom in dopolnjuje sz drugimi zakramenti, človeka
vodi k temu, da se oblikuje po Kristusu, teži k zveličanju, k resničnemu občestvu z Bogom
in v tem svetu nadaljuje Kristusovo poslanstvo… V vzgojnem procesu se človek
usposablja, da bi Božji klic za svoje življenje slišal, ga razložil in nanj svobodno in v
ljubezni odgovoril (Slovenski katehetski načrt).
NOVA EVANGELIZACIJA

Zgodbo ti povem
Orel in kača
V vsakem človeku se bije boj.
Na svetli strani v človeku je visokogorski orel. Vse, kar orel prinaša, je dobro. Orel se povzpne
do oblakov. Četudi se spusti do dolin, gnezdi v visokih gorah.
Na temni stani v človeku je hinavska kača. Ta zvita in sleparska kača predstavlja najnižje plasti
človeka. Ta kača v nas se hrani iz naših padcev in nazadovanj ter jih opravičuje.
Kdo bo zmagal v tem velikem boju našega življenja je odvisno od tega, koga bolj hranimo. In koga
jaz bolj hranim? Orla ali kačo?
(Božo Rustja, Drobne zgodbe z biserom)

Biti kristjan pomeni biti pričevalec. Tako sledimo naročilu Jezusa Kristusa in veselo oznanilo
posredujemo ljudem okrog sebe sredi vsakdanjega sveta in na vseh področjih življenja. V družini,
ekonomiji, družbi … Doživljamo velike spremembe na vseh področjih življenja, zato je vedno
aktualno vprašanje, kako v teh razmerah oznanjati evangelij. Sveti pp. Janez Pavel II. je uvedel
pojem »nove evangelizacije«, ki poudarja, da je evangelij sicer vedno isti, oznanjevanje pa poteka
v novih časih, novih jezikih in z novim zagonom. Pp. Pavel VI. pa je zapisal: »Današnji svet
potrebuje učitelje in pričevalce. Če pa posluša učitelje, jih posluša zato, ker so tudi pričevalci.«
Živeti in oznanjati vero ni nekaj izbirnega, je »ukaz« v smislu: »Gorje meni, če evangelija ne bi
oznanjal« (1 Kor 9,17), zato nova evangelizacija ne nudi nove vsebine, temveč se trudi iskati
prenovljeno navdušenje oznanjevalcev in nove poti oznanjevanja (Slovenski katehetski načrt).
Bog daj, da bi vsi krščanski starši v župniji, v tem veroučnem letu, zaznali svojo poklicanost
in postali odgovorni in navdušeni »prenositelji« veselega oznanila zlasti na svoje otroke.

