MARIJANSKI KOLEDARJI
V cerkvi (na mizici za tisk) so na voljo priljubljeni marijanski koledarji. Toplo jih priporočam (cena 3
EUR). Radi v adventu, za nekaj minut stopite v cerkev in počastite Najsvetejše, ali pridete k spovedi ali
k obhajilo in si koledarje spotoma nabavite. Seveda vstopajte z masko in si razkužite roke.
VERSKI TISK
je za slehernega kristjana velika pomoč za njegovo informiranje, izobraževanje, notranje oblikovanje
in duhovno rast. Posebej še – dragi verniki sedaj v času covida-19 čutimo, kako je versko branje, tisk
pomemben, kako nam je lahko duhovna hrana. V tem duhovno mlačnem času in svetu krepimo svoj
odnos do Boga in bližnjega tudi z branjem verskega tiska. Osvobaja in odrešuje namreč le resnica, ki
sije iz evangelija, ne pa ponaredki resnice, ki izstopajo iz ponudb »omrežij« mnogih sodobnih medijev.
Zato ponovno prosim - tudi mlade starše - radi širimo, naročajmo in berimo verski tisk. Nikar ga
ne črtajmo iz družinskega in zasebnega proračuna. Vsako spremembo glede naročila Družine,
Ognjišča, Misijonskih obzorij …, naročilo na novo ali odpoved - sporočite, prosimo – do božiča!!!

List Župnije Gospodovega vnebohoda - Bogojina

STOPINJE
Prihodnje leto obhajajo Stopinje 50-letnico, zlati jubilej. Zato vas prosim, da jih ima vsaka družina. Zraven rednih jubilejnih Stopinj za leto 2021, je namreč dodan tudi (dragocen) zbornik
Zlate stopinje, ki predstavlja delo in vsebino petdesetih Stopinj. Cena Stopinj je, kot prejšnja
leta, samo 10 EUR. Zbornik Zlate stopinje pa je priložen zastonj. Nabavite jih lahko enako kot
koledarje v cerkvi. Če bo možno pa jih bodo prinesli tudi raznašalci.
PROŠNJA - DAROVI ZA MAŠE!
Vse, ki želite naročiti maše, prosim, da prej pokličete, ker praktično imam zasede vse dni do koca leta.
Hvala za razumevanje.
DRAGI ŽUPLJANI!
Z ozirom na spreminjajoče se zdravstvene razmere,
boste pred Božičem verjetno dobili v roke še kakšno
obvestilo, kjer bodo priobčene določene stvari glede božičnih praznikov (Luč iz Betlehema, Teden naših družin, če bo, Itd.) …

V spomin + gospodu škofu,
msgr. dr. Jožefu Smeju
Bili ste med nebom in zemljo pojoč ovčar
… katerega življenja pesem, je bila ena sama ljubezen,
do Boga in ljudi. In peli ste, peli to pesem, ne da bi med
vrsticami obstali in naredili vdih počitka, ampak ste z
odprto dlanjo vedno semena dobrote sejali in delili,
se nikoli pritoževali, še manj sodili …
Osončeni z žarki Večnega, na priprošnjo Milosti polne,
se spominjajte svoje rodne župnije!
Hvala vam za vse dobrote razdeljene naši farni
skupnosti!

BELA
golobica

Božično voščilo
Bog si je ustvaril človeško naravo,
človek pa je sprejel Božjo. Tisti, ki vse
bogati, je obubožal. Za nekaj časa se
je odrekel svoji Božji slavi, da bi jaz
dobil nekaj njegove polnosti! Kako
bogata in skrivnostna je do nas ta
dobrota, ki žari iz bornih jaslic.
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Dragi župljani!
Vstopili smo v advent, čas pričakovanja in upanja, ko sicer nad zemeljsko oblo in enako nad našo
domovino zaradi epidemije lebdi »mračnost« ukrepov in omejitev, preizkušenj, trpljenja in vrsta odhajanj ljudi v prostorje večnosti. In prav na račun korona krize sem te dni dobil več pisem, še več pa
telefonskih klicev, razumljivo saj kovid prinaša negotovost in bojazen tudi v naše domove, bremeni
družinsko (beri, tudi farno) življenje, ter poklicno in izobraževalno delo. Pa vendar je odprtemu srcu,
tudi v tej mračnosti skozi okno vere, lahko slišati šepet adventa o Gospodovi prisotnosti, ki jo psalmist takole spoznava: »Gospod je moja luč in moja rešitev« (Ps 27,1). V enem izmed omenjenih pisem
nekdo, z živo vero, resnico zaupanja v Gospoda takole izpove: »Pomagaj nam vsem, Gospod, da bomo
zmogli premagati to epidemijo. Daj nam moči in poguma … da postanemo bolj Tebi vdani in pripravljeni
sprejemali drug drugega, tudi ko je to težko … Ker vemo, da bo spet vse dobro; da je advent; da je čas priprave na Rojstvo …; da bo božič, da bo spet vse lepo!« Da, z zaupanjem v Gospodarja časov, h katerega
rojstvu nas usmerja adventni čas, glejmo na sedanje razmere.

Blagoslovljen božič!
župnik s člani ŽPS

Prag večnosti so prestopili
16. G. škof dr. Jožef Smej, rojeni 1922,
iz Bogojine;
17. Ana Šemen, r. 1936, iz Strehovec;
18. Ana Puhan, r. 1931, iz Strehovec.
Naj opevajo Gospodove milosti vekomaj!

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

+ Gospodu škofu, dr. Jožefu Smeju,
ki jim bo posvečena posebna številka Bele golobice,
naj Večni, pokloni delež pri nebeški gostiji!
Rajni, naš rojak, g. škof, dr. Jožef Smej, so v svoji knjigi, Po sledovih zlatega peresa, zapisali: »Samota
je mati velikih misli... Bog nas lahko osami tudi sredi najgostejšega naselja… Vsak trenutek se lahko umaknemo v tiho in mirno zavetje svoje duše…«
Epidemija nas je res potisnila v »osamo«, toda če se umaknemo še v tiho in mirno zavetje svoje
duše, bomo zaznali velike misli, da Gospod prihaja med nas, zaradi nas; prihaja, da bi bil Emanuel,
Bog z nami. Seveda smo mi na notranji strani vrat in od nas je odvisno, če mu jih odpremo. Naj nam
tudi dobro opravljena adventno-božična spoved pomaga, da bo po obhajilu vstopil v naše osebne
jasli srca. Blagoslovljen in zaupanja Vanj poln adventni in božični čas!
Stanislav Zver, župnik

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
06.12. –

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

2. adventna nedelja
goduje Nikolaj (Miklavž),
škof

Naš Bog prihaja, da reši vsa ljudstva. Slišali bomo njegovo čudovito besedo in razveselilo se bo vaše srce.

08.12. –

torek, Brezmadežno
spočete Device Marije,
praznik

Sv. maše: ob 9.00 in 16.00.
Zelo se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v
mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom zveličanja
in okrasil z nakitom kakor nevesto.

13. 12. –

Veselite se v Gospodu, vedno se veselite. Gospod je blizu.

3. adventna nedelja

20.12. –

Rosite, nebesa, Pravičnega, odpri se zemlja, in daj nam
Zveličarja.

25. 12. –

Sv. maše, ob: 00.00 polnočnica, 7.00 pastirska, 10.00
velika, 14.00 večernice.
Veselimo se v Gospodu. Nocoj se nam je rodil Zveličar,
z njim prihaja pravi mir na svet.

4. adventna nedelja

petek, Božič,
Gospodovo rojstvo,
zapovedan praznik

26. 12.

sobota, Sv. Štefan,
diakon, mučenec, praznik

27. 12.

nedelja, Sv. Družina

31.12.

četrtek, Silvester

Sv. maše, ob 8.00, 10.00; blagoslov vode in soli.
Štefan je molil, ko so ga kamnali: »Gospod Jezus,
sprejmi mojo dušo« in »Ne prištevaj jim tega greha«!
Pastirji so pohiteli v Betlehem in našli Marijo, Jožefa
in Dete, položeno v jasli.
Na priprošnjo Sv. Družine, naj v vaših družinah kraljuje Kristusov mir.
Sv. maša ob 17.00 s hvalodavanjem. Bogu – hvala –
za vse!

Adventno-božično spovedovanje

Velika spoved bolnikov

Priložnost - je vsak dan pred mašo zjutraj.
Spoved pa bo tudi vsak dan, ob 17.00 (razen v
sredo in soboto, ko je priložnost samo pred
mašo zjutraj). Opravimo spoved čim prej, ker
ne vemo, če bo zaradi epidemioloških razmer
mogoče imeti »veliko spoved«. Bog, daj, da
bi pred četrto adventni nedeljo lahko prišli
pomagat spovedovat vsaj patri iz Kančevec. Ob
spovedi se držimo zdravstvenih prepisov.

Zaradi epidemioloških razlogov bo spored
božične spovedi bolnikov sledeč:

Dragi župljani! Zakrament sv. spovedi je
prečudovit priklon usmiljene Božje ljubezni
človeku. Zanikati greh v svojem življenju
pomeni: sebe ne ljubiti z večno ljubeznijo. Korak
k spovednici (pred spovednika) namreč govori:
»Nazaj k Očetu, nazaj v Njegovo naročje!«

- v ponedeljek (07. 12. 2020)
Strehovci, Filovci, Ivanci, (od 9.00 naprej);
- torek – praznik Brezmadežne (08. 12. 2020)
Bukovnica, Bogojina (od 10.00 naprej).
Bolnike prijavite, če v družini ni karantene ali
pozitivne ugotovitve prisotnosti covida–19, in
sicer po:
tel.: 02-547-92-50 ali
e-pošti: stanislav.zver@gmail.com

Za življenje župnije
SKRB ZA CERKEV
V mesecu decembru skrbite za cerkev verniki iz Bogojine. Hvala vernikom iz Strehovec in Bukovnice.
JASLICE
Naredijo animatorji; ali pa zaradi covid razmer ena družina!!!
BOŽIČNO DREVO
Za postavitev prosim ŽGS.
ZVONIK
Če bodo zdravstvene razmere (in vreme) dopuščale – ponovno prosim za čiščenje zvonika.

Sv. maše
Zaradi covida-19 bomo imeli svete maše med tednom do nadaljnjega, kot zornice, zjutraj ob 7.30.

Miklavž
Žal letos v cerkvi ne bomo deležni obiska sv. Miklavža – več staršev je že klicalo. Prepričan sem pa,
dragi otroci, da ta dobrotnik ne bo pozabil poti k vam domov in vas bo obiskal. Pa tudi na župnišče je
poslal skromen dar, ki ga boste prejeli za božič ob jaslicah ali pri verouku.

DAROVANJE ZA VZDRŽEVANJE DUHOVNIKA
Verjetno zaradi epidemioloških razmer v doglednem času, ne bomo mogli imeti maš v vaških kapelah, zato svoj dar v kuverti lahko oddate na župnišču. V kuverto napišite svoj naslov. Dobri Bog
naj vam, s svojim blagoslovom, vnaprej poplača!
DAROVANJE ZA ORGANISTE
Darujete lahko enako kot za vzdrževanje duhovnika. Prav tako – hvala - v imenu vseh organistov.

