Družinski kotiček

Klic v naš čas, klic med nas

Mlade ljudi hočemo naučiti, kako naj
pravilno živijo, še preden jih poučimo,
čemu je to potrebno. Mladi so bolj
dosledni: najprej hočejo vedeti, čemu
živijo, in šele potem, kako naj živijo.

Nekoč za Marijo, Jožefa in Jezusa v
betlehemskih prenočiščih ni bilo prostora.
Danes pa zanje ni več prostora v srcih
prebivalcev Evrope, ki se vračajo v
poganstvo.

(Michel Quoist)

(iz letošnje ekumenske brošurice Srečanja)

Mladim srcem s srcem
Nebeški Oče, hvala ti za nočni mir, hvala
ti za nov dan, hvala za tvojo ljubezen,
dobroto in zvestobo v mojem življenju.
Izkazal si mi mnogo dobrot; daj, da iz tvoje
roke sprejmem tudi težave. Vem, da mi ne
boš dal večjega bremena, kot ga zmorejo
moja ramena.
Dietrich Bonhoffer

Duhovni utrinek
Glej nase in ne sodi drugih! Soditi druge
je prazno delo; dostikrat se človek pri tem
moti in lahko greši; če pa sam sebe sodiš in
presojaš, boš to vedno s pridom delal. (T. K.)

Svetopisemska iskrica
Vi, bratje, niste v temi,
da bi vas ta dan zalotil kakor tat.
Vi vsi ste otroci luči in otroci dneva;
nismo namreč otroci noči in ne teme .
(1 Tes 5,4-5)

Utrinki iz življenja župnije
Po krstu je postala Božji otrok
1. Zelko Tana, iz Filovec
Žarki Božje ljubezni naj odsevajo na njeno
življenjsko pot, tudi po ljubezni staršev in botrov.
Prag večnosti so prestopili
1. Puhan Barbara, r. 1929, iz Bogojine.
Gospod naj rajni materi nakloni srečno večnost.

Iz duhovne dediščine škofa
dr. Jožefa Smeja

BELA
golobica

(O maši)
Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
napolni mi dušo s tisto ljubeznijo, ki si jo
imel do nas, ko si s Svetim Duhom mazilil
svojega Sina za večnega in velikega
duhovnika z nalogo, da se kot zadostilna
žrtev daruje za nas.
Tvoj Sin je po Mariji postal človek, vzel
nase grehe vseh ljudi ter je zanje zadostil
s trpljenjem in smrtjo na križu. V trenutku,
ko on sam nastopa v duhovnikovi osebi in
spreminja kruh v svoje telo in vino v svojo
kri ter s tem posvečuje našo zemljo, daj tudi
meni delež pri tej neizmerni ljubezni…
Marija se je pridružila tebi, večnemu in
velikemu duhovniku, z ljubeznijo, ki je
bila najbolj podobna tvoji ljubezni. V tej
ljubezni je še sedaj dvojna želja: da bi tvoja
daritev pritegnila čim več ljudi in da bi tvoje
žrtvovano in poveličano telo postala hrana
čim večji množici.
Na Kalvariji je tvojo mater popolnoma
prevzela želja, da se s teboj daruje za rešitev
človeštva. Ni mogla imeti drugačnih misli in
drugačne volje, kakor si jo imel ti. Trpela je
bolečine, milost Svetega Duha pa ji je dajala
moč, da je privolila v tvojo žrtev, kakor je
hotel nebeški Oče. Oči je imela uprte v tvoje
rane, ker je vedela, da bodo te rane zaslužile
največjo dobrino našega odrešenja.
(Iz knjige – Posvečena samota)
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Dragi župljani!
Mesec februar. Torej, mesec, ki mu »odpira vrata« Gospodar časa
s svojim darovanjem v templju (svečnica); pa tudi mesec, ko so v
»njegovi sredici«, pred 100 leti (15. februarja 1922) zagledali luč
sveta naš rojak g. škof dr. Jožef Smej. Njihovo blizu stoletno potovanje med nami je pustilo v ožji in širši domovini neizbrisne sledi
na mnogih področjih, od pastoralnega, teološkega, znanstvenega, pa tja do literarnega. Zlati pa ostaja sled »njihovih srčnih utripov« v odnosu do ljudi. Ozadje življenja izza vse te »zapuščine« pa
priča o njihovem izredno uporabljenem času.
Sicer pa so škof Jožef sami o tem Božjem daru, o času, zapisali:
»Vprašali so modreca, katero je človekovo največje bogastvo. In modrijan je odgovoril: Sedanja vsakdanja ura. Ta mora biti preživeta v Božji ljubezni in tako postane nesmrtna… Če zapravljamo, zabijamo čas, s tem ranimo večnost. Vse ima svoj čas. Je čas za molite, čas
za delo, čas za počitek… Vsak trenutek je korak proti večnosti. Čas je Božja lastnina, mi ga moremo
odkupljati z dobrimi deli.«
Dragi farani, zato vas vabim in prosim, da bi v tem mesecu, zlati pa od 13. do 15. februarja namenili nekaj svojega časa molitvenemu spominu na rojaka škofa Jožefa Smeja. S hvaležnostjo jim
priporočajmo v priprošnjo sebe, svojo časnost in večnost, naše družine in našo župnijo, posebej
še mladi rod.
V nedeljo, 13. februarja 2022, pa se bomo, kot župnija, našega duhovnega velikana in dobrotnika
spomnili pri sv. maši, ob 10.00, ki jo bo daroval g. škof dr. Peter Štumpf. Na to slovesnost se bomo,
če bodo covid-ne razmere dovoljevale posebej pripravili.
Naj vas ohranja, varuje in blagoslavlja Gospodar časa in življenja.

Odgovarja: Stanislav Zver – župnik, Bogojina 147, 9222 Bogojina. Tel.: 02 | 547 - 92 - 50.
Tehnični urednik: Vanja Sapač

Stanislav Zver, župnik

OZNANILA
02. 02. –

torek, Jezusovo
darovanje – svečnica

03. 02. –

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

Aleluja! Naš Gospod je luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela
tvojega ljudstva. Aleluja!
Sv. maše: ob 9.00 in 17.00; pri obeh mašah je blagoslov sveč, ki bodo
na voljo v zakristiji.

četrtek, sv. Blaž,
škof, muč.

Med mašo, ob 17.00, blagoslov grl.

06. 02. –

Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega
življenja.

5. nedelja med letom

08. 02. –

torek,
Prešernov dan – d. p.

Naših kulturnikov se bomo spomnili, če bodo covid-ne
razmere dovoljevale.

Za življenje župnije
SKRB ZA CERKEV
V mesecu februarju skrbite za cerkev verniki iz Ivanec. Hvala vernikom iz Filovec.
Hvala - za pospravljanje jaslic.
BELA GOLOBICA
Na zadnji seji ŽPS (09. 01. 2022) je bil sprejet sklep, da bodo (vključno) od marca naprej prejemale župnijski list Belo golobico v tiskani obliki samo tiste družine, ki nimajo pristopa do
župnijske spletne strani, kjer je vsaka številka Bele golobice objavljena takoj ob izidu. Na razpolago pa bo tudi na mizi za tisk v »stari cerkvi«. Prosimo za razumevanje; tudi zaradi stroškov.
SEDEŽNINA
V imenu ŽGS, Bog povrni vsem tistim, ki ste kljub koroni prispevali svoj dar za sedežnino. V
tem težkem času so se namreč prihodki za cerkev oziroma župnijo pri nedeljskih nabirkah
zelo zmanjšali, žal pa temu ne sledijo izdatki. Zato vnaprej hvala za vsak vaš dar, ki ga boste
namenili za vzdrževanje župnije in cerkve. Radi prispevajte v ta namen tudi tisti, ki ste zaradi
korone morda pozabili dar za svoj sedež.
Pastorala |100-LETNICA ROJSTVA G. ŠKOFA DR. JOŽEFA SMEJA

13. 02. –

Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj ,
bo imel luč življenja.

20. 02. –

Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih
poznam in hodijo za menoj.

6. nedelja med letom

7. nedelja med letom

27. 02. –

8. nedelja med letom

Kdor me ljubi, mojo besedo spolnjuje, moj Oče ga
ljubi in bova k njemu prišla.

Češčenje Najsvetejšega – je vsak četrtek pred mašo. »Pridite molimo!«
Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (06. 02.), po veliki maši.
Ministranti - imajo srečanje v soboto (12. 02.), po maši.
Skupina »Samuel« - ima srečanje v četrtek (03. 02.) (ne v petek), po maši.
Skupina »Ana« - ima srečanje v petek (11. 02.), po maši.
Bodoči birmanci – imajo bogoslužno srečanje v petek (4. 02.), ob 16.00 uri.

Kakor je v uvodniku rečeno bomo, kot župnijsko občestvo, v nedeljo, 13. februarja 2022, pri
maši ob 10.00, obhajali 100-letnico rojstva našega rojaka g. škofa dr. Jožefa Smeja. Maševal bo
g. škof dr. Peter Štumpf, ki bo ob tej priliki podelil tudi imenovanja novim članom ŽPS. Razen
tega se bodo škofu in župnijskemu občestvu predstavili tudi letošnji kandidati za birmo.
V upanju, da se bodo do takrat epidemične razmere vsaj nekoliko umirile se bomo na slovesnost pripravili z bogoslužnimi srečanji za veroučence (kako, bo oznanjeno).
STARŠEM OTROK (VEROUČENCEV)
Žal nas je covid -19 spet prisilil k verouku na daljavo. S tem vas je starši veroučencev POVABIL
še k odgovornejšemu spolnjevanju obljub, ki ste jih dali pri otrokovem krstu, torej da pomagate
otroku pri verski rasti s pomočjo katehez, ki jih dobite po elektronski pošti. Hvala Bogu, večina
vas res lepo sodeluje. Ponovno pa prosim tiste starše, posebej bodočih prvoobhajancev in
birmancev, ki ne pošiljate narejenih nalog iz posredovanih katehez, da radi to storite, saj
otrok brez vašega sodelovanja ne more biti pripravljen na prejem zakramentov.
Ob tem ponavljam misel iz prejšnje št. Bele golobice. Svet je v svetih rokah Božje sile, čeprav
se zdi, da sedanji svet tega ne sprejema in živi, kot da Boga ni. Vendar pa kristjan ne sme
dovoliti, da bi ga ta minljivi svet »vsrkal vase«, ampak mu mora v moči svoje vere oznanjati in
približevati »svet, ki ne mine«. Starši, mar ni to vaša prvo in sveta dolžnost do vaših otrok?
In če si dovolite, da sodoben čas in svet vzame Boga vam, ga bodo tudi vaši otroci težko
imeli (našli). Resnica je: »Tisto, kar želiš, da bi živelo in preživelo v tvojih otrocih, živi sam
ta trenutek!« Vaši otroci vas, kot kristjane, najprej »opazujejo« šele nato »poslušajo«! Zato
svoje prizadevanje za duhovno rast otroka: zanimanje za verouk, (izpis od verouka je lahko
škoda, ki odmeva v večnost), obisk maše, prejemanje zakramentov … - glejte v luči svoje vere
v »svet, ki ne mine« in je namenjen tudi vašim otrokom. GLEJTE NA SVOJEGA OTROKA Z OČMI
VEČNOSTI! Bog z Vami!
VERSKI TISK
Vse naročnike verskega tiska prosimo, da čim prej poravnajo naročnino.
Radi se naročite tudi na knjige Mohorjeve družbe.

