Družinski kotiček

Nekaj statistike za leto 2020

Vrednost življenja je v tem, koliko
znamo ljubiti. Ljubezen pa je dar
Boga, je milost.

KRSTI
Lansko leto je bilo pri nas krščenih 6 otrok; torej 9 manj kot leto
prej, in sicer 3. fantje in 3 deklice.
Po vaseh: Bogojina 2. Bukovnica 0; Filovci 1, Ivanci 1, Strehovci 1
in od drugod 1.

(Vanja Kržan)

Svetopisemska iskrica
Vi, bratje, niste v temi, da bi vas
ta dan zalotil kakor tat. Vi vsi ste
otroci luči in otroci dneva; nismo
namreč otroci noči in ne teme.
(1 Tes 5,4-5)

Klic v naš čas, klic med nas
Post je pot, ki vodi k veliki noči.
Ne zaznamuje le koledarske priprave
nanjo, ampak tudi življenje,
v katerem odstranjujemo kamenje
na poti, ki se odpira pred nami.

Mladim srcem s srcem
STOJ! - Pravi postni čas!
IZSTOPI – iz uživanja, veseljačenja!
VSTOPI - v novo življenje!

Utrinki iz življenja župnije
Prag večnosti so prestopili
Še lansko leto – 24. Horvat Marija,
r. 1932, iz Strehovec
1. Rožman Marjan, r. 1963, iz Filovec;
2. Kovač Ana, r. 1926, iz Strehovec;
3. Ošlaj Kristina, r. 1934, iz Filovec.
Gospodar življenja, naj bo vsem
milostni in bogat plačnik.

PRVO OBHAJILO
Prvič je pristopil k sv. obhajilu 7 otrok; torej 3. manj kot leto prej.
Po vaseh: Bogojina 1; Bukovnica 0; Filovci 4; Ivanci 1; Strehovci 1.

BELA
golobica

BIRMA
Darov Sv. Duha je bilo deležnih 15 birmancev.
SV. OBHAJILA
Sv. obhajil je bilo razdeljenih 21.700, torej 21. 000 manj kot leto
prej; seveda se tu izrazito pozna prisotnost covid-a 19.

List Župnije Gospodovega vnebohoda - Bogojina

IZPOVED VERE
Vero je izpovedalo 9 devetošolcev; torej 2 manj kot leto prej.

Dragi župljani!

VEROUK
Verouk je obiskovalo 80 otrok; torej en manj kot leto prej.
POROKE
Poročilo se je 6 parov; torej en par več kot leto prej. Od teh so
bili trije pari poročeni pri nas iz drugih župnij.
UMRLI
Umrlo je 24 vernikov; torej 3. več kot leto prej in sicer 10 moških
in 14 žensk. Od teh: iz Bogojine 11; iz Bukovnica 0; iz Filovec 3;
iz Ivanec 2; iz Strehovec 8.
Najstarejši moški so bili + g. škof dr. Jožef Smej, v 99-letu
življenja. Najstarejša ženska pa + Kristina Nemec, iz Filovec.
Najmlajši moški je bil + Andrej Puhan, iz Bogojine, star 54 let; iz ,
najmlajša ženska pa + Ana Gregorec, iz Bogojine, stara 79 let.
Od umrlih je bilo 15 sprevidenih (sv. spoved, sv. obhajilo,
sv. bolniško maziljenje); 5 jih je sprejelo samo sv. bolniško
maziljenje (en pogojno); 4. so umrli brez prejetih zakramentov.
VERSKI TISK
Družina – 50 izvodov, 1 manj kot leto prej;
Ognjišče – 72 izvoda, 4 manj kot leto prej;
Misijonska obzorja – 16 izvodov, isto kot leto prej;
Mavrica 5 – izvodov, isto kot leto prej;
Mohorjeve knjige – 5 kompletov, isto kot leto prej;
Stopinje - 150 izvodov, isto kot leto prej ( s tem, da je še 7
izvodov na razpolago);
Poti k Bogu – 250 izvodov, isto kot leto prej.
Vsakdo od nas je del Župnije in vsakemu te številke, že iz
dotične »skromne« statistike lahko marsikaj sporočijo in
oziroma povejo…; Zato jim »prisluhnite«!

Odgovarja: Stanislav Zver – župnik, Bogojina 147, 9222 Bogojina. Tel.: 02 | 547 - 92 - 50.
Tehnični urednik: Vanja Sapač
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Februar, čeprav najkrajši mesec v letu, nam vernim nudi dokaj širok razpon duhovne ponudbe: Gospodovo darovanje v templju –
svečnica, praznik, ki Novorojenega predstavi kot luč v razsvetljenje življenja; Prešernov dan, ki šepeta misel, da človek ne živi samo
od kruha; Lurška Mati Božja (svetovni dan bolnikov), ko nam stopijo pred naše duhovne oči bolni bratje in sestre; kmalu v drugi
polovici meseca pa se bo s pepelnično sredo pričel postni čas.
Že nekaj dni pred pepelnico, prav gotovo pa dan prej, torej na pustni dan, pa bo čas maskiranja, mask, maškar, maškarad, ki zbujajo
pozornost, prinašajo razvedrilo, nasmeh, veselje … Toda, ali ne
pokrivajo naših obrazov (ali vsaj naj bi) maske, ki nas ščitijo pred
korona virusom, ki je v dobrem letu, začenši na Kitajskem, tekom svojega drvenja po svetu, povzročil trpljenje, bolezen in smrt milijonom ljudi. Ozadje sporočilnosti teh mask je glasnejše, od
tistih pred pustom, ker pričujejo: kako smo »ogroženi, ranljivi, nebogljeni in celo minljivi«, kljub
temu, da smo mislili in živeli, kot da smo si samozadostni, pa smo v resnici »mali« celo pred nevidnostjo za katero se je prikril covid-19. Zato so te maske vernemu srcu lahko tudi »znamenje«, da
nam je v postu potrebno sneti »zamaskiranost z naših življenjskih obličij«. Vsi namreč hrepenimo
po tem, da bi odvrgli korona maske, še bolj pa, dragi verniki, hrepeni nebeški Oče, da pred njim
skozi postno obdobje odvržemo maske zagledanosti v svojo samozadostnost in brezbrižnosti do
Njegove ljubezni.
Nekdo je o postu s pogledom na križano žrtev zapisal: »Maskiranje! Je vse samo zabava in igra;
tudi življenje? Ne, življenje je veliko, neskončno več. Zato, če lahko prekrijem svoj obraz, svojega
življenja in svojih krivd pred Vsevidnim, ne morem!«
Blagoslovljen drugi mesec v letu vam želim!
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA
02. 02. –

torek, Jezusovo
darovanje – svečnica

03. 02. –

sreda, sv. Blaž, škof, muč.

07. 02. –

5. nedelja med letom

08. 02. –

ponedeljek,
Prešernov dan – d. p.

14. 02. –

6. nedelja med letom

17. 02. –

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

Naš Gospod prihaja z močjo, razsvetlil bo oči svojih služabnikov.
Aleluja!
Sv. maše: ob 9.00 in 17.00; pri obeh mašah je blagoslov sveč, ki bodo
na voljo v zakristiji.

V mesecu februarju skrbite za cerkev verniki iz Ivanec. Hvala vernikom iz Filovec.
MOLITVENE SKUPINE, MINISTRANTI, ANIMATORJI

Pridite, poklonimo se in molimo na kolenih pred Gospodom, ki nas je
ustvaril. On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo.

Naših kulturnikov se bomo spomnili, če bodo covidne
razmere dovoljevale.

Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega
Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak mel večno življenje.

Med mašo, ki je ob 17.00, je obred pepeljenja.
Čisto srce, o Bog, mi ustvari in vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem.

21. 02. –

Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje
besede.

28. 02. –

Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka: »To je moj
ljubljeni Sin, njega poslušajte.«

2. postna nedelja

ČIŠČENJE CERKVE

Med mašo, ob 17.00, blagoslov grl.

Pepelnična sreda,
strogi post,
začetek 40-dnevnega
postnega časa

1. postna nedelja

Za življenje župnije

Sv. maše in obhajilo – V mesecu februarju bodo ob delavnikih sv. maše ob 17.00 zvečer, v
sredo in soboto ob 8.30 zjutraj. V sredo na god sv. Blaža in na pepelnico prav tako zvečer,
ob 19.00. Obisk pri mašah ostaja še vedno omejen, zato vas prosim: radi pridite k maši med
tednom, tudi starši z veroučenci. Ob nedeljah pa prihajajte k obhajilo med mašama. Ob
delavnikih je vedno priložnost za obhajilo tudi takoj po maši. Brez sv. maše in sv. obhajila se
naš odnos (vera) do Boga hitro izvotli.

Če bodo epidemiološke razmere omogočale srečanje v mesecu februarju – bo to objavljeno
na spletni strani župnije. (www.rk-zupnijabogojina.si)

OBVESTILO IN PROŠNJA

IZBIRA ČLANOV ŽPS

Bela golobica namenjena + g. škofu
dr. Jožefu Smeju

Izbira novih članov ŽPS je po sklepu SŠK
zaradi epidemije ponovno preložena na
jesen.

Ob slovesu g. škofa Smeja je bila napovedana izredna št. Bele golobice, ki bi bila posvečena samo njim. Vendar te ne bo, ker
bo verjetno že v mesecu februarju na voljo
poseben spominski zbornik, ki bo v celoti
posvečen + g. škofu. Že sedaj vam toplo
priporočam, da ga nabavite.
Obenem pa vas prav vse farane lepo
prosim, da pogledate doma v svojo »družinsko zakladnico spominov« in poiščete
kakšno koli gradivo, ki govori o g. škofu
Smeju (npr. pisma, čestitke, voščila, slike,
njihovi zapisi… itd.) ter najdeno, kot fotokopijo (če vam je original drag spomin),
poklonite za župnijski arhiv. Radi bi namreč
sedaj, ko je še marsikaj njihovega sveže
ohranjenega, zbrali in arhivirali. Naj bo ta
vaš dar Bogu v čast, na g. škofa pa blag in
hvaležen spomin.

PREDZAKONSKI TEČAJ
Dragi zaročenci in zaročenke, ki načrtujete
poroko v bližnji prihodnosti, lepo vabljeni k
pripravi na zakon, ki bo za murskosoboško
škofijo potekala preko spleta štiri nedelje
v mesecu marcu 2021, vedno ob 15.00 uri.
Prijavite se po elektronski pošti na naslov:
stane.bester@rkc.si ,do konca februarja, informacije pa lahko dobite po telefonu 041
840 897.

ZAHVALA
Bog plačaj možem, ki so počistili zvonik!

VERSKI TISK
Vse naročnike verskega tiska prosim, da čim
prej poravnajo naročnino.
Radi se naročite tudi na mohorjeve knjige.

