Za življenje župnije

Utrinki iz življenja župnije

SKRB ZA CERKEV

Po krstu je postala Božji otrok

V mesecu aprilu skrbite za cerkev verniki iz Bogojine. Hvala vernikom iz Strehovec in Bukovnice.

1. Kim Juhart, iz Filovec

ZAHVALA
Hvala vsem, ki ste kakor koli v minulem mesecu
pomagali pri župnijskem življenju. Bog povrni
tudi animatorjem, za lep in koristen »ZOOM« oratorijski dan.

SEDEŽNINA
Letos člani ŽGS (ključarji) zaradi epidemije nisi pobirali vaših darov za sedežnino. Ti darovi so bili vedno namenjeni vzdrževanju (popravilu) v sami cerkvi ali na drugih župnijskih objektih. Sedaj župnija
skoraj nima prihodkov, niti od rednih nedeljskih
nabirk, niti nismo pobirali darov za kurjavo v cerkvi. Zato vas prosimo, da za vzdrževanje cerkve in
župnije, čeprav zaradi Covid-a 19 niste veliko uporabljali sedežev, dobrovoljno namenite župniji
svoj dar sedežnine in sicer v višini daru maše. Svoj
dar lahko oddate na 3. velikonočno nedeljo (18. 4.)
ali pa nedeljo pozneje (25. 4.), v zakristiji ali zimski kapeli (pred in po maši; vstopate po eden) ali
pa vržete svoj dar v kuverti, označeni z imenom in
priimkom, v nabiralnik). Prav tako se priporočamo
za pomoč župniji ob velikonočnih nedeljah. Se vam
zahvaljujemo vnaprej – člani ŽGS.

VELIKONOČNA MISEL
Velika noč je prvi dan spremenjene zemlje, na kateri je življenje zmagalo po Jezusu, ki je premagal
smrt. Zato je vsak nedelja velikonočni praznik, ki
se vedno znova obhaja na začetku tedna, da bi
vedno bolj vstopali v veselje vstalega Gospoda.
Stopimo ob nedeljah na to pot!

MAŠNI NAMENI
Mašne namene, ki ste jih darovali opravljam in
sporočam po telefonu, ko mašo opravim. Zaradi
zakona o varstvu podatkov namenov tudi ne morem pisati v Belo golobico.
Odgovarja: Stanislav Zver – župnik, Bogojina 147,
9222 Bogojina. Tel.: 02 | 547 - 92 - 50.
Tehnični urednik: Vanja Sapač

Naj ji sije na pot življenja, tudi s pomočjo
njunih staršev, luč vstalega Gospoda! Njena
pot v življenje naj bo blagoslovljena.

Prag večnosti so prestopili
6. + Jožef Rogač (1973

BELA
golobica

- 2021)
Ravno teden dni pred
praznikom sv. Jožefa
nas je pretresla novica,
da se je od nas poslovil,
človeško gledano, v
cvetu življenja, rojak,
duhovnik Jožef Rogač,
župnik v Podčetrtku in Polju ob Sotli, ter
dekan Dekanije Kozje. Na bogojinsko Božjo
njivo, kjer bo ob svojih sobratih duhovnikih
in drugih rojakih čakal vstajenje, smo ga
pospremili v torek 16. marca. Pogrebne
slovesnosti sta vodila, v ožjem krogu
duhovnikov in sorodnikov, škof dr. Peter
Štumpf in upokojeni celjski škof dr. Stanislav
Lipovšek.
Dragi sobrat Jožef! Od mašniškega
posvečenja, 29. junija 1999, si pomagal
sodobnemu človeku, ki je neredko ujet
v hitrico in samozadostnost, odpirati
vrata večnosti in ga voditi iz dežela senc
v neminljivo luč življenja. To je namreč
klic in poslanstvo duhovnika. Hvala ti za
tvoje požrtvovalno delo dobrega pastirja.
Tudi za to, da si se rad odzival in sodeloval
tudi v domači župniji, posebej ob raznih
slovesnostih. Na Gospodarja večnosti pa,
ker si se poslovil pred svojim godom, zate
naslavljam s pesnikom prošnjo: »Pokliči k
soncu me na sinji prod, da vredno tamkaj
proslavim 'svoj' god!« Ob Dobrem pastirju počivaj v miru.
Tvojim staršem, sestri in bratu, pa naj v
tolažbo stoji ob strani priprošnja Žalostne
Matere Božje!
7. Franc Rajner, r. 1950, iz Ivanec;
Tudi rajnemu očetu Francu, naj Zmagovalec
nad smrtjo, nakloni srečo večnega življenja.
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Dragi župljani!
Jezus je vstal, aleluja! Veselimo se in mu odprimo svoja srca saj
je enkrat za vselej premagal smrt. Z vstajenjem prinaša med nas
upanje, da se naše življenje kljub zemeljski smrti nikoli ne bo
končalo. Če bi Kristus samo umrl, bi ostal samo oseba iz preteklosti, kot mnogi drugi. Ker pa je vstal od mrtvih je s tem dokazal, da je Božji Sin, ki ima oblast nad življenjem in smrtjo. Na tej
veri temelji tudi naša vera v naše vstajenje in večno življenje.
Zato bi z zanikanjem (čudeža) Jezusovega vstajenja zrušili tudi
svojo osebno vero, svoje krščanstvo.
Evangeliji ob Jezusovem vstajenju opisujejo, da so bile tam Marija Magdalena in druge žene, da sta tja prišla pogledat apostola
Peter in Janez, da se je Jezus prikazal zbranim enajsterim apostolom, učencema na poti v Emavs …
Zato smo ob Gospodovem vstajenju, dragi župljani, pred velikim duhovnim poslanstvom (nalogo), posebej še sedaj, ko naš prostor in čas odeva plašč mračnosti epidemije Covid-a 19, saj
spet ne bomo mogli prisostvovati obredom Velikega tedna, da spoznamo veličino Kristusovega
vstajenja, ki je najrazkošnejši razglas »evangelija življenja«, ki je praznik svetlobe, praznik zmage
luči nad temo, usmiljenja nad grehom, upanja nad brezupom. Pred vsem pa je velika noč praznik
zmage življenja nad smrtjo. Bog ni Bog mrtvih, temveč živih! Premagana sta torej greh in smrt,
potrjeno je vse, kar je Gospod prej napovedal in učil. Osvojimo resnico tega bogastva vsak zase
in svojo radost in veselje delimo, darujmo drug drugemu! Kajti Kristus je vstal! Kristus živi! In vstali
bomo tudi mi!
Vsem faranom, posebej še bolnim in trpečim, in vsem prebivalcem dobre volje na področju naše
Župnije, želim skupaj z ŽPS in ŽGS blagoslovljeno ALELUJO!
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA

31. 03. –

Velika sreda

01. 04. –

Veliki četrtek

02. 04. –

Veliki petek, strogi post

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

Sv. maša je zjutraj ob 7.30.; popoldne, ob 16.00 je čiščenje cerkve. Kot vedno
ob veliki noči radi pridite.
Krščanski dom, družina!
Dragi župljani, ker so od Velikega četrtka, 1. aprila 2021 do bele nedelje, 11. aprila
2021, zaradi Covida-19 odpovedana vsa javna bogoslužja, zato lepo vabljeni, da
jih radi spremljate po Radiu Ognjišče, TV Exodus-u, TV SLO 1, Nova 24 TV in prenesete duha sporočilnosti obredja »svetega tridnevja« v svoje družine (domove)
- sv. maša v zaprti župnijski cerkvi, je ob 19.00 (utihnejo zvonovi);
Spomin zadnje večerja, ustanovni dan maše in zakramenta mašniškega posvečenja, zato doma zvečer zmolite (vsaj) desetko: Ki
je postavil sv. evharistijo in dodajte še en Oče naš … in Zdravo
Marijo za duhovne police ter preberite iz evangelija po Marku poročilo o zadnji večerji. Gospoda pa prejmite po duhovne obhajilu.
»Gospod, ti nas s Kruhom svojega telesa poživljaj, da bomo priče tvoje ljubezni in
življenja.«
- obredi velikega petka, v zaprti župnijski cerkvi, je ob 15.00; - župljani lepo
povabljeni, da se v duhu pridružite in (zvečer) položite križ na mizo in ob njem
zmolite žalostni del rožnega venca oziroma križev pot (na Radiu Ognjišče); zvečer pa lahko spremljajte (TV SLO 1) križev pot pp. Frančiška. Ta dan naj prevladuje v naših domovih sveta tihota in misel na Gospodovo trpljenje.
Gospod, to je dan, ko pred nami stojiš ponižan, ves ubog, prebičan, zasramovan.
Zlo naših pregreh pa te vodi na križ. Ob tvojih bolečinah in smrti se naše trpljenje
izničuje. »Molimo te Kristus in te hvalimo …«
Blagoslov in delitev ognja zjutraj odpade!
Z mislijo in molitvijo se radi ustavljajmo tudi ob »Božjem grobu«, ob Gospodovi žrtvi!

03. 04. –

Velika sobota

Blagoslov velikonočnih jedil
Ob 15.00 bo duhovnik opravil blagoslov v prazni župnijski cerkvi,
istočasno pa doma v družinah (oče ali mama) zmolite sledečo molitev: »Molimo. Vsemogočni Bog, hvalimo te, slavimo in prosimo. Blago+slovi ta velikonočna jedila, ki jih želimo zaužiti v slavo smrti in vstajenja tvojega Sina. Vodi
nas h Kristusu, ki je v obhajilu pri maši (evharistiji) hrana za naše življenje in
s teboj živi in kraljuje vekomaj.«
Nato oče ali mama molče pokropi jedila z blagoslovljeno vodo (če je slučajno nimate, si jo lahko preskrbite v župnijski cerkvi; je v posodi pred
vhodom v zakristijo; ob natakanju si razkužite roke). Nato zmolite: Oče
naš … in Zdrava Marija …, za svojo družino in dodajte sklepno molitev:
Bog, Oče usmiljenja, ki si nam v trpljenju svojega edinega Sina dal zgled ljubezni pomagaj nam hoditi za Njim, da bomo deležni njegovega vstajenja. V
imenu Očeta in Sina in Sv. Duha. Amen!
Velikonočna vigilija, ob 19.00
Dragi verniki, Cerkev svoje sinove in hčere to noč še posebej vabi k bedenju in
molitvi, ter k udeležbi pri osrednjem bogoslužju vsega cerkvenega leta, ker letos
to spet ne bo mogoče vas vabim: Pridružite se radi slavju luči, besednemu, krstnemu in evharističnemu bogoslužju, da bi bili nekoč tudi sami deležni Gospodove
zmage nad smrtjo, in sicer tako: doma ob prižgani sveči obnovite krstne obljube
z molitvijo apostolske vere, dodajte (vsaj) desetko rožnega venca: »Ki je od mrtvih
vstal«. Družinsko bogoslužje pa sklenite z molitvijo: Raduj se Kraljice nebeška.
Gospod, ponovno se oglasijo zvonovi, kot glasniki tvoje zmage nad smrtjo. V odmev naj se jim oglasijo tudi hvaležni zvonovi naših src.

04. 04. –

VELIKA NOČ

Aleluja. Naše velikonočno jagnje, Kristus, je darovano, zato obhajamo praznik v Gospodu. Aleluja!
Ob 8.00 vas bodo velikonočni zvonovi povabili, da se v duhu
pridružite najsvetejši daritvi za vse žive in + župljane.
Vstali Zveličar – romar!
Po tej maši pa bova namesto vstajenjske procesije, ki tudi letos odpade, z
Vstalim Zveličarjem (Najsvetejšim) z avtomobilom (prižgani »žmigavci«)
obiskala vse vasi (v vsaki vasi vse ulice, tudi v vseh goricah) tako, da boste
lahko vsi deležni Njegovega vstajenjskega blagoslova. V tem težkem času se
Njemu, ki je Življenje in Vstajenje priporočite v varstvo in usmiljeno zavetje.
Na hišna okna (vsaj eno) postavite prižgano svečo in ob oknu (ali pred hišo)
z molitvijo sprejmite (pospremite) »Romarja« kot Zmagovalca nad smrtjo.
Vrstni red obiska: ob 9.00 – Bukovnica; ob 9.30 Strehovci; ob 10.00 Filovci;
ob 10.30 Ivanci; ob 11.00 Bogojina. (Če bo nastal kratek časovni zamik, nekoliko potrpite).
Blagoslov velikonočnega zajtrka
Znamenje križa. Oče naš. Molimo: Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno boj hrepeneli po
duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti maši. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen

05. 04. –

Ponedeljek v velikonočni
osmini

11. 04. –

2. velikonočna nedelja,
bela nedelja, nedelja
Božjega usmiljenja

18. 04. –

3. velikonočna nedelja

»Vstali Kristus več ne umrje, smrt nad njim več ne gospoduje.« Aleluja!
Sv. maša je, ob 8.00 in 10.00.
Ostale dneve v tednu, bodo sv. maše zvečer ob 7.00; v sredo in soboto pa ob
7.30 zjutraj.
Sv. maše: ob 8.00 in 10.00.
Radujmo se svoje slave in zahvaljujmo se Bogu, ki nas je poklical v nebeško kraljestvo. Aleluja!
Pridi Sv. Duh in napolni srca svojih vernih!
Sv. maše: ob 8.00 in 10.00.

25. 04. –

4. velikonočna nedelja –
nedelja Dobrega pastirja
(goduje sv. Marko,
evangelist; blagoslov
setev – bo iz cerkve)

»Jaz sem dobri pastir, govori Gospod, kdor ostane v meni, obrodi obilo sadu.« Aleluja!
Sv. maše: ob 8.00 in 10.00.

Češčenje Najsvetejšega – (po preklicu prepovedi bogoslužij); lepo vabljeni!
Oznanila in pastoralni dogodki
Animatorji in starejši ministranti - imajo skupno srečanje v nedeljo (18. 04.), po rani maši.
Ministranti – imajo srečanje v ponedeljek (18. 04.), po veliki maši.
Proščenja – vpričo epidemičnega stanja jih ne moremo napovedati.
Priprava na krst
Skupna priprava na krst bo, če bodo epidemične razmere dovoljevale, v petek (23. 04.) po maši,
ob 19.30, v cerkvi. Za pripravo se prijavite.

