Za življenje župnije
ČIŠČENJE CERKVE
V mesecu januarju skrbite za cerkev verniki iz Filovec. Hvala vernikom iz Bogojine.

ZAHVALA IN VOŠČILO
Vsem – ki ste v minulem letu pomagali pri pastoralnem delu: Zahvala: katehistinji Mateji, za pomoč
pri verouku; organistom, pevcem, bralcem, delivcem obhajila. Enako vsem, ki ste skrbeli za cerkev
(tudi za krašenje in čiščenje), kapele, verska znamenja, okolico cerkve, posebej družini Gašpar in
družini Adamič (ženskam za urejevanje gredic); prav tako vsem, ki ste z duhovnimi ali snovnimi
darovi pomagali v župniji (zlasti sedaj v času covida-19). Zahvala družini Feher za pranje cerkvenega perila; enako za urejenost ministrantskih oblek Mariji Černela. Hvala gospodinji Mariji. Hvala g.
Jančeku za oskrbo s hostijami, g. Antonu Maučecu, Martinu Puhanu, Branku Kuzmiču, za urejevanje
okolice; Janiju Gašparju za odpiranje cerkve. Iskrena zahvala tudi tehnični urednici naše Bele golobice – Vanji Sapač. Hvala Juretu in drugim, ki so pripravljali spletno stran župnije. Hvala članom ŽPS
in GS. Hvala mladim za postavitev jaslic, kakor tudi vsem, ki ste sodelovali in pomagali ob božičnih
praznikih. Bog plačaj vsem.
Prav posebna zahvala pa: g. Antonu Casarju, iz Bogojine, njegovi družini in sodelavcem, za
obnovo luči v cerkvi. »Za to veliko, izredno dobro in strokovno opravljeno delo, naj Vam On,
ki domuje tudi v naši cerkvi, poplača s svojim blagoslovom!«
Posebna zahvala tudi Krajevnim skupnostim in raznim društvom za sodelovanje v minulem letu.
Bog plačaj, tudi tistim družinam, ki ste prispevale dar za vzdrževanje duhovnika, kljub korona krizi. Vaš dar je znamenje vašega vrednotenja duhovniškega dela in ne nazadnje tudi vaše
povezanosti s svojo župnijo.

Vsem vam želim mirno, zdravo in predvsem blagoslovljeno leto 2021.
VERSKI TISK - NAROČNINE ZA LETO 2021
DRUŽINA (do konca januarja) – 119.60 eur;
OGNJIŠČE – 33.50 eur (do konca januarja);
MISIJONSKA OBZORJA – 9.00 eur;
MOHORJEVE KNJIGE (Koledar in štiri knjige)
za leto 2021 – 49.00 eur (do konca februarja);
PRIJATELJ – 12.60 EUR.
Še naprej smo vabljeni, da ostanemo zvesti
naročniki verskega tiska.

Utrinki iz življenja župnije
Statistika za leto 2020, bo oznanjena ali pa
objavljena v februarski številki Bele golobice.

Prag večnosti so pretopili

Družinski kotiček
Danes je družina v tolikšni krizi kot še nikoli
prej; danes, ko se nekdaj veljavne vrednote
druga za drugo – včasih celo načrtno – teptajo; danes, ko se zdi, da ni več ničesar trdnega
in svetega … Kako je danes s spoštovanjem
človeka …? Kako ravnamo s starimi in onemoglimi? Kako je z medsebojnim zaupanjem, brez
katerega ni prave družinske skupnosti? Kako je
s spoštovanem komaj spočetega življenja? Kristjani moramo znova odkriti temeljno resnico:
svetost družine. Glavni razlog za današnjo krizo
družinskega življenja je v tem, da so družine
iz svoje srede izrinile Boga … Izgubljeni mir
in sreča družinskega življenja se tudi danes
vračata v tiste družine, kjer Bog spet dobiva
svoje pravo mesto … Verna zakonca vesta, da
je Bog njun največji zaveznik. Vesta tudi, da bo
njun zakon srečen, če bosta ostala zvest Bogu
in drug drugemu. (prof. Janez Zupet)

19. Terezija Cecilija Eljaš, r. 1930, iz Bogojine;
20. Bojnec Marija, r. 1936, iz Strehovec;
21. Gregorec Ana, r. 1941, iz Bogojine;
22. Felšö Jožef, r. 1956, iz Strehovec;
23. Pucko Angela, r. 1931, iz Bogojine.
Naj - Novorojeni – vsem pokloni plačilo neminljive sreče!

Odgovarja: Stanislav Zver – župnik, Bogojina 147, 9222 Bogojina. Tel.: 02 | 547 - 92 - 50.
Tehnièni urednik: Vanja Sapaè. T.: 031 728 791
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Dragi župljani!
Te skromne vrstice, za prvo št. Bele golobice v letu 2021, nastajajo na praznik prvega mučenca
sv. Štefana, oziroma na Dan državnosti in enotnosti. Pesem današnjega bogoslužnega branja,
molivcu, sv. Štefana predstavi, kot plamtečo ljubezen do nebeške domovine.
»Slovesni god obhajamo
in Štefana proslavljamo,
ki prvi venec je prejel,
ko muke, smrt je pretrpel.

Zavrnil zmote je, laži,
bil v veri zvest do konca dni,
odprto videl je nebo
in ob Očetu Jezusa.«

Duhovni pisatelj v tem duhu o njem nadaljuje: »Ljubezen je ponižala Kristusa iz nebes na zemljo in povzdignila Štefana z zemlja v nebesa. Ljubezen, ki je použila najprej Kralja, je potem vnela
tudi služabnika… Ljubezen je torej studenec in vir vseh dobrin, najboljša obramba, pot, ki vodi v
nebesa. Bratje, Kristus nam je dal ljubezen kot lestev, po kateri lahko pride v nebesa vsak kristjan.
Krepko ohranite neomadeževano ljubezen, izkazuje si jo med seboj in nenehno napredujte v njej!«
(sv. Fulgencij, škof)
Tako je praznik sv. Štefana pravzaprav čudovit odgovor na nagovor »božične« Božje ljubezni.
Zato naj nam bo prvi mučenec Štefan priprošnjik v vsem novem letu, v ljubezni do Boga in
bližnjega, v molitvi in odpuščanju, kot tudi v ljubezni do (naše) zemeljske domovine. Slednjo
so mnogi, celo za ceno žrtev, pristno ljubili. In k pristnemu odnosu do domovine naj nas opominja tudi misel pisatelja Ivana Cankarja: »Kdor dandanes javno laže, laže za narodov blagor.
Kdor govori javno resnico, ga smešijo in javno preganjajo in nazadnje uničijo – za narodov blagor.«
(I. C., Za narodov blagor)
Vse dni novega leta 2021, naj vas spremlja blagoslov Božja ljubezen!
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA
01. 01.

petek - Marija,
Božja Mati,
novo leto, dan
miru, prvi petek

03.01.

2. nedelja po
božiču

06.01.

sreda,
Gospodovo
razglašenje,
Trije kralji

10.01.

nedelja, Jezusov
krst

17.01.

2. nedelja med
letom

18.01.

ponedeljek

24.01.

3. nedelja med
letom – nedelja
Božje besede

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

Gospod, na današnji praznik svete Božje Matere Marije
se radujemo nove dobe tvoje dobrote, naj dosežemo tudi
njeno polnost.

Vsi, ki Jezusa sprejmejo, dobijo pravico, da postanejo Božji otroci.
Prišel je Gospod, vladar vesolja. Njegovo je kraljestvo, njegova
je moč in oblast.
Sv. maša ob 9.00 in 17.00
Videli smo njegovo zvezdo na vzhodu pa smo se prišli poklonit Gospodu.
K Novorojenemu prihajajo »tujci«, rojaki pa ga ne opazijo.
Praznik Treh kraljev je misijonski dan otrok. Otroci naj zato (v doglednem
času) - pred jaslice v cerkvi - prinesejo »darove za lačne otroke«, ki so jih zbrali
v adventnem času. Božje Dete, naj jim povrne s svojo ljubeznijo.
Ko je bil Jezus krščen, so se odprla nebesa in prikazal
se je Sv. Duh v podobi goloba in nebeški Oče je spregovoril: Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.
Po krstu postanemo tudi mi Jezusovi in deležniki Božjega življenja. Ali
starši lahko več, kot to, podarijo svojemu otroku, ki ga ljubijo? Ne, noben zaklad, ne odtehta te vrednosti!
Vsa zemlja naj se ti klanja, o Bog, in opeva tvoje ime, Najvišji.

Začetek tedna molitve za edinost kristjanov.

Jezus govori: Jaz sem luč sveta. Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi,
marveč bo imel luč življenja.

31.01.

4. nedelja med
letom

Sklep tedna molitve za edinost kristjanov.

Gospod, naš Bog, ti nas reši. Tvoje ime bomo slavili veseli, da te smemo hvaliti.

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

Sv. maše
Sv. maše v januarju ob delavnikih bodo ob 17.00, razen ob sredah in sobotah, ko bo maša ob
7.30 zjutraj. Žal so maše, do nadaljnjega, še brez prisotnosti vernikov. Če se corona-razmere
spremenijo boste obveščeni preko spletne strani župnije. Po maši bo vedno priložnost za sv.
obhajilo.
Molitvene skupine, ministranti, animatorji
Če bodo epidemiološke razmere omogočale srečanja - bo to objavljeno na spletni strani
župnije.

Ob novem letu
STARŠEM OTROK (VEROUČENCEV)
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, 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!

SV. KRST

25.01.

ponedeljek,
spreobrnitev
apostola Pavla

OZNANILA

Sveti krst je temelj celotnega krščanskega življenja.
S krstom se osvobodimo greha in se prerodimo v
Božje otroke; postanemo udje Kristusa in se včlenimo v Cerkev.
Po možnosti naj bi bil krst zadnjo nedeljo v mesecu. Poleg priprave v domači župniji, je še ena priprava na dekanijski ravni. Možnosti: prvi ponedeljek v
mesecu, v Beltincih; drugi četrtek v mesecu, v Turnišču; tretjo soboto v mesecu, v Lendavi, (vedno ob
19.00). Krst prijavite vsaj mesec dni prej.
Starši pa skupaj z botri opravite sv. spoved.
V zvezi s krstom še misel članice ŽPS: »Za domačo
župnijo, pa je zelo žalostno, če starši za svojega novorojenca iščejo prejem zakramenta sv. krsta drugje in
ne pri krstnem kamnu domačega svetišča.«

BOLNIŠKO MAZILJENJE

S sv. bolniškim maziljenjem in z molitvijo duhovnikov, vsa Cerkev priporoča bolnika trpečemu in poveličanemu Gospodu, naj mu trpljenje lajša in ga reši.
Zato omogočajmo bolnikom prejem tega zakramenta. Duhovnika pokličimo, če opazimo, da je bolezen
nevarna (po možnosti pred odhodom v bolnišnico).
Bolnikom in ostarelim radi omogočajmo, tudi opravljanje prvih petkov.

POROKA (SV. ZAKON)

Zaročenci, poroko prijavite vsaj dva meseca prej.
Zakonska zveza, s katero mož in žena ustanovita
dosmrtno življenjsko skupnost in je po svoji naravi
naravnana v blagor zakoncev ter vzgojo otrok, je
med krščenimi od Kristusa Gospoda povzdignjena
v dostojanstvo zakramenta (Katekizem. kat. Cerkve).
Preprosto: če je kdaj družina rabila Božjo pomoč,
potem jo rabi dandanes. Zato fantje (mladi očetje)
in dekleta, (mlade matere) »ki živite skupaj«, ne
pustite Gospoda pred vrati svoje ljubezni, odprite mu jih, posebej, če je v vaši zvezi že prisoten
otrok, kajti tudi otrok rabi in »prosi« za vajino
»blagoslovljeno ljubezen«. Mar ni Gospodov klic,
namenjen tudi vam, posredovan celo po antični
Antigoni: »Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu!« Kdo pa je vir takšne ljubezni?
(Op. Seveda so ta navodila za prejemanje zakramentov priporočena za »normalne zdravstvene razmere«.)

POGREB

Smrt prijavite najprej na župnišču. S seboj prinesite podatke o pokojnem. Domači in sorodniki, radi
ob izgubi člana družine opravite sv. spoved in potem, s čistim srcem, prejem sv. obhajila darujte za
rajnega. Zelo je tudi priporočeno (tudi če je žara), da
ob pokojnem vsaj eno noč bedimo in ga tako molitveno priporočamo Božjemu usmiljenju. V imenu GS,
pa dragi verniki, ponovno lepo naprošeni, da ob pogrebih radi darujete tudi za župnijsko cerkev. Vse
težje je namreč vzdrževati naše »prebivališče Boga
med ljudmi« v dostojnem stanju.

