DUHOVNI UTRINEK - NAŠA SVETIŠČA
Tudi sedaj v času, ki nas je potisnil v osamo je prav, da skrbimo za farno svetišče, kapele in verska
znamenja. Hvala vsem, ki prihajate ob sobotah čistit in krasit farno svetišče. Lepo pa bo tudi, če
v Marijinem mesecu poskrbimo »za pomlad«, za lepoto (snažnost) naših kapel in urejenost verskih znamenj. Vsem, ki boste v ta namen kaj postorili, se vnaprej zahvaljujem. V njih in ob njih se
naš odnos do Boga lahko dviga in poglablja.
Vsa župnijska svetišče, kot tudi verska znamenja, pa pravzaprav služijo samo kot »prostorje«
za vzdrževanje naših osebnih duhovnih svetišč. In prav skrb za osebno duhovno svetišče je
najpomembnejša. V letu družine smo. Jezus naš Odrešenik je prišel med nas, da bi svet razsvetljeval s svojim veselim oznanilom, ki usmerja v polnost življenja. Večji del svojega življenja je
preživel v nazareškem domu s svojo materjo Marijo in s skrbnim rednikom svetim Jožefom. Tako
je posvetil nazareško družino.
Sprejetje Gospoda pod »svojo streho« pomeni torej sprejeti Njegovo varstvo in blagoslov,
»posvetitev«. Mesec maj nas po Mariji vabi, da Mu damo prostor v svojem osebnem duhovnem svetišču po dobri spovedi, po prejemu sv. obhajila, posebej če tega nismo storil
za velikonočne praznike. Celotno leto družine, pa vabi mlade družine, da Gospodarja življenja povabite medse – če še tega niste storili – po zakramentu svetega zakona.

Svetopisemska iskrica
Kristus je kamen, ki so ga zidarji zavrgli, ki
pa je postal vogelni kamen. In v nikomer
drugem ni zveličanja; zakaj nobeno drugo
ime pod nebom ni dano ljudem, da bi se
mogli v njem rešiti
(prim. Apd 4,11-12).

POGREBI
Dragi župljani; morebitni pogreb, ki mora biti v času epidemije v ožjem družinskem krogu,
prijavite najprej na župnišče, na telefon (02/547 92 50).
Prag večnosti je prestopil
8. Terezija Berden, r. 1931, iz Strehovec,
9. Ivanka Nemec, r. 1938, iz Bogojine.
Zmagovalec nad smrtjo naj ju, kot svoji zvesti služabnici, tud v preizkušnjah in trplenju,
nagradi z večno veliko nočjo!
Odgovarja: Stanislav Zver – župnik, Bogojina 147, 9222 Bogojina. Tel.: 02 | 547 - 92 - 50.
Tehnični urednik: Vanja Sapač. T.: 031 728 791
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Dragi župljani!
Sveti papež Pavel VI., veliki Marijin častilec, je vernike rad spodbujal:
»Zaupajte v Marijo! Povejte ji svoje skrbi. Vse ji zaupajte. Potožite
ji bridkosti. Razložite ji pričakovanja in nade. Glejte jo kot delivko
dobrin, zvesto pomočnico in učiteljico krščanskega življenja.
Pomislite na posebno srečo, da jo smete klicati za Mater. Tako ste
njeni sorodniki. Še več: njeni otroci, bratje in sestre! Med vami in
Marijo ni razdalj. Otroci se smejo vsak hip obračati k materi. Vse ji
lahko zaupajo. Tako je Marijino češčenje vam bo prijetno. Začutili boste željo, svoje življenje čim bolj uskladiti z njenim zgledom.
Marija je vzor popolnosti in svetosti. Ob njej boste znali biti dobri in čisti, skromni in potrpežljivi.«
Šmarnični mesec maj nam nudi priložnost, da ta »dar« želje svetega papeža osvojimo in se prepričamo, kako dragocen je.
Mnoga romarska svetišča, tudi na Slovenskem, še danes, pričajo o velikem zaupanju, ki ga imamo
kristjani do Marije, ki rada usliši naše prošnje. Prošnje, ki prihajajo iz iskrenega vernega srca, so vedno
uslišane. Če ne tako kot prosilec želi, pa gotovo tako, kakor je zanj in za njegovo zveličanje najbolj
prav. Tam namreč, kjer Kristus najde pobožnost do svoje Matere, tam dela čudeže svoje dobrote.
Tam, kjer častijo Marijo in jo ljubijo, tam je Sveti Duh dejavno navzoč!
Ker smo v letu družine Mariji izročajmo v mesecu maju posebej mlade družine, mladino in otroke, tudi z naslednjo molitvijo: »Marija, nebeška Mati, spremljaj nas na poti življenja, izprosi nam
trdnost vere, varuj naše družine, da bodo mogle izpolniti veliko poslanstvo vzgoje svojih otrok.
S Svojim Božjim Sinom pridi v naša srca in ostani v naših družinah, da bomo vsi Kristusovi in zato
tudi tvoji. Amen!«
Naj vas varuje Kraljica majnika!
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA

01.05.

petek, Sv. Jožef
Delavec

02.05.

5. velikonočna
nedelja

04.05.

torek, sv. Florijan

09. 05.

6. velikonočna
nedelja

Od 10. 05. do
12. 05.
prošnji dnevi

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

Za blagoslov svojega dela radi pridajmo misel apostola Pavla: »Vse, kar delate, v
besedi ali dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa in po njem se zahvaljujte
Bogu in Očetu,« ter prošnjo, »Prosi za nas sv. Jožef, da bomo delali iz ljubezni do
Boga in bližnjega.«
ŠMARNICE. Žal bo, vsaj v začetku meseca, zbiranje ob šmarničnem branju omejeno (v kapelah ga ne bo), zato šmarnicam radi prisluhnite na Radio Ognjišče.
Zlasti družine veroučencev se zaupajte, tudi s poslušanjem šmarnic, Majniški
kraljici. Na voljo bodo šmarnice za otroke, ki jih je napisal Aco Jerant, pod naslovom Svetniki, so bili (ne)navadni ljudje in za odrasle, branje Marka Rijavca,
Camino, pot, ki se začne na koncu.
Maša, ker je praznik Sv. Jožefa Delavca, bo zvečer ob 19.00.
Gospod nam govori: Jaz sem trta vi mladike … Ostanite v meni in
jaz v vas… Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti
brez mene ne morete ničesar storiti.
Op.: Običajno je bil 2. maja shod za delavce in kmete pri kapeli
sv. Vida; prvo nedeljo pa proščenje v Strehovcih pri kapeli sv.
Jožefa Delavca. Žal, tudi letos, oboje odpade.
Če epidemični pogoji ne bodo dovoljevali procesije k pilu sv. Florijana, se bomo
svetniku – »varuhu pred časnim in večnim ognjem« - priporočili v cerkvi pred
mašo.
V imenu Župnije, pa naj velja posebna zahvala članom vseh gasilskih društev v župniji. Varstvo sv. Florijana, njihovega zavetnika, naj bedi nad njimi!

7. velikonočna
nedelja

23. 05.

Binkošti

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

Božja ljubezen napolnjuje naša srca po Sv. Duhu, ki prebiva v nas.
Aleluja!
Binkošti so tesno povezane z velikonočnim dogodkom. Jezus
je umrl in bil poveličan, da bi posredoval Sv. Duha, ki prinaša
ljubezen, mir in odpuščanje.
Na ta čudoviti praznik se posebej spomnimo vseh družin v župniji, ki imajo kandidate za birmo.
Op.: Glede proščenja pri sv. Urbanu bo oznanjeno in objavljeno na župnijski
spletni strani.

24. 05.

Marija, Pomočnica
kristjanov, binkoštni
ponedeljek

30. 05.

Nedelja Svete
Trojice

Sv. maša zvečer ob 19.00

Dobri Bog, spodbujaš nas naj te imenujemo Oče, svojega Sina pa si nam dal za
brata, Sv. Duha pa nam pošiljaš za vodnika, zato ti kličemo: Aleluja, Slava Očetu
in Sinu in Svetemu Duhu, Bogu, ki je, ki je bil in ki bom prišel! Aleluja!
Op.: Glede proščenja v Filovcih bo oznanjeno in objavljeno na župnijski spletni
strani.

Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (02. 05.), ob 9.00.
Ministranti vsi (osnovnošolci in odrasli) – imajo srečanje v nedeljo (09. 05.), po rani maši.

Gospod nam govori: Kdor me ljubi, mojo besedo posluša, in moj
Oče ga bo ljubil in bova k njemu prišla.

Srečanja (rod. sestanki za starše) – imajo srečanje v nedeljo (16. 05.), ob 11.00 v cerkvi.

Op.: Glede proščenja na Bukovnici bo oznanjeno in objavljeno
na župnijski spletni strani.

Za življenje župnije

Združimo se, dragi župljani, v molitvi (vsakodnevno) zlasti litanij vseh svetnikov, naj nas Bog na njihovo priprošnjo obvaruje naravnih in drugih nadlog, tudi
epidemije covida-19. Če prošnjih procesij ne bomo mogli imeti bomo litanije in
prošnje zmolili vedno pred mašo v cerkvi.

Grem k svojemu Očetu in vašemu Očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu. Aleluja!
Vnebohod ne pomeni Jezusovo oddaljitev od sveta, ampak
13. 05.
njegovo dejavno prisotnost v Sv. Duhu. Z nami je vse dni do
četrtek, Gospodov koca sveta.
vnebohod (farno Ob vnebohodu Jezus pošlje apostole oznanjat veselo vest vsemu stvarstvu. Boproščenje)
dimo tudi mi, ki živimo pod resnico Gospodovega vnebohoda njegove zveste
priče!
Sv. maše so ob 10.00 in zvečer ob 18.00 (s šmarnicami).

16. 05.

OZNANILA

Gospod nam govori: Ne bom vas zapustil sirot, grem in pridem k
vam; veselilo se bo vaše srce.

SKRB ZA CERKEV

V mesecu maju skrbite za cerkev verniki z Filovec. Hvala vernikom iz Bogojine.

ZAHVALA
Iskreno in globoko zahvaljujem, v imenu ŽGS vsem vernikom Župnije, ki v teh
težkih časih namenjate svoje prispevke, (tudi preko župnijskega računa SI56 0488 1000 3319 471), za
vzdrževanje Župnije in farne cerkve. Bog povrni, za vsak vaš dar; tudi za klopi!

Mladinski festival v Murski Soboti – Mladi lepo vabljeni na »spletni« festival, ki bo potekal
v Murski Soboti od 2. do 8. maja. Za več informacij poglej na našo župnijsko spletno stran.
Svete maše in sveto obhajilo – Do nadaljnjega se je še potrebno prijaviti za obisk
nedeljske ali praznične maše! Ob nedeljah, so maše kot običajno; ob delavniki, pa ob 19.00
zvečer, v sredo in soboto ob 7.30 zjutraj. Če ob nedeljah ne moremo k maši, zaradi corona omejitev
pridimo vsak k obhajilu med obema mašama, ali pa med tednom.
Prvo sveto obhajilo – Priprava na prvo sv. obhajilo je vsak četrtek v mesecu maju, ob 19.00, s

posebnim bogoslužnim srečanjem s kandidati in njihovimi starši. Priporoča se tudi - vsaj enkrat na
teden - obisk sv. maše.

Proščenja in šmarnice – Če proščenje odpade, je maša po istem namenu, kot prejšnja leta, v
cerkvi. Tako bo npr. v cerkvi, 1. maja, »za žive in + vaščane iz Strehovec«.
Če bo prišlo do sprostitve zbiranja, boste tudi glede šmarnic pravočasno obveščeni.

