Družinski kotiček
Življenje in smrt, rojstvo, neumrljivost duše,
dobro in zlo, trpljenje in bolezen, plačilo ali
kazen po smrti, to so reči o katerih mnogi

Postna molitev

starši ne govorijo otrokom.
Gospod, ti si neskončna dobrota,

(škof, dr. Jožef Smej)

BELA
golobica

ki ne pozna hudobije.

Svetopisemska iskrica

Na križu so ti odprli Srce,

Ko boš iskal Gospoda, svojega Boga,

ki ne pozna sebičnosti,

ga boš našel, če ga boš iskal z vsem srcem

ki pozablja krivice, in je nežno in

in z vso dušo.

obzirno do vseh, ki ga ljubijo.
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Dragi župljani!

(Mz 4, 29)

Gospod, ti jokaš nad Lazarjem,

Klic v naš čas, klic med nas
Vsa filozofija sveta in človeka je skrita v očenašu.
(N. T.)

nad ljubim prijateljem, in nad
Jeruzalemom, ki te ni sprejel.
Položi, prosim, v moje srce svojo ljubezen,

Mladim srce s srcem
Slabe navade, nagnjenja, padci,
vsakodnevni problemi – duhovni balast.
Balast, ki mi leži na duši in mi ovira pogled.
Le pri Jezusu je možno odložiti ves ta odpad.

svojo dobroto, svojo milino , naj s tabo
delim tvoje radosti in želje …
Bodi v mojem srcu, na ustnicah in
v pogledu.
Poslušaj mojo molitev, moj Bog,

Utrinki iz življenja župnije
Prag večnosti sta prestopili

luč mojih oči.
Naj bom tak, kot hočeš ti.

4. Marija Horvat, r. 1932, iz Ivanec,
5. Marija Maučec, r. 1942, iz Bogojine.
Križana ljubezen naj ju sprejme v večno
veliko noč.

Mesec marec je ves odet s postnim obdobjem. V tem času naj
bi, s pogledom na križano Božjo ljubezen, poglobili svoje krščansko življenje. Klic posta je torej, duhovna obnova, spreobrnjenje, obrat človeka od ničevosti k Bogu! Mar nam niso tega
svetovali tudi naši škofje v Pastirskem pismu za post 2021, kjer
so se posebej dotaknili tudi odnosa do osrednje svetinje naše
vere, ob kateri ta pada ali raste, svete maše.
Med drugim so škofje zapisali, da so se v času epidemije s težkim srcem odločili za začasno omejitev obhajanja svete maše in
to skušali, vsaj delno, nadomestiti z obhajanji maše na daljavo,
nadaljujejo pa takole: »Vsi pa čutimo, da to ni to. Sveta maša ni predstava, kakršne lahko spremljamo na televizijskem zaslonu. Svete maše ne opazujemo od daleč, ob kuhanju kosila ali zleknjeni
na kavču, ampak se je osebno udeležujemo, ko smo dejansko navzoči v občestvu z drugimi brati
in sestrami in mašnikom, ki osebno predstavlja Jezusa Kristusa in v njegovem imenu za nas, med
nami in z nami obnavlja Jezusovo življenjsko daritev. Edino to je pravo obhajanje svete maše.
Druge oblike, kot so svete maše po radiu in televiziji, so zasilni nadomestki, ki nam v času bolezni
ali drugih nezmožnosti lajšajo odsotnost od svete maše v 'živo', niso pa njena enakovredna zamenjava. Vse to smo lahko v času epidemije še bolj začutili. Prepričani smo, da komaj čakate, da
bomo lahko evharistijo in druge zakramente obhajali tako, kakor si je to zamislil Jezus Kristus, ko
nam je naročil: To delajte v moj spomin!«
Zgodovina uči, da se lahko v vsaki krizi osebna vera prečisti, prevetri! Ali slišimo Božji šepet v
postu skozi krizo korone: »Kristjan, tako kakor ceniš sv. mašo – tako boš premostil tudi vsako krizo
»duha«, kajti brez evharistije, se težave na duhovnem polju življenja lahko samo poglabljajo.
Želim vam duhovno bogat postni čas!

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

Stanislav Zver, župnik

OZNANILA

07. 03. –

3. postna nedelja

14. 03. –

4. postna nedelja
Papeška nedelja, obletnica
izvolitve pp. Frančiška

19. 03. –

petek, Sv. Jožef, praznik
(začetek tedna družine)

21. 03. –

5. postna nedelja –
tiha nedelja

25. 03. –

Gospodovo oznanjenje
Mariji, praznik
(materinski dan; sklep
tedna družine)

28. 03. –

6. postna nedelja –
cvetna nedelja

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

»Moja hiše je hiša molitve,« pravi Gospod. In samo mi
lahko naredimo našo cerkev za hišo molitve. Vsako nedeljo prihajamo vanjo, da bi molili kot občestvo, kot
skupnost. Post nas vabi, da radi pomislimo, kakšen je
naš odnos do župnijske Gospodove hiše?
Med potovanjem iz egiptovske sužnosti so na Izraelce
prišle kot Božja kazen strupene kače. Smrtne posledice
kačjega pika je reševal pogled na bronasto kačo, ki jo
je Mojzes po Božjem naročilo obesil na drog. Post nas
vabi, da se radi zazremo v znamenje odrešenja – križ.
Smo v letu svetega Jožefa, ki ga je razglasil pp. Frančišek ob 150. obletnici razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve. Sv Jožef je vzor vsem krščanskim možem in očetom…; v njem najdemo človeka,
ki ostaja neopažen, mogočnega priprošnjika, oporo
in vodnika v težavah… Sv. Jožef, prosi za naše može,
očete in fante …
Sv. maša ob 9.00 in 18.00
Po evangelijsko ljubiti svoje življenje pomeni ne navezovati se na ta svet in vse njegove ponudbe. Post nas
vabi, da v globini srca »razčistimo« svoja nagnjenja in
navezanosti.
Skrivnost učlovečenja je preizkusni kamen naše vere.
Naj se ti, Sin človekov, zahvalimo, da si se utelesil v človeškem bitju in nas tako vse posvetil.
Sv. maša ob 9.00 in 18.00
Ob najbolj presunljivi Božji besedi vsega cerkvenega
leta, ob pasijonu, bomo lahko doživljali: - da nas Bog
ljubi do konca; - da njegova ljubezen ni v besedah, ampak v dejanju; - da bi, zapreti se tej ljubezni, pomenilo
obsoditi samega sebe; - da je naše bivanje n zemlji zelo
odgovorna stvar; - da je v Gospodovem trpljenju vse
naše upanje.
Zato: »Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« Kakor
množica, ki je vzklikala Jezusu, ga slavimo tudi mi.
Sv. maša je ob 8.00 in 10.00 . (Pred začetkom rane maše, če bodo
epidemične razmere to dovoljevale, 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. Naredimo »presnece«
tudi po vaseh.)

Velikonočna spoved
Priložnost vsak dan pred mašo. V tednu pred cvetno nedeljo – v upanju, da se epidemične razmere ne bodo poslabšale – pa bodo prišli pomagat spovedovat »misijonarji« iz Kančevec, in
sicer (več možnosti): v petek - sv. Jožef (19. 03. 2021), od 16.00 do 19.00; nedeljo, 5. postna –
tiha (21. 03.), od 7.30 do 11.00 in v soboto (27. 03. 2021), od 16.00 do 19.00, maša bo zvečer ob 18.00.
Spovedovanje bo v zimski kapeli (misijonar) in v zakristiji. Ob spovedi se držimo zdravstvenih predpisov
(razkuževanje rok, medsebojna razdalja, v kapelo vstopimo pri glavnih vratih, pri stranskih pa izstopimo).
Dragi župljani! Kako daleč je šel Dobri pastir za izgubljeno ovco nam najbolj priča veliki petek. Zato
je zakrament sv. spovedi prečudovita »sklonitev« usmiljene Božje ljubezni k človeku. Zanikati greh v
svojem življenju pomeni: sebe ne ljubiti z večno ljubeznijo. Korak k spovednici (pred spovednika) namreč govori: »Nazaj k Očetu, nazaj v Njegovo naročje!« Tudi četrta cerkvena zapoved nas lepo usmerja
k Očetu: Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi sveto Rešnje Telo.

Velikonočna spoved bolnikov
Za tiste bolnike, iz vseh vasi župnije, ki opravljajo prve petke, bo spoved kot običajno na prvi petek, torej, 05. 03. Za ostale, ki ne opravljajo prvih petkov pa:
Filovci, ponedeljek (22. 03.), ob 9.00; Ivanci, torek (23. 03.), ob 9.00; Bukovnica, v četrtek (Gospodovo
oznanjenje Mariji), ob 10.00; Bogojina, isti dan v četrtek, ob 11.00; Strehovci, petek (26. 03.), ob 9.00.
Bolnike prijavite na župnišče ali članom ŽPS.
Op.! Če bodo epidemične razmere ugodnejše in bodo po vaseh maše; potem boste obveščeni.

Sv. maše in obhajilo
Za tiste bolnike, iz vseh vasi župnije, ki opravljajo prve petke, bo spoved kot običajno na prvi petek,
torej, 05. 03. Za ostale, ki ne opravljajo prvih petkov pa:
Filovci, ponedeljek (22. 03.), ob 9.00; Ivanci, torek (23. 03.), ob 9.00; Bukovnica, v četrtek (Gospodovo
oznanjenje Mariji), ob 10.00; Bogojina, isti dan v četrtek, ob 11.00; Strehovci, petek (26. 03.), ob 9.00.
Bolnike prijavite na župnišče ali članom ŽPS.
Op.! Če bodo epidemične razmere ugodnejše in bodo po vaseh maše; potem boste obveščeni.

Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (07. 03.), po rani maši.
Ministranti vsi (osnovnošolci in odrasli) – imajo srečanje v nedeljo (14. 03.), veliki po maši.
Srečanja (rod. sestanki za starše) – bodo oznanjeni.

Za življenje župnije
SKRB ZA CERKEV

V mesecu marcu skrbite za cerkev verniki iz Bukovnice in Strehovec.
Hvala vernikom iz Ivanec.

VERSKI TISK

Naročniki, ki niste poravnali naročnine, storite to čim prej.

ZAHVALA

Hvala možem in fantom za pripravo drv.
Hvala vsem, ki ste sodelovali v cerkvi (pospravili jaslice…).

KRIŽEV POT

Križev pot bomo molili, razen v sredo in soboto, vsak dan pred mašo.

