Družinski kotiček

Svetopisemska iskrica

Nismo se rodili zato, da bi se dobro
počutili, ampak, da bi ljubili.
(F. Rosini)

Klic v naš čas, klic med nas
Naša rakava rana je, da kristjani vedno
manj pripadamo Cerkvi, skupnosti, župnijski
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skupnosti. Sinoda želi ravno to poživiti, da bi
zares s srcem pripadali Cerkvi.
(Ervin Mozetič)

Nismo se oprijeli izmišljenih bajk,
ko smo vam oznanili moč in prihod
Gospoda našega Jezusa Kristusa,
ampak smo na lastne oči videli
njegovo veličino.
(2 Pt 1,16)

Mladim srcem s srcem
Ena dobra beseda velja za tri mesece
dobrote, ena huda beseda je kot šest
mesecev mraza.
(mongolski pregovor)

Utrinki iz življenja župnije
Po krstu je postal Božji otrok
8. Nejc Talaber, iz Bogojine.
Žarki Božjega sonca naj njegovo življenje
božajo zlasti preko dlani njegove družine,
botrov in sorodnikov.

PROŠNJA
Dragi verniki! Da bi ohranjali svoje zdravje
in zdravje bližnjega, ki je pa za kristjana
vsak človek, se trudimo spolnjevati državne protivirusne odloke, kot tudi cerkvene
predpise v zvezi s corono.

Prag večnost je prestopil
16. + Stanislav Raj, r. 1949, iz Bogojine.
Večni »Stavbar« naj mu, kot zidarskemu
mojstru, odpre vrata v stavbo srečne
večnosti.

Odgovarja: Stanislav Zver – župnik, Bogojina 147, 9222 Bogojina. Tel.: 02 | 547 - 92 - 50.
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Dragi župljani!
V soboto, 9. oktobra 2021 se je v Vatikanu začela sinoda. Dober teden
pozneje pa se je začelo sinodalno dogajanje tudi v slovenskih škofijah.
Sinoda pomeni: Hoditi skupaj. Torej skupaj, na ravni škofij, župnij in
družin, prehodili pot sinodalnosti. Toda vse, v poslušnosti Sv. Duhu in
po »molitvi, razmišljanju in medsebojnem pogovarjanju«, spoznavati
kaj Bog želi in pričakuje od nas, članov Cerkve v našem času, pa naj bo
to (spet) v naši škofiji, župniji ali družini.
V pridigi, ob začetku sinode v ljubljanski nadškofiji, je to misel zelo lepo približal nadškof
Stanislav Zore, ko je rekel: »Ni potrebno, narediti druge Cerkve, potrebno je narediti Cerkev,
ki bo drugačna. In kako si sam predstavljam Cerkev, ki je drugačna? Tako, da bo vsak, ko bo
slišal besedo Cerkev, pomislil nase in ne na nekaj zunaj sebe. Ko bomo vsi postali Cerkev, in ko
bo vsak sebe doživljal kot živega in dejavnega, kot nenadomestljivega člana skrivnostnega
Kristusovega telesa, ki živi v naših družinah, župnijah, škofijah in v vesoljni Cerkvi.«
In, da bi se zavedali svojega krsta, ko smo postali člani Cerkve, torej skrivnostnega
Kristusovega telesa, vas dragi župljani, prosim, da bi sedaj na začetku sinodalnega
dogajanja v hišne kropilnike, »dotočili« blagoslovljeno vodo in se z njo vsak dan (zjutraj),
v spomin svojega krsta in vključenosti v občestvo Cerkve pokrižali. Če slučajno doma
nimate »kropilnička«, vam toplo priporočam, da ga nabavite. Obenem pa vas tudi prosim,
da kropilničke na praznik Kristusa, kralja vesoljstva (21. 11. 2021) prinesete k blagoslovu, ki
bo pri obeh mašah.
Naj vas priprošnja, vse svetih in vernih duš, varuje vsega hudega in ohranja v zvestobi
Gospodu Jezusu in njegovi Cerkvi!
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA

01. 11.

ponedeljek,
Vsi sveti

02.11.

torek, Spomin vseh
vernih rajnih

07. 11.

32. nedelja med
letom – zahvalna
nedelja (Martinova)

14. 11.

33. 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

»Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil, govori Gospod.«
Praznik vseh svetih je praznik zmagoslavne Cerkve. To je praznik
upanja. Nepregledna množica naših bratov in sester v nebesih
nam postavlja pred oči pravi cilj: zveličanje. Sveti so naši prijatelji in
vzorniki. Njihova zvesta navzočnost naj nas varuje in opogumlja.
Sv. maša, ob 8.00 in 10.00. Ob 14.00 je molitveno bogoslužje za rajne, nato
procesija na pokopališče in blagoslov grobov.
Če boste na drugih pokopališčih v župniji opravili bogoslužje ob dogovorjeni uri,
se držite epidemičnih predpisov Radi molimo za rajne in darujmo zanje maše.
Maše »po namenu dušnega dne« lahko darujete ves prvi teden v mesecu v zakristiji ali pa v kapelah ob darovanju za vzdrževanje duhovnika.
»Če smo s Kristusom umrli, bomo z njim tudi živeli; če z njim trpimo, bomo z njim
tudi kraljevali.«
Sv. maša, bo ob 7.30, 8.00 in ob 17.00;
Na ta dan se spominjamo naših rajnih (radi obiščimo tudi pokopališča) v luči
velike noči, pod resnico Jezusove smrti in vstajenja, ki sta temelj našega upanja v vstajenje in večno življenje.

ponedeljek, »novi
svetek«, celodnevno
češčenje Najsvetejšega

•
•
•
•
•

Spored češčenja:
ob 8.00 sv. maša,
od 9.00 do 10.00 po maši verniki iz »ostalih vasi«;
od 10.00 do 11.00, verniki iz Bogojine (hišne št. 1 do 100.);
od 11.00 do 12.00, verniki iz Bogojine (od hišne. št. 101 naprej);
od 12.00 naprej, kdor more, člani molitvenih skupin, sodelavci, ŽPS, GS,
Karitas, pevci …; ob 16.00 maša s sklepom celodnevnega češčenja.
Le Gospod ima besede večnega življenja.

Češčenje Najsvetejšega – je tudi vsak četrtek pred mašo – lepo vabljeni!
Skupina »Samuel« - ima srečanje v petek (05. 11.), po maši. K srečanju (ponovno) 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).
Skupina »Ana« - ima srečanje v petek (12. 11.), po maši. Veliko vas je v župniji ovdovelih. Ob
Njem, ki ima besede večnega življenja, se k molitvi za svoje rajne novem pastoralnem letu radi
odzivajte; tudi sinodalnost nas k temu vabi.
*Ob srečanjih skupin se bomo seveda držali vseh varnostnih ukrepov zaradi corone.
Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (07. 11.), po veliki maši.
Odrasli ministranti in dijaki – imajo srečanje v nedeljo (14. 11.), po rani maši. Srečanja se naj
udeležijo tudi vsi bivši devetošolci.

Bodi zvest do smrti, govori Gospod, in dal ti bom venec življenja.

Za življenje župnije

Ministranti – imajo srečanje v soboto (20. 11.), po maši. Prosil bi tudi da pridejo na to
srečanje VSI – tudi odrasli ministranti!

SKRB ZA CERKEV

Jezus Kristus, kralj
vesoljstva – zadnja
nedelja v cerkvenem
letu; začetek tedna
Karitas (spored
tedna bo oznanjen)

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, blagoslovljeno
kraljestvo očeta Davida, ki prihaja!

22. 11.

Tudi letos po njeni ljubezni položimo pred Boga duhovni dar hvaležnosti za naše pevce in pevovodje. Naj jim On v katerega čast in
slavo bogatijo naše bogoslužje povrne s časnimi in večnimi darovi. Organisti in pevci – Bog plačaj za ves vaš trud in žrtve. Radi
naprej slavite Gospoda z darom svojega glasu, saj nas sinodalnost
še posebej vabi k sodelujoči in dejavni ljubezni.

28. 11.

29. 11.

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

Bog, naš Oče, naj bo v našo zahvalo za vse darove, ki jih sprejemamo iz tvojih rok, položena tudi naša prošnja, da bi bili zmeraj tvoji
dobri otroci. Usliši nas po Kristusu našem Gospodu.

21. 11.

ponedeljek,
sv. Cecilija, zavetnica
cerkvene glasbe in
petja;

OZNANILA

Pri obeh mašah je blagoslov kropilnikov! Blagoslovljeno vodo
pa lahko vedno natočite iz posode, ki je pri prvi spovednici.

Gospod prihaja iz daljave, njegov sijaj bo napolnil ves svet.
1. adventna nedelja – Blagoslov adventnih venčkov je pri obeh mašah. Radi jih prizačetek novega cer- nesite in se ob teh lepih znamenjih »pričakovanja Emanuela«
kvenega leta; nedelja zbirajte k molitvi.
Karitas

V mesecu novembru skrbite za cerkev verniki
iz Strehovec in Bukovnice. Hvala vernikom iz
Ivanec.

ZAHVALA
Zahvala vsem, ki ste pomagali pri »spominski
maši« namenjeni + g. škofu dr. Jožefu Smeju; posebej gospodinjam za postrežbo duhovnikom in
družini Adamič za krašenje.
DAROVANJE ZA ORGANISTE
Dragi verniki! Kakor običajno ste tudi letos ob
godu sv. Cecilije naprošeni, da darujete »po
družini« 20.00 EUR, za naše organiste, in sicer
v zakristiji, v nedeljo, 14. 11. in 21. 11. Kdor
bo zmogel – prosimo – da daruje kaj več saj
je bila lansko leto zaradi corone nabirka res
skromna. Pokažimo krščansko hvaležnost do
tistih, ki bogatijo naše bogoslužje. (G.S.)

DAROVANJE ZA
VZDRŽEVANJE DUHOVNIKA
• V Bogojini - v petek (12. 11.), zvečer po
maši, ob 17.00;
• na Bukovnici – v torek
(9. 11.), ob 9.00;
• v Filovcih – v soboto
(13. 11.), od 9.00 do 10.00.
• na Ivancih – v četrtek
(11. 11.), od 9.00 do 10.00.
• v Strehovcih – v petek
(12. 11.), od 9.00 do 10.00.
Povsod še lahko namenite tudi dar za maše:
»Po namenu dušnega dne.«
Ob darovanju v kapelah zaradi epidemičnih razlogov sv. maše ne bo; upoštevajte pa
ob tem, dragi župljani, tudi predpise: nošenje
mask, medsebojno razdaljo, zato je ob darovanju tudi daljši časovni razmah.

