ZAHVALA Članom GS, za pripravo drv in pospravljanje listja, Bog plačaj.
POJASNILO Z ozirom na spreminjajoče se zdravstvene razmere, boste verjetno pred božičem
obveščeni po e-pošti in oznanilih glede (pred)božičnega praznovanja (če bo: Luč iz Betlehema,
Teden naših družin, itd.) …
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
žujmo češčenja.

je vsak četrtek pred mašo. Tudi za prenehanje korone se udele-

ORATORIJSKI DAN vrli animatorji pripravljajo adventni oratorijski dan; in sicer:
v soboto 11. decembra 2021, ob 9.00. Oratorijski dan bo potekal na daljavo, po zoom-u.
Namenjen je vsem veroučencem, posebej vabljeni birmanci in prvoobhajanci, da tudi s sproščenimi aktivnostmi poglobite svojo vero in pripravite srca za prihod malega Jezusa.
Prijavnica za oratorijski dan je na naslednji povezavi;

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fn7NdhKmPaLQ1DtQcA%3Ffbclid%3DIwAR2iq
Loi83EYjAbFIZmKvwqVhlioQd5a2qHKL7ClTR-PQtlAArKhPUNJ_Yo&h=AT3AmnYtUMLR_t7XFVhdCJOFNqcEAFoHBGmZ5tc2fqUQwlrKQLCXHV1ECFuMj2s5T-zV4nHdE9wXekc3PvlYJCxARoYD36-pYYHjDlBnzJWrxSNRU8zil6WtCuSdJ9ld9G6FkA

Prosimo, da prijavnico izpolnite najkasneje do srede, 8.12. 2021, da vam bodo lahko posredovali
vse podrobnejše informacije v povezavi z izvedbo. Animatorji se veselijo vseh prijav in skupnega
druženja!
Skupina »Samuel« – ima srečanje v
petek (03. 12.), po maši.
Skupina »Ana« - ima srečanje v
petek (12. 12.), po maši.
Animatorji – imajo srečanje v
nedeljo (05. 12.), po veliki maši.
Ministranti – imajo srečanje v soboto
(18. 12.), po maši VSI – tudi odrasli
ministranti!
Roditeljski sestanki – starši
birmancev in prvoobhajancev – imajo
v pripravi na birmo in prvo sv. obhajilo
srečanje (z gostom) - na 4. adventno
nedeljo (19. 12.) po veliki maši.
Spomin na škofa dr. Jožefa Smeja ob
prvi obletnici smrti, 21. novembra 2021
Bili ste svinčnik v Božji roki;
bili ste dlan, ki seje in deli Božje darove;
bili ste srce, ki utripa v Njem, Zanj in za ljudi;
bili ste svetilnik, ki usmerja v ocean
brezbrežne večnosti!
Hvala Vam!

MOLITEV ZA SINODO –
ki jo v času sinode radi zmolimo
vsak dan v družini ali zasebno.
Pred teboj smo Sveti Duh,
ko smo zbrani v tvojem imenu.
Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice in pravičnosti.
Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v
vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen.

Prag večnosti sta prestopila
17. Stanislava Berden, r. 1934, iz Bogojine;
18. Ana Meričnjak, r. 1924, iz Strehovec;
Naj opevajo Gospodove milosti vekomaj!

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!
Zadnja leta se marsikje na vhodnih vratih hiš »pojavljajo« adventna
znamenja pričakovanja, venčki, okraski … Pa pritrdimo »znamenja
pričakovanja« tudi na vrata svojih src, duš …, saj je potrkal nanje
čas adventa. Bomo še slišali njegovo »pritrkovanje«?
V začetku stvarjenja je skušnjavcu uspelo, priča Božja beseda,
usmeriti človeku pogled zgolj na samega sebe in na stvari, proč
pa od Boga in sočloveka. S tem pa se je človek ogrnil s plaščem
mračnosti: trpljenja, kjubovanja Bogu, nasprotovanja bližnjemu …
Toda ali Nevoščljivec s svojim tovrstnim delom ne nadaljuje svojega prišepetavanja, in to krepko, tudi v našem času?
Klic adventa pa je: »PRIHAJA«; pa ne samo kot »spomin« na resnico, da je prišel pred dvema tisočletjema kot Luč v »v štalo in mrak časa« On, ki človeka ponovno usmerja k Očetu življenja, ampak
prihaja tudi v našem času po poti ljubezni (zakramentih, evharistiji, po svoji besedi, molitvi, služenju bližnjem, po Cerkvi …).
Dragi verniki, bodimo čuječi do njegovih prihajanj, ne samo zaradi preživetja v času korone virusa,
ampak predvsem zaradi trenutka, ko bomo mogli stopiti pred Božje obličje na dokončno sodbo.
S pomočjo Matere Božje, torej nje, ki je srce adventa in mati božiča, odstranjujmo iz svojih duš
»herode«, ki nam branijo ali onemogočajo pristop k Novorojenemu in sprejetju bližnjega z ljubeznijo. Z veseljem stopimo na pot do »jasli«, tudi po dobro opravljeni adventno-božični spovedi in
obhajilu, kajti Dete nikogar ne odžene, se ne obrne proč, temveč vse sprejema in nudi mir, ki ga
svet ne more dati.
Naj bo novorojeno Dete za vsakega od nas Emanuel – Bog z nami!. Blagoslovljen in zaupanja
Vanj poln adventni in božični čas želim s člani ŽPS in GS vsem župljanom in ljudem dobre volje »v
krogu« naše župnije!
Stanislav Zver, župnik

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

OZNANILA
05. 12. –

2. adventna nedelja

06.12. –

ponedeljek,
sv. Nikolaj (Miklavž), škof

08. 12. –

sreda,
Brezmadežno spočete
Device Marije, praznik

VELIKA SPOVED BOLNIKOV
Pokaži nam, Gospod, svoje usmiljenje in daj nam svoje
rešenje!

Vse je dar!

Sv. maše: ob 9.00 in 16.00.
Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi
po tvoji besedi!«

12.12. –

Gospodov Duh je nad menoj, poslal me je, da oznanim
blagovest ubogim.

19. 12. –

Glej, Devica bo spočela in rodila Sina, ki se bo imenoval
Emanuel, kar pomeni Bog z nami.

3. adventna nedelja

4. adventna nedelja

25. 12.

sobota,
Božič, Gospodovo rojstvo,
zapovedan praznik

26. 12.

Sveta Družina, sv. Štefan,
diakon, mučenec,
Dan samostojnosti in
enotnosti, državni praznik

27.12.

ponedeljek,
sv. Janez, apostol in
evangelist

31.12.

petek, sv. Silvester

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. maše, ob: 00.00 polnočnica, 7.00 pastirska, 10.00
velika, 14.00 večernice.
Oznanjam vam veliko veselje. Rodil se nam je danes
Zveličar, ki je Kristus, Gospod.
Sv. maše, ob 8.00, 10.00; blagoslov vode in soli.
Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, Kristusova
beseda naj v obilju prebiva med vami.

In Beseda se je učlovečila in se naselila med nami. Sv. maša ob 17.00,
blagoslov vina.
Življenje je splet prihajanj in odhajanj.
Sv. maša ob 17.00 s hvalodavanjem.
Bogu – hvala – za vse!

ADVENTNO-BOŽIČNO SPOVEDOVANJE
Priložnost - je vsak dan pred mašo. Božična velika spoved pa bo:
- v soboto, 18. 12. 2021, od 15.00 do 18.00; maša je ob, 17.00.
- v nedeljo (4. adventna), od 7.00 do 12.00; in popoldne, od 14.00 do 16.00; sv. maše: ob 8.00 in 10.00.
Popoldne ni maše, pač pa ob 15.00 in 16.00 sv. obhajilo. Ob spovedi se držimo zdravstvenih prepisov.
Dragi župljani! Zakrament sv. spovedi je prečudovit priklon usmiljene Božje ljubezni človeku; je vabilo
k novemu življenju. 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!«

Zaradi epidemioloških razlogov bo spored božične spovedi bolnikov sledeč:
Bolniki iz vseh vasi, ki opravljajo prve petke bodo imeli spoved v petek, 3. 12. 2021, od 9.00
naprej.
Ostali bolniki pa:
- v ponedeljek, 13. 12. 2021 – Strehovci, Filovci, Ivanci, od 9.00 naprej;
- torek, 14. 12. 2021 – Bukovnica, Bogojina (od 9.00 naprej).
Bolnike prijavite, če v družini ni karantene ali pozitivne ugotovitve prisotnosti covida–19, in sicer,
na tel. 02-547-92-50 ali e-pošti stanislav.zver@gmail.com
MIKLAVŽ
Žal tudi letos v cerkvi ne bomo deležni obiska sv. Miklavža – več staršev je že klicalo. Prepričan sem pa,
dragi otroci, da ta dobrotnik ne bo pozabil poti k vam domov in vas bo obiskal.

Za življenje župnije
SEJA ŽPS bo v petek, 17. 12. 2021. Nova sestava ŽPS bo objavljena v januarski številki Bele golobice.
SKRB ZA CERKEV V mesecu decembru skrbite za cerkev verniki iz Bogojine. Hvala vernikom iz
Strehovec in Bukovnice.
JASLICE Prosimo kot vedno naše vrle animatorje – da naredijo lepo bivališče za Emanuela.
BOŽIČNO DREVO

Prosimo za postavitev člane ŽGS.

VERSKI TISK je za slehernega kristjana velika pomoč za njegovo informiranje, izobraževanje, notranje oblikovanje in duhovno rast. Posebej še – dragi verniki sedaj v času covida-19 čutimo, kako je
versko branje, tisk pomemben, kako nam je lahko duhovna hrana. V tem duhovno mlačnem času in
svetu krepimo svoj odnos do Boga in bližnjega tudi z branjem verskega tiska. Osvobaja in odrešuje
namreč le resnica, ki sije iz evangelija, ne pa ponaredki resnice, ki izstopajo iz ponudb »omrežij«
mnogih sodobnih medijev. Zato ponovno prosim - tudi mlade starše - radi širimo, naročajmo in
berimo verski tisk. Nikar ga ne črtajmo iz družinskega in zasebnega proračuna. Vsako spremembo glede naročila Družine, Ognjišča, Misijonskih obzorij …, naročilo na novo ali odpoved - sporočite, prosimo – do božiča !!!
Nove Stopinje – Stopinje obhajajo 50-letnico, zlati jubilej. Zato je prav, da jih ima vsaka družina. Zraven rednih jubilejnih Stopinj za leto 2022, je namreč dodan tudi (dragocen) zbornik
predavanj s simpozija ob njihovi 50-letnici. Stopinje prinašajo vpogled v življenje župnij v
naši škofiji, seznanjajo nas z osebami in z dogajanji v naši preteklosti. Stopinje bogati tudi
obilo izbranih fotografij. Stopinje so tudi primerno darilo ob raznih priložnostih. Cena kompleta (Stopinje in Naše Stopinje) znaša 12. eur.
DAROVANJE ZA VZDRŽEVANJE DUHOVNIKA – ZAHVALA Vsem, ki ste namenili svoj dar
za vzdrževanje duhovnika in s tem pokazali, da vrednotite pastoralno delo, naj dobri Bog povrne
s časnimi in večnimi darovi.
DAROVANJE ZA ORGANISTE - ZAHVALA V imenu organistov zahvala tudi za njim namenjene darove.

