IZBIRA ČLANOV ŽPS

Družinski kotiček

Prav tako v nedeljo (31. 10.) – bomo »izbirali
člane za ŽPS«. »Izbira« je zaradi covid-a bila
preložena iz lanskega leta. Kako bomo izbiranje izpeljali bo napisano na listih, ki jih boste
dobili nekaj dni pred tem na dom.

Ne letajte po tujih shodih … Najljubša naj

STARŠEM VEROUČENCEV

(Anton Martin Slomšek)

Srečanja (rod. sestanki) za starše – bodo
oznanjeni.
KURJAVA
Vsem – spoštovani starši – ki ste ob prijavi (vpisu) svojega otroka k verouku poravnali svoj
prispevek za »kurjavo« v veroučnih prostorih, v
imenu Župnijskega gospodarskega sveta, hvala! Tisti, ki še tega niste storili – prosimo – da to
storite (poravnate). Kdor pa ne zmore, naj osebno sporoči.
MAVRICA

vam bo domača župnijska cerkev. Ovce, ki
prerade okrog letajo in se svoje črede ne
držijo, se lahko izgubijo.

Mladim srcem s srcem
Tri reči imej vedno pred očmi: Božje oko, ki
vse vidi, Božje uho, ki vse sliši, in pa knjigo,
v katero zapiše Bog vsa tvoja dejanja.
Anton Martin Slomšek

V SPOMIN DUHOVNIKU

JOŽEFU KOŠIČU
(rojen 9. oktobra 1788)

Ponovno tudi naprošeni – zlasti starši do petega razreda – da naročite otokom Mavrico, ki je
zelo dober veroučni pripomoček.
KRSTNI LISTI
Nekateri starši veroučencev, ki ste dali krstiti
svojega otroka v drugi župniji, ste že prinesli
otrokov krstni list – hvala; kateri še tega niste
storili, niti prejšnje veroučno leto - prinesite dokument čim prej!!!

Klic v naš čas, klic med nas

Nevidna sila je podrla Košiča na tla.
Pokleknil je, se sklonil in pritisnil vroče
ustnice na hladno nagrobno ploščo. Iz prsi
in suhega grla so se mu kakor po kosih
trgale besede: »O, da bi se mi iz oči udrle
in umile ta sveti nagrobnik. Mikloš svetnik
si! Dokečkoli se bo nad Slovenskom nebo
plavilo, bode tebe vsako srce slavilo.«
(Iz romana g. škofa Jožefa Smeja,
Po sledovih zlatega peresa)

Od kod sovražni veter, ki gasi luč vere? Iz zapeljivih knjig in posvetnih časnikov, v katerih črnijo vero in bogoslužje in pravijo, da dušnim pastirjem ni treba verjeti, kar učijo, ne poslušati …

Utrinki iz življenja župnije

(Anton Martin Slomšek)

Prag večnosti so prestopili

Svetopisemska iskrica
Spominjaj se Kristusa, od mrtvih vstalega, iz
Davidovega rodu. To je moj evangelij. Zanesljiva je
beseda: Če smo z njim umrli, bomo z nji tudi živeli.
(2 Tim 2, 8.11)

13. + Marija Ošlaj, r. 1935, iz Filovec,
14. + Vojko Ošlaj, r. 1977, iz Filoec,
15. + Barbara Gjerek, r. 1939, iz Bogojine.
Občestvo zveličanih naj jim bo nov in srečen
večni dom!

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!
Vinotok - mesec vrenja »žlahtnine«, ki se je izjokala iz grozdnih jagod…
Oktober - mesec »žlahtnine«, ki se izteka iz jagod rožnega venca, ki drsijo med prsti …
Ko molimo rožni venec nas Marija spremlja skozi življenje svojega Sina:
veselo, upajoče, polno radosti;
obsijana s svetlobo: Božje pomoči in ljubezni;
krvavo trpeče: polno človeške bede in sovraštva;
častitljivo: zmagoslavno, odrešenjsko…
Pa je ponovno, tudi ob tem Njenem mesecu, »udaril« coronavirus,
z vso silo …;
Zato si ponovno pokličimo k srcu misel iz lanskoletne oktobrske Bele
Golobice: »Imate tudi vi občutek, da nas koronavirus ne povezuje, pač pa še bolj oddaljuje med seboj? Ne le meter in pol. Ma, oddaljuje nas, ker nas najprej oddaljuje od Kristusa, od Njegove besed,
maše, zakramentov, molitve in iz občestva župnije …! Pa bi nas morala vsaka kriza še bolj povezati
najprej z Izvorom življenja in zdravja, nato pa tudi med seboj. Prav je, da smo previdni in upoštevamo varnostne ukrepe. Ni pa prav, da bežimo od Boga, ki je Rešitev in Življenje. Ob tem, ko Bog
dopušča to preizkušnjo, nas je dal na tehtnico, pravzaprav preverja našo vero in zaupanje. In h komu
in kam se bomo zatekli po pomoč, če bo dopustil še večje preizkušnje?« (duhovnik N. Rupnik)
Dragi župljani! Začeli smo novo katehetsko in pastoralno leto; bomo ostali, po priprošnji Kraljice
rožnega venca, ob Gospodu, v župnijskem občestvu, tudi v času corone, ki nas lahko razdeljuje
in oddaljuje od Boga, župnijskega in oltarnega občestva. »Izberimo življenje« z mislijo A. Silesiusa: »Zaman bi bilo moje ime vpisano v krstni knjigo, če nebi bilo vpisano v knjigo življenja.«
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA
03. 10.

27. nedelja
med letom –
rožnovenska
(začetek tedna za
življenje)

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

17. 10.

29. nedelja med
letom

Rožnovenska Mati Božja nas uči v družini ohranjati dragoceni zaklad vere, tudi po molitvi rožnega venca (vsaj
desetke).

31. 10.

31. nedelja med
letom

MOLITEV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas,
Sv. Rok, priprošnjik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
SKRB ZA CERKEV
V mesecu oktobru skrbite za cerkev verniki iz Ivanec. Hvala vernikom iz Filovec.

Dobri Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?

ZAHVALA IN PROŠNJA
»Bog plati« vsem članom GS, ki so pospravili razžagana drva, kot tudi vsem, ki razkužujete svetišče ali učilnice, ter skrbite za urejanje okolice cerkve in župnišča.

Med vami pa ne tako, ampak kdor hoče postati velik med nami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vsem služabnik.

24. 10.

30. nedelja med
letom –
misijonska nedelja

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

Za življenje župnije
Kar je Bog združil, naj človek ne ločuje.

10. 10.

28. nedelja med
letom
(sklep tedna za
življenje)

OZNANILA

Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu.

PASTORALNE PROŠNJE
• Radi pristopajmo k obhajilu, vendar prej presodimo svoje duhovno stanje. Nikar ne prejemajmo obhajila nepripravljeni ali pa v velikem grehu; torej nevredno.
• V mesecu oktobru, ko so že daljši večeri, dajmo mesto tudi družinski molitvi, zlasti družine
veroučencev. V družine in medsebojne odnose bo prinašala mir in blagoslov.
• Po molitvi rožnega venca (vsaj desetko), pa v družine radi vabite Kraljico te molitve, da vam
postane Kraljica družine.

Čujte in bodite pripravljeni, ker ne veste, katero uro pride Sin človekov.

ŠKOFIJSKA POGREBNA MAŠA ZA
G. ŠKOFA DR. JOŽEFA SMEJA

Skupina »Samuel« - ima srečanje v petek (01. 10.), po maši. K srečanju lepo vabim
vse, dragi verniki, ki čutite pomembnost molitve za duhovne poklice, posebej še člane
družin iz župnije, iz katerih prihajajo duhovni poklici (živi ali pa so že pokojni).

V nedeljo 10. 10., ob 15.00 bo pri nas škofijska pogrebna sv. maša za + g. škofa dr.
Jožef Smeja, ker je lansko leto zaradi covid-a
odpadla. Somaševanje bo vodil škof dr. Peter Štumpf.

Skupina »Ana« - ima srečanje v petek (08. 10.), po maši. Veliko vas je v župniji
ovdovelih. Ob Njem, ki ima besede večnega življenja, se k molitvi za svoje rajne novem
pastoralnem radi odzivajte.

MAŠA ZA ZAKONSKE JUBILANTE

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

Ob srečanjih skupin se bomo seveda držali vseh varnostnih ukrepov zaradi
corone.
Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (03. 10.), po veliki maši.
Odrasli ministranti in dijaki – imajo srečanje v nedeljo (17. 10.), po rani maši. Srečanja
se naj udeležijo tudi vsi bivši devetošolci.
Ministranti – imajo srečanje v soboto (09. 10.), po maši. Prosil bi tudi da pridejo na to
srečanje VSI – tudi odrasli ministranti!
Seja ŽPS in GS - bo oznanjena.

V nedeljo (31. 10.) se bomo pri veliki maši
(ob 10.00 uri) spomnili vseh zakoncev, ki ste
letos že, ali pa še boste, obhajali okrogle
obletnice porok (10, 20, 25, 30, 40, 50, ali
pa več). Prosimo vse jubilante, da se usedete v dodatne klopi (po sredini cerkve).
Sv. maša bo darovana za vse jubilante.
Radi pridite, da se tako skupaj ob sklepu Marijinega, torej rožnovenskega meseca, zahvalimo za vaše družinsko življenje.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Krajše (tudi zaradi covid-a) župnijsko romanje bomo imeli »po Prekmurju« in sicer
na misijonsko nedeljo (24. 10.). Spored romanja: ob 9.30 bomo romarji doma pri sv.
maši (torej pol ure prej kot običajno). Po maši
se bomo odpravili k sv. Jožefu na Cankovo,
saj smo v letu sv. Jožefa. Po pobožnosti v
čast Jezusovemu redniku bomo nadaljevali pot na Pertočo. Po ogledu Rupnikovega
mozaika v župnijski cerkvi in litanijah vseh
svetnikov, pa se bomo odpravili k Mariji
vnebovzeti v župniji Grad, ki jo bomo počastili z njenimi litanijami. Nato bomo krenili
v Kančevce kjer bomo sklenili naše romanje
pri sv. Benediktu. Za romanje se prijavite čim
prej, (seveda pod corona pogoji). Naj nas na
to romanje vabi misel na mlade, posebej
če jih imate v svojih družinah. Naslednje
triletno pastoralno obdobje bo namreč posvečeno mladim.

