PRIDI IN POGLEJ, KJE STANUJE GOSPOD

Katehetska olimpijada
V soboto, 11. 06. 2022, ob 10.00, bo pri nas katehetska olimpijada, ki je posvečena + g. škofu dr.
Jožefu Smeju. V predtekmovanju se je od 30 ekip iz naše škofije uspelo uvrstiti v finalno tekmovanje
tudi našim štirim ekipam. V finalu bo nastopilo 10 ekip. Po tekmovanju - snov zajema poznavanje
življenja in dela g. škofa Smeja - bo sledilo somaševanje, ki ga bo vodil g. škof dr. Peter Štumpf in
obisk škofovega groba.

Halasov shod
je v Črenšovcih, v soboto (25. 06. 2017).

Družinski kotiček
Lažnive ustnice zakrivajo sovraštvo, kdor
pa obrekovanje raznaša je neumnež. Pri
mnogem govorjenju ni brez greha, kdor pa
brzda svoje ustnice je pameten.

Svetopisemska iskrica
Vse kar delate, v besedi ali dejanju, vse
storite v imenu gospoda Jezusa in po njem
se zahvaljujte Bogu in Očetu.
(Kol 3,17)

(Knjiga pregovorov)

Klic v naš čas, klic med nas

Utrinki iz življenja župnije

Daj nam duha čistosti, da te bomo videli; duha

Po krstu so postali Božji otroci

ponižnosti, da te bomo slišali; duha ljubezni, da ti

2. Staš Ošlaj, iz Filovec,

bomo služili; duha vere, da te bomo živeli.
(Dag Hammarskjoeld)

Mladim srcem s srcem

3. Elina Ošlaj, iz Filovec,
4. Gloria Števanec - Marton, iz Bogojine,
5. Tine Županek, iz Filovec.
Žarki Božjega življenja, naj jih grejejo, tudi

Bog ljubi malega človeka. Prav zato je Bog

po veri in zgledu njihovih staršev in botrov.

ustvaril toliko bitij te sorte.

Prag večnosti so prestopili

(Abraham Lincoln)

10. Zlatko Kore, r. 1959, iz Filovec;

Kdo si duhovnik
Ljubiti Boga in ne spoštovati duhovnika - ni
mogoče.

11. Katarina Horvat, r. 1934, iz Bogojine;
12. Biserka Domonkoš, r. 1971, iz Filovec.
On, ki je premagal smrt, naj jim pokloni
večno življenje.
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Dragi župljani!
Če se kristjan »zalista« v koledar duhovne ponudbe meseca
junija, meseca Jezusovega Srca, meseca vrtnic, sreča vrsto
praznikov: BINKOŠTI, SV. TROJICA, SV. REŠNJE TELO IN KRI,
DAN DRŽAVNOSTI, SRCE JEZUSOVO, SV. PETER IN PAVEL…
Tem se pridružujejo še župnijska praznovanja: prvo obhajilo,
sklep verouka, sv. Vid, sv. Janez Krstnik …
Vendar pa je tudi ta mesec objet z »današnjico«, ko na vzhodu Evropa krvavi, zaradi moči »velike ribe«, ki nasilno žre
manjše in zaradi tega posledično grozi nov globalni spopad;
ko se pojavljajo nove ideologije; ko je na duhovnem področju klic sodobnega zahodnega človeka namenjen Kristusu: »Nočemo, da bi ti vladal v naših srcih«, vse glasnejši in je obenem
močno naraslo tajenje (zanikanje) in zanemarjanje Boga, celo s strani tistih, ki jih je oblila krstna voda; da postaja vse številnejša množica tistih, ki hočejo živeti brez Njega in se usmerjajo
na pot hudobije, uživaštva, sebičnosti sovraštva in brezboštva. Dalje so ob poti na Kalvarijo
našega časa tudi številni Gospodovi učenci, ki iz bojazni, da bi bili zasmehovani ali odrinjeni
z življenjskim ravnanjem ponavljajo: »Ne poznam tega človeka«… Vse to je naš čas, tudi čas
meseca vrtnic …
Toda, ali nam ne spregovori sleherna mašna daritev, in ne nazadnje, sredi meseca telovska
procesija: »Jaz sem z vami, sem sredi med vami, hodim z vami, potujem z vami… Še več, v vaše
krize vam kličem: Ne bojte se, jaz sem svet premagal. Glejte, moje prebodeno srce tudi danes
v ljubezni utripa za vas.«
In, njegov blagoslov naj vas spremlja!

(Jožefmarija Escrivá)

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

OZNANILA

05. 06.

05. 06. – Binkošti

06. 06.

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

»Sveti Bog, po binkoštnih skrivnostih posvečuješ svojo Cerkev, razširjeno med vse narode in ljudstva. Pošlji Svetega
Duha po vsem svetu.«
Pri rani maši bo slovesnost prvega sv. obhajila. Velika
maša je, ob 10.30. Radi molimo in prosimo za prvoobhajance in njihove družine.

OZNANILA
26. 06.

13. nedelja med
letom

Gospod, bodi zahvaljen za Mater, ki je postala šotor Najviš-

jega in je naše pribežališče. Imenujemo jo tudi Mati Cerkve.
Marija, Mati
Cerkve – binkoštni Vzemimo jo tudi za mater župnije in naših družin.
ponedeljek
Sv. maša: zvečer ob 19.00

26. 06.

sreda, Sv. Peter in
Pavel, apostola

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Bogu, ki je, ki je bil, in ki
bo prišel.

12. 06.

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

Gospod govori: Kdor položi roko na plug in se nazaj ozira, ni pripraven za Božje
kraljestvo.
Sv. maše: v farni cerkvi, ob 8.00; na Ivancih, kjer je proščenje pa, ob
10.00.
Peter je prvi izpovedal vero v Kristusa, Pavel nam je globine
te vere osvetlil. To je praznik dveh stebrov Cerkve in njenega
nauka. Obenem je to praznik novomašniških posvečenj.
Žal, koliko let jih v naši škofiji ne bo? Zato radi molimo za
duhovne poklice.
Sv. maše: ob 8.00 in 18.00.
Ob 10.00 je v stolnici v Murski Soboti slovesnost ob 60-letnici življenja
škofa dr. Petra Štumpfa. Vabljeni k tej slovesnosti in k molitvi za našega
ordinarija.

Sklep veroučnega leta - bo pri rani sv. maši. Po sv. maši

Nedelja Sv. Trojice bodo veroučenci prejeli spričevala.
15. 06. - sreda, sv. Vid

16. 06.

četrtek, Sv. Rešnje
Telo in Kri,
zapovedan
praznik.

19. 06.

Sv. maše: ob 7.30, v farni cerkvi in ob 18.00 pri kapeli sv. Vida v Strehovcih.

Češčenje Najsvetejšega – je vsak četrtek pred mašo.

Med nami v našem svetišču bivaš Ti Najsvetejši, že stoletja.
S svojim Telesom in Krvjo nas hraniš. Prepuščaš se nam v hrano, ne dopusti, da raje hlastamo po uživaštvu. Saj poznamo
tvoje zagotovilo: »Kdor je moje Telo in pije mojo Kri, ima večno življenje«. S patene in keliha naj lije na nas tvoja svetloba
življenja.

Molitvena skupine – Vse molitvene skupine iz župnije bodo v mesecu juniju skupno
srečanje pri klarisah v Turnišču. Datum bo oznanjen.

Sv. maše: ob 9.00 in 17.00, po tej maši je telovska procesija. S prisotnostjo
pri sv. mašah in pri procesiji bodimo priče Gospodove ljubezni. Pri procesiji bodite prisotni tudi starši z veroučenci, ki prinesejo nazaj spričevala.
Prvoobhajanci pa naj trosijo pred Najsvetejšim cvetje.
Jezus je vprašal učence: Kaj pravite, kdo sem?

12. nedelja med
letom

Sv. maše: v farni cerkvi, ob 7.30; pri sv. Vidu v Strehovcih, kjer je proščenje
pa, ob 8.30 (v madžarskem jeziku) in ob 10.00, velika maša; somaševanje
bo, ob 10.00, vodil g. škof dr. Peter Štumpf.

24. 06.

Gospod govori: Če je kdo žejen, naj pride k meni, in naj pije, kdor v mene veruje.

petek,
Srce Jezusovo

25. 06.

sobota, Dan
državnosti – d. p.

Sv. maša: ob 19.00. Radi pridimo in posvetimo sebe, svoje družine in
župnijo Srcu Jezusovemu. Posvetitev bo po maši.
Priporočimo v molitvi našo domovino Božji previdnosti in Marijinemu
varstvu .

Ministranti – imajo srečanje v soboto (04. 06.) in (18. 06.), po maši.
Animatorji – imajo srečanje po dogovoru.

Za življenje župnije
ZAHVALA
Ob sklepu veroučnega leta - velika zahvala katehistinji Mateji za njeno požrtvovalno delo z najmlajšimi
veroučenci. Starši, prvega in drugega razreda veroučencev, tudi sami ji pokažite hvaležnost, posebej z
molitvijo.
Hvala tudi vsem mladim materam, ki ste v mesecu maju spremljale svoje otroke k šmarnicam, kot tudi
vsem, ki ste šmarnice brali in obiskovali. Posebna zahvala pa gre vsem ženam, ki ste šmarnice vodile in
usmerjale. Naj vam na Marijino priprošnjo Večni povrne s svojim blagoslovom.
Zahvala tudi vsem ženam. ki skrbite za »gredice« ob cerkvi in na župnijskem dvorišču, kot tudi obema
»koscema«, Branku Kuzmiču in Martinu Puhanu za vzorno urejevanje okolice cerkve in župnišča. Ponovno pa »Bog plati, za rože, podarjene in razdeljene tudi ob proščenjih« družini Adamič! Hvala tudi
vsem, ki ste pripravljali proščenja in pri njih sodelovali.

SKRB ZA CERKEV
V mesecu maju skrbite za cerkev verniki iz Ivanec. Hvala vernikom iz Filovec.

