Družinski kotiček

Mladim srcem s srcem

Bog ne tehta količine stvari, ki smo jih

Poznati druge ni nič drugega kot znanje,

opravili, ampak tehta ljubezen, s katero

poznati samega sebe pa je modrost za katero

smo jih opravili.

sloni Stvarnik.

(J. Loew)

(pregovor)

Klic v naš čas, klic med nas

Mladim zakoncem
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Življenj sestavlja tisoč malenkosti in
V prazno zvoni zvon,

družinska sreča je v veliki meri odvisna od

ki vabi k molitvi in maši, če ga posluša

njih. Taka malenkost je tudi besedica »hvala«

samo uho, srce pa ga ne sliši.

izrečena ob pravem času sočloveku in Bogu.

(F. Š.)

(L. – J. – S.)

Utrinki iz življenja župnije
Božji otrok je pri krstu postal
2. Nino Kerec - Casar, iz Strehocec
Ljubezen večnega Očeta, ki ga je sprejel v
svoje naročje, naj ga varuje in po zgledu
njegovih staršev usmerja vse življenje.

Po zakramentu sv. zakona sta združila
svojo življenjsko pot
1. Štefanija Klar in Robert Kuzma, iz Ivanec
Kraljica družine, naj ju spremlja s svojo
priprošnjo.

Odgovarja: Stanislav Zver – župnik, Bogojina 147, 9222 Bogojina. Tel.: 02 | 547 - 92 - 50.
Tehnični urednik: Vanja Sapač. T.: 031 728 791

Dragi župljani!
Mesec rožnik, mesec junij, okrašen z razkošjem cvetočih vrtnic in duhovno osredinjen ob Jezusovem Srcu, je obdan z
letom družine in letom sv. Jožefa, ki tečeta vzporedno. Popeljan po poti spomina miselno rad stopam v polpreteklost,
ko v redko katerem domu slovenske panonske ravni v glavnem bivanjskem prostoru nebi našli podob srca Jezusovega
in Marijinega in sv. Jožefa z Jezusom v naročju. Duhovno in
snovno življenje naših družin je teklo pod okriljem varstva in
blagoslova »src« Sv. Družine.
Pa dandanes? Fatimska vidkinja s. Lucija je zapisala: »Prišel bo trenutek v katerem bo odločilna bitka med Kristusovim kraljestvom in kraljestvom Satana potekalo na področju
zakona in družine, In tisti, ki bodo delali za dobro družine bodo izkušali preganjanja in
preizkušnje. A ni se treba bati, kajti Marija mu je že zmečkala glavo.«
Mar ne živimo v času, ki že ta boj, to prerokbo potrjuje; v času, ki želi razvrednotiti družino kot
božjo ustanovo; ki želi razvrednotiti očetovstvo in materinstvo, ki zanika svetost življenje in
zagovarja splav, evtanazijo…
Toda ali ne pronica tudi v mlade krščanske družine miselnost po kateri je Gospodov blagoslov,
ki ga prinaša zakrament sv. zakona izrinjen tudi iz njih in iz ozadja skušnjava šepeta, da je možu
in ženi bivati pod miselnostjo našega časa prijetneje in ugodneje, kot v Božjem redu, torej pod
okriljem milosti zakramenta sv. zakona.
Zato se, dragi župljani ob resnici, da je Satan oče laži, v mesecu juniju toliko zaupneje obračajmo po molitvi k Jezusovemu Srcu za naše družine, posebej za mlade družine, zlasti še tiste,
pred vrati katerih Jezus trka, da mu odprejo vrata src po zakramentu sv. zakona. Ob Jezusovo
Srce pa v kamre svojih src (in v svoje domove) radi pritrdimo tudi podobo Kraljice družine in
sv. Jožefa, ki je strah hudobnih duhov.
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA
03. 06.

četrtek, Sv. Rešnje
telo in kri,
zapovedan
praznik

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

Dobri Bog daje vsem, ki ga častijo, kruha, da se spominjamo njegovih čudovitih del, aleluja!
Sv. maša je ob 9.00 in popoldne ob 18,00. Zaradi epidemičnih razlogov ne bo procesije.

10. nedelja med
letom

Jezus nam govori: »Kdor izpolni Božjo voljo, ta mi je brat in
sestra in mati.«
Pri rani maši - slovesnost prvega sv. obhajila.

11. 06.

Pridite, molimo Jezusovo srce, ranjeno iz ljubezni do nas.

06. 06.

petek, Srce
Jezusovo, praznik

Sv. maša ob 19.00, po maši bo posvetitev naših družin in
župnije Srcu Jezusovemu. Radi pridimo!

Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega
telesa.
Marijino
brezmadežno srce Sv. maša je ob 7.30

12. 06.

13. 06.

11. nedelja med
letom

20. 06.

12. nedelja med
letom

25. 06.

petek, Dan
državnosti – d. p.

27. 06.

13. nedelja med
letom

29. 06.

torek, Sv. Peter in
Pavel, praznik

Jezus nam govori: »Božje kraljestvo je kakor gorčično zrno,
ki vzklije in zraste v drevo, da morejo ptice prebivati v njegovi
senci.«
Izpoved vere devetošolcev bo med rano mašo hkrati s
sklepom veroučnega leta.
Med silnim viharjem na morju je Jezus mirno spal v čolnu.
Učenci so zaklicali: Učenik potapljamo se.
Kako bo s proščenjem pri sv. Vidu bo oznanjeno!

Radi molimo za svojo domovino, posebej sedaj ob 30-letnici samostojnosti.

"Hči ozdravila te je tvoja vera, pojdi v miru" je rekel Jezus ženi. Kako bo s
proščenjem na Ivancih bo oznanjeno!
Peter je rekel Jezusu: »Gospod, h komu pojdemo? Besede večnega življenje
imaš in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji Sin!«
To je praznik dveh stebrov Cerkve in njenega nauka. Obenem je to
praznik novomašniških posvečenj.
Zato naj bo naša molitev ob tem prazniku namenjena novim duhovnim
poklicem.
Sv. maša je ob 9.00 in ob 18.00 uri.

OZNANILA
Epidemija – Dragi župljani, nevarnost
koronavirusa je še vedno prisotna zato se v
cerkvi držimo predpisov: maske, razkuževanje
rok, prezračevanje cerkve, primerna razdalja, tudi
ko pristopamo k sv. obhajilu …
Op. Če bo prišlo do kakšnih sprememb,
sprostitev, tudi za proščenja (sv. Vid – Strehovci,
sv. Janez Krstnik, Ivanci) bo oznanjeno in
objavljeno na spletni strani.

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

Predzakonski tečaj
Dragi zaročenci in zaročenke!
Lepo vabljeni k pripravi na zakon,
ki bo za vso murskosoboško škofijo
potekala preko spleta štiri nedelje v

Prvo obhajilo

juniju 2021, vedno ob 15.00 uri.

Slovesnost prvega sv. obhajila bomo imeli po dogovoru s starši – v nedeljo (06. 06. 2021),
med rano sv. mašo. Otroke priporočam v molitev,
posebej še njihovim družinam, krstnim botrom
in sorodnikom.

Prijavite se po elektronki pošti

Zaradi epidemičnih pogojev in omejenega
prisostvovanja vernikov v cerkvi, bo nedeljska
maša tudi v soboto zvečer (05. 06. 2021), ob
19.00, da tako »razbremenimo« prisotnost pri
rani maši, ko je slovesnost prvega sv. obhajila. K
tej slovesnosti naj pridejo predvsem sorodniki
in botri prvoobhajancev. Ostale vernike prosimo
za razumevanje, sv. maše se udeležite v soboto
zvečer ali v nedeljo ob 11.00, ali pa med tednom.

na naslov:
stane.bešter@rkc.si,
informacije pa lahko dobite po
telefonu 041 840 897.
Pri odločitvi za udeležbo na pripravi naj
vam pomaga tudi uvodnik v dotično št.
Bele golobice.

Ministranti (osnovnošolci in srednješolci) – imajo srečanje v nedeljo, 13. 06. 2021, po
rani maši.
Animatorji – imajo srečanje v nedeljo, 13. 06. 2021, po veliki maši.
Molitvena skupina, ki moli za duhovne poklice, Samuel - ima srečanje v petek,
11. 06. 2021, po maši.

Za življenje župnije
ZAHVALA
Vsem ki ste darovali za vzdrževanje naše Župnije, naj dobri Bog povrne s časnimi in večnimi darovi. Enako tudi vsem, ki skrbite za okolico cerkve in župnišča; posebej še družini Adamič za »oskrbo« z rožami.
Posebna zahvala v imenu Župnije pa naj velja ob sklepu veroučnega leta naši katehistinji Mateji, ki je
kljub težavam zaradi bolezni v družini, z veliko zavzetostjo in ljubeznijo, karitativno posredovala zaupanim veroučencem Gospodovo veselo oznanilo. Starše 1. In 2. razreda naprošam, da se katehistinje
in njene družine posebej hvaležno spominjate v molitvi! Mateja, tebi in tvoji družini, naj ves trud in
delo, Gospod poplača z milostjo svojega blagoslova!

SKRB ZA CERKEV
V mesecu juniju skrbite za cerkev verniki z Ivanec. Hvala vernikom z Filovec.

