Za življenje župnije
Družinski kotiček
Na vaši družinski poti imate veliko lepih trenutkov: obroki, počitek, delo v hiši, zabava, molitev,
potovanja in romanja … A če manjka ljubezen, manjka veselje. Pristno ljubezen pa poklanja: daje
nam svojo besedo (papež Frančišek).
Mladim srcem s srcem
Bolje je molčati in biti kristjan, kakor govoriti in ne biti. Lepo je učiti, ako tisti, ki govori, to tudi dela
(sv. Efrem).
Kdo si duhovnik
Duhovnik je človek, ki ti pomaga graditi srečno večnost (V. M.)
Pridi in poglej kje stanuje Gospod
Srečanje družin in molitveni dan za duhovne poklice
V soboto, 10. septembra 2022, bo v Gornji Radgoni v župnijski cerkvi, z začetkom ob 9.00, Dan
molitve in srečanje družin »Srečanje družin«, začetek ob 9.30.
Tečaj za zaročence – priprava na zakon
Glej spletno stran Škofije Murska Sobota.
Stična mladih 2022
Letošnja »Stična mladih« bo v soboto, 17. septembra. Mladi prijavite se do 11. septembra na
župnišču.

Utrinki iz življenja župnije
Pri krstu je Božji otrok postala
7. Julija Horvat, iz Bogojine
Duhovno in zemeljsko rast v Božjem naročju naj jima krepijo krščanski zgledi njenih
staršev in botrov.
Pred Bogom sta združila svoje življenjske poti
5. Nejc Merčnik, Segovci in Monika Horvat, Ivanci.
Naj njuna ljubezen postaja vse bolj podobna Božji, tako bosta tudi dostojni in verni
priči te ljubezni v svetu!
Prag večnosti so prestopili
14. Martin Grebenar, r. 1965, iz Filovec;
15. Helena Antolin, r. 1930, iz Ivanec;
16. Mate Župič, r. 1941, iz Filovec;
17. Barbara Vukovič, r. 1927, iz Strehovec.
Naj jim iz Božjega naročja sije neminljivo sonce sreče in življenja!
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Dragi župljani!
Spoštovani starši veroučencev, predvsem vam naj bo namenjen dotični uvodnik.
Mesec september ob šolskih odpira tudi vrata veroučnih učilnic. Vendar je pred vstopom
vašega otroka ali mladostnika v veroučni prostor z vaše strani, potrebno »slišanje« na
vratih vaših src, Gospodovo trkanje z vabilom: »Pustite male k meni …«.
Za uspešen verouk, je namreč pomembna in zelo potrebna (duhovna) podpora vas
staršev, in sicer:
- da z osvojeno resnico, da z »notranjo radostno odločitvijo in držo«, svojemu otroku ali
mladostniku (tudi) z veroukom omogočate pot v srečno večnost;
- da obljubo, ki ste jo dali Bogu pri otrokovem krstu, da boste otroka vzgajali veri, in da
bo spolnjeval Božje zapovedi, potrjujete tudi z vpisom k verouku in s spremljanjem
duhovne rasti pri otroku z molitvijo in rednim obiskom najsvetejše daritve;
- da se zavedate, da ste vi prvi »oznanjevalci vere« svojemu otroku, da je katehet zgolj
vaš pomočnik;
- da pomislite in se v družini pogovorite, kako zakramenti, na prejem katerih se
veroučenci pripravljajo (prvo sv. obhajilo, sv. spoved, sv. birma) predpostavljajo vero.
Kdor pa nima del, s katerimi bi izpričal svojo vero (npr. molitev, obisk sv. maše,
sodelovanje je pri raznih dejavnostih v župniji, dobra dela, itd …), ali ta lahko terja in
pričakuje pristop k zakramentom? Drugače rečeno, da ne določa duhovnik, kdaj bo kdo
prejel zakramente, temveč kandidat sam, ali je pripravljen ali ne, to pa pokaže
(predvsem) z življenjem po krščanskih vrednotah, kar pa najbolj (pri)dobiva po vas in
vašem zgledu.
Na vaše prizadevaje za rast Božjega kraljestva v življenju vašega otroka, kličem Božji
blagoslov in priprošnjo Matere božje ter vaših družinskih krstnih zavetnikov in vabim vse
farane k molitvenemu spominu za vse naše veroučence.

Stanislav Zver, župnik

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

04.09.

– 23. nedelja med letom – angelska nedelja
Slavljen si, Oče, gospodar nebes in zemlja, ker si malim
razodel skrivnosti Božjega kraljestva.
Pri veliki maši je srečanje bolnikov in ostarelih,
omogočimo jin udeležbo.

08. 09.

– četrtek, Marijino rojstvo, praznik
Srečna si, sveta Devica Marija, in vse hvale vredna, ker je
iz tebe izšlo sonce pravice, Kristus, naš Bog.
Sv. maše: ob 9.00 in zvečer ob 18.00

11. 09.

– 24. nedelja med letom
Blagoslovljen Kralj, ki prihaja v imenu Gospodovem; mir
na zemlji in slava na višavah.

18. 09.

– 25. nedelja med letom
Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede
večnega življenja.

25. 09.

– 26. nedelja med letom - Slomškova nedelja
»Kdor premoženje izgubi – veliko izgubi; kdor čast izgubi
- še več izgubi; kdor vero izgubi – vse izgubi« - (Slomšek)!

Češčenje Najsvetejšega – je vsak četrtek pred mašo.
Ministranti – imajo srečanje v soboto (10. 09.) po maši, v cerkvi.
Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (04. 09.), po veliki maši.
Zaradi Stične, pridite vsi, ki ste sodelovali na oratoriju.
Molitvena skupina »Samuel« - ima srečanje v petek (07. 09.), po maši.

Za življenje župnije
FARNA CERKEV
Že v prejšnji številki našega farnega glasila je bila nakazana prihajajoča stoletnica našega svetišča.
Te dni pa nam je bilo celo s strani strokovnjakov svetovano, da naj čim prej pristopimo, zaradi plesni, k
sanaciji cerkvenega stropa, ker bi vsako prelaganje tega posega, lahko imelo nepopravljivo škodo. Na
zadnji seji ŽGS (25. 08. 2022), pa je bilo sklenjeno, da bomo obenem z zaščito stropa in oken, pobelili še
tudi občutno potemnele stene cerkve (tudi zaradi prisotnosti dvigala in zaradi nenehne rasti cen materiala). Višina predračuna znaša cca. 18. 000, 00 EUR.
Zato vas, spoštovani župljani in vse ljudje dobre volje z območja župnije, prosimo za razumevanje
(molitveno podporo) in finančno pomoč, z željo, da bi vsaka družina darovala 50,00 EUR. Kdor te vsote
ne zmore, naj daruje po svojih močeh, kdo pa zmore, pa naj daruje več. Tudi mlade družine in družine
veroučecev ste lepo povabljene k darovanju. Vaše darove lahko darujete v zakristiji, na Slomškovo
nedeljo, 25. 09. 2022, po obeh mašah, ali pa isti dan v vseh vaških kapelah, med 9.30 in 12.00 uro.
On, katerega svetišče bomo s svojimi darom »obnavljali«, naj Vam povrne z časnimi in večnimi dobrinami. Hvala vnaprej! ŽGS

Skrb za cerkev
V mesecu septembru skrbite za cerkev verniki iz Filovec. Hvala vernikom iz Bogojine.
ZAHVALA
Vsem, ki skrbite za okolico cerkve in župnišča – Bog plačaj. Velika zahvala animatorjem za
skrbno in čudovito lepo speljan oratorij; hvala tudi družinam, ki so pomagale, donatorjem in
vsem drugim. Iskrena zahvala tudi ministrantom za ministriranje med počitnicami, kot tudi
njihovim staršem za »prevoze«.
Novo veroučno leto – blagoslov šolskih torbic
Začetek, uvodno veroučno srečanje – vsi veroučenci skupaj s starši – bo v nedeljo (11. 09.
2022), pri rani maši. Po maši boste dobili informacije o verouku, kot tudi prijavnice za verouk.
Vsak veroučenec pa naj prinese k blagoslovu tudi šolsko torbico z nekaj šolskimi in veroučnimi
potrebščinami.
Ob začetku verouka
Misli iz Slovenskega katehetskega načrta
Poklicanost je poslanstvo, da človek odgovorno sodeluje z Božjim stvariteljskim načrtom.
Poklicanost je temeljna in središčna resničnost življenja ter temeljna kategorija odnosa med
Bogom in človekom. Vsebuje začetni klic in vseživljenjski program. Vsem je skupna poklicanost,
ki se začenja s krstom in dopolnjuje sz drugimi zakramenti, človeka vodi k temu, da se oblikuje
po Kristusu, teži k zveličanju, k resničnemu občestvu z Bogom in v tem svetu nadaljuje Kristusovo poslanstvo… V vzgojnem procesu se človek usposablja, da bi Božji klic za svoje življenje
slišal, ga razložil in nanj svobodno in v ljubezni odgovoril.
Nova evangelizacija
Biti kristjan pomeni biti pričevalec. Tako sledimo naročilu Jezusa Kristusa in veselo oznanilo
posredujemo ljudem okrog sebe sredi vsakdanjega sveta in na vseh področjih življenja. V
družini, ekonomiji, družbi … Doživljamo velike spremembe na vseh področjih življenja, zato je
vedno aktualno vprašanje, kako v teh razmerah oznanjati evangelij. Sveti pp. Janez Pavel II. je
uvedel pojem »nove evangelizacije«, ki poudarja, da je evangelij sicer vedno isti, oznanjevanje
pa poteka v novih časih, novih jezikih in z novim zagonom. Pp. Pavel VI. pa je zapisal: »Današnji
svet potrebuje učitelje in pričevalce. Če pa posluša učitelje, jih posluša zato, ker so tudi pričevalci.« Živeti in oznanjati vero ni nekaj izbirnega, je »ukaz« v smislu: »Gorje meni, če evangelija ne
bi oznanjal« (1 Kor 9,17), zato nova evangelizacija ne nudi nove vsebine, temveč se trudi iskati
prenovljeno navdušenje oznanjevalcev in nove poti oznanjevanja.
Bog daj, da bi vsi starši iz župnije, ki imate krščene otroke, v tem veroučnem letu, zaznali
svojo poklicanost in postali, zaradi otrokove večnosti, odgovorni »prenositelji« veselega
oznanila na svoje otroke.
Klic v naš čas, klic med nas
Ne čudite se, ko vidite, da preprosti ljudje verujejo, ne da bi razumsko razglabljali …Bog nagiblje
njih srce, da verujejo. Nikoli ne bomo pav zares verovali, če Bog ne nagne našega srca (b. Pascal).
Svetopisemska iskrica
On oblikuje veter, on oblikuje človeku svojo misel, spreminja jutranjo zarjo v temo in stopa po
zemeljskih višavah: Gospod, Bog vsega stvarstva je njegovo ime (Am 4,13).

