Križev pot v postnem času – je vsak dan pred mašo, razen ob sredah in sobotah.
Na 5. postno nedeljo (03. 04.), ob 14. 00 uri, pa je križev pot v filovskem Gaju. Namenili ga bomo
mladim družinam, posebej še družinam birmancev (ti bodo sodelovali) in veroučencev. Tudi drugi
verniki ste lepo vabljeni k udeležbi. V primeru slabega vremena bo križev pot v cerkvi.
Češčenje Najsvetejšega – je vsak četrtek pred mašo.
Skupina »Samuel« - ima srečanje v petek (01. 04.), po maši.
Skupina »Ana« - ima srečanje v petek (08. 04.), po maši.
Animatorji - imajo srečanje (kot pripravo na oratorijski dan in veliko noč) v nedeljo (03. 04.), po veliki
maši.
Ministranti – imajo srečanje v soboto (09. 04.), po maši.
Velikonočna spoved bolnikov
Za vse, ki opravljajo prve petke bo spoved v
petek (01. 04.), za ostale pa:
• Bogojina, v soboto (09. 04.), okrog 10.00;
• Bukovnica, v soboto (09. 04.), po maši, ki bo ob 9.00;
• Filovci v soboto (02. 04.), po maši, ki bo ob 9.00;
• Ivanci, v petek (08. 04.), po maši, ki bo ob 7.30;
• Strehovci, v petek (01. 04.), po maši, ki bo ob 7.30.

Za življenje župnije

PROŠČENJA IN SLOVESNOSTI
• 1. 5., ob 10.00 – proščenje v Strehovcih;
• 2. 5., ob 11.00 – škofijski shod delavcev in
kmetov – sv. Vid, Strehovci;
• 15. 5., ob 8.00 – izpoved vere
• 22. 5., ob 10.00 – proščenje v Bogojini,
sv. Urban;

SKRB ZA CERKEV
V mesecu marcu skrbite za cerkev verniki iz Bogojine.
Hvala vernikom iz Strehovec in Bukovnice.

• 29. 5., ob 10.00 – proščenje v Filovcih,
Marija Pomočnica;

PRIPRAVA NA KRST

• 15. 6., ob 18.00 – »godovna maša« pri sv. Vidu;

• 05. 6., ob 8.00, – prvo obhajilo;

Vsi, ki mate otroke za krst lahko pridete na pripravo
v ponedeljek, 4. aprila 2022, po maši. Priprava bo v
veroučnih prostorih.

• 19. 6., ob 8.30 in 10.00 – proščenje sv. Vid,
Strehovci;

ROMANJE MLADIH V MEDŽUGORJE

• 28. 8., ob 10.00 – proščenje Filovci
(Gaj, Kraljica družine)

ZAHVALA
Vsem, ki ste v minulem mesecu pomagali v cerkvi in na
župnišču (rekolekcija, pospravljanje starih dreves …,
odvoz …), Bog povrni.

Utrinki iz življenja župnije
Prag večnosti sta prestopila
3. Marija Gjerek, r. 1941, iz Filovec
4. Jožef Benkovič, r. 1927, iz Bojine.
Naj jima Zmagovalec nad smrtjo, podari radost
in srečo večnega življenja.
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• 8. 5., ob 10.00 – proščenje na Bukovnici;

• 26. 5., ob 10.00 – farno proščenje Gospodov
vnebohod, v Bogojini;

Škofijski odbor za mlade vabi mlade na romanje v Medžugorje, ki bo od 27. do 30. aprila 2022. Cena romanje
je 150 EUR. Mladi radi se prijavite!

BELA
golobica

• 25. 6., ob 10.00 – proščenje na Ivancih;

Dar za kurjavo v cerkvi
Kljub temu, da zima ni bila »preostra« pa je bila
kurila sezona zelo dolga, razen tega se je zadnji
čas dvignila tudi cena energentov zato bi prosili, da bi vsaka hiša darovala (če zmore) za kurjavo 25 EUR. Razen tega je korona zelo znižala
nedeljske nabirke, tako, da vas v imenu ŽGS prosimo, da po svojih močeh res radi darujete, tudi
za vzdrževanje cerkve, župnije. Enako prosimo
tudi družine veroučencev, da to rade storijo.
Ključarji bodo zbirali vaše prispevke na cvetno
nedeljo (10. aprila 2022) in na velikonočni ponedeljek (25. april 2022). Bog Vam povrni vnaprej!

Dragi župljani!
Nagle podnebne spremembe; preizkušnje, ki jih je na vse »strani neba« življenja prinesla korona- epidemija, tudi z milijoni
mrtvih v svetu in s tisoči mrtvih pri nas; skorajda bestialno (ne)
človeško vojno divjanje nad krvavečo Ukrajino, in spet milijonske reke beguncev; posledično je že grozeče tudi pomanjkanje
nekaterih življenjskih dobrin … Toda tudi v takšen »mrak sveta«
zasijejo vernemu srcu žarki velikonočnega jutra s pozdravom
Vstalega: »Mir vam bodi! Jaz sem; ne bojte se!« Žlahtno bogat
mozaik praznovanj v tem mesecu bo namreč osredinjen ob velikonočnem praznovanju, ki ga bo v farnem živlčjenju teden dni pozneje obogatila še birma.
Velika noč je najrazkošnejši pano »evangelija življenja«. To je praznik zmage luči nad temo, usmiljenja nad grehom, upanja nad brezupom. Predvsem pa je velika noč praznik zmage življenja nad
smrtjo. Zato nas po apostolu Pavlu dobri Oče vabi: »Če ste vstali s Kristusom, iščite kar je zgoraj!«
Postanimo, dragi verniki, iskalci Luči od zgoraj! Toliko bolj, ker bo že naslednja nedelja po veliki
noči, torej bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja, naš »farni binkoštni praznik«; pri nas je namreč slovesnost sv. birme.
Vendar pa kraljestvo svetlobe, Božje kraljestvo v sebi moramo graditi na stavbišču svojega srca, ki
je najvažnejše bojišče sveta, kjer človek lahko izbojuje odločilne zmage dobrote, miru in ljubezni.
V pomoč pri tem boju nam prihaja Bog s svojo milostjo, ki nam jo nudi zlasti po molitvi in zakramentih. Zato kot farno občestvo z molitvijo in zglednim prejemnem zakramentov, sv. spovedi in
obhajila, pomagajmo bodočim birmancem in njihovim družinam odpirati srca navdihom Sv. Duha.
Recimo vsak sebi: »Kristus je vstal, tudi od mene pričakuje, da se bom napotil v to smer!« Takšno velikonočno ljubezen – do samega sebe – Vam želim! ALELUJA!
Stanislav Zver, župnik

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

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

16. 04. –

Velika sobota

03. 04. –

Nočem smrti grešnik, govori Gospod, ampak da se spreobrne in živi!

08. 04. –

Priložnost za »veliko« sv. spoved, od 17.00 do 19.00.

09. 04. –

Priložnost za »veliko« sv. spoved, od 17.00 do 19.00.

09. 04. –

Oratorijski dan.

5. postna, tiha nedelja

Petek

Sobota

Sobota

10. 04. –

6. cvetna nedelja

13. 04. –

Velika sreda

14. 04. –

Veliki četrtek

15. 04. –

Veliki petek, strogi post

Kristus je bil pokoren do smrti, smrti na križu. Zato ga je tudi Bog
povišal in mu dal ime, ki je čez vsa imena. »Hozana! Blagoslovljen,
ki prihaja v Gospodovem imenu!« Kakor množica, ki je vzklikala Jezusu, ga slavimo tudi mi.
Sv. maša je ob 8.00 in 15.30 (ob 10.00, sv. maše ni).
Pred začetkom rane maše je blagoslov zelenja pri pilu sv. Florijana, nato je procesija v cerkev. Prinesimo s seboj k blagoslovu »presnece«, ali vsaj vejico zelenja
in tudi na ta način v počastimo Gospoda, ki gre tudi za nas v trpljenje. Tudi bodoči
birmanci in prvoobhajanci s starši naprošeni, da gredo z zelenjem v procesiji. Naredimo »presnece«, kot običajno, tudi po vaseh.
Popoldne ob 14.30 je priprava na velikonočno spoved, nato spovedovanje.
Dragi verniki, postavimo vsak svojo »grešno zgodbo« in ujetost v lastne slabosti pred Božje usmiljenje. Starši, posebej sedaj v pripravi na birmo, pomagajte z
molitvijo tudi svojim (odraslim) otrokom, da ne zanemarijo zajeti studenčnico, ki
umiva duše. Četrta cerkvena zapoved nas namreč vse lepo vabi: Spovej se svojih
grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi sveto Rešnje Telo.
Sveto spoved opravite tudi starši (družine) in botri birmancev!

17. 04. –
VELIKA NOČ

18. 04. –

Ponedeljek v velikonočni
osmini

Sv. maša je zjutraj ob 7.30; popoldne, ob 16.00 je čiščenje cerkve. Kot vedno ob
veliki noči radi pridite iz vseh vasi, tudi možje in fantje.

19. 04. –

Krizmena maša - v stolnici v Murski Soboti ob 9.00
Doma: sv. maša ob 19.00; po maši pa je češčenje Najsvetejšega do 21.00.
Ljubezen do Jezusa v Kruhu življenja naj nas zbere pri maši
zadnje večerje. Posebej družine prvoobhajancev in birmancev
pokažite z udeležbo pri maši ljubezen do evharističnega Jezusa.
»Gospod, ti pa jih s Kruhom svojega telesa poživljaj, da bodo priče
tvoje ljubezni.«
Za birmance, starše in botre, začetek devetdnevnice v čast Sv. Duhu!

20. 04. –

Obredi v cerkvi so, ob 15.00; nato je pri božjem grobu češčenje
Najsvetejšega do 17.00 ure.
Gospod, to je dan, ko pred nami stojiš ponižan, ves ubog, prebičan, zasramovan. Zlo naših pregreh pa te vodi na križ. »Molimo te
Kristus in te hvalimo …«
Drugi dan devetdnevnice v čast Sv. Duhu.

Torek v velikonočni osmini

Sreda v velikonočni osmini

21. 04. –

Blagoslov ognja pred cerkvijo – je ob 7.00.
Češčenje pri božjem grobu
Na veliko soboto obstanejo žene, apostola Peter in Janez pred praznim grobom.
»Obstojmo« radi tudi mi pred božjim grobom. Češčenje bo od 8.00 naprej, in sicer:
• ob 8.30 – 7. in 6. razred s starši;
• ob 9.00 – 5. in 4. razred s starši;
• ob 9.30 – 3., 2., 1. razred in predšolski otroci s starši.
Blagoslov velikonočnih jedil
Bukovnica, ob 13.00;
Strehovci, ob 13.30;
Filovci, ob 14.00;
Ivanci, ob 14.30;
Bogojina, ob 15.00.
Velikonočna vigilija, ob 19.00
Dragi verniki, Cerkev svoje sinove in hčere to noč še posebej vabi k bedenju in
molitvi, ter k udeležbi pri osrednjem bogoslužju vsega cerkvenega leta. Pridružimo se radi slavju luči, besednemu, krstnemu in evharističnemu bogoslužju, da bi
bili nekoč tudi sami deležni Gospodove zmage nad smrtjo.
Tretji dan devetdnevnice v čast Sv. Duhu (birmanci se udeležijo velikonočne
vigilije).
Aleluja. Naše velikonočno jagnje, Kristus, je darovano, zato obhajamo praznik v Gospodu. Aleluja!
Vstajenjska procesija je, ob 8.00, sledi maša; velika maša pa je ob 10.30; večernice pa so ob 14.00.
Četrti dan devetnevnice v čast Sv. Duhu (birmanske družine gredo v procesiji
pred Najsvetejšim).
»Aleluja. To je dan, k ga je naredil Gospod, radujmo in veselimo se ga! Aleluja!«
Sv. maša je, ob 8.00 in 10.00.
Peti dan devetdnevnice v čast Sv. Duhu. Birmanci se udeležijo sv. maše ob
10.00; nagovoril jih bo p. Stane Bešter.)
Šesti dan devetdnevnice v čast Sv. Duhu.
Obisk škofa d. Petra Štumpfa; vizitacija. Popoldne ob 15.00 obisk kapel; ob
17.00 srečanje birmovalca z birmanci, starši in botri (skušnja, spraševanje); ob
18.00 maša (med mašo bo g. škof spovedoval); ob 19.00 srečanje škofa z ŽPS.
Sedmi dan devetdnevnice v čast Sv. Duhu.

Četrtek v velikonočni osmini

Maša je ob 19.00; po maši srečanje škofa z GS. Sedmi dan devetdnevnice v
čast Sv. Duhu.

22. 04. –

Osmi dan devetdnevnice v čast Sv. Duhu!

23. 04. –

Zadnji dan devetdnevnice v čast Sv. Duhu.

petek v velikonočni osmini

Sobota v velikonočni osmini

28. 04. –

2. velikonočna nedelja, bela
nedelja, nedelja Božjega
usmiljena

Slovesnost sv. birme
Aleluja! »Ker si me videl, Tomaž, si veroval; blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali.
Aleluja!
Sv. maše ob 7.30 in 10.00 (slovesnost sv. birme).

