Za življenje župnije
ČIŠČENJE CERKVE
V mesecu januarju skrbite za cerkev verniki iz Filovec. Hvala vernikom iz Bogojine.

ZAHVALA IN VOŠČILO
Vsem – ki ste v minulem letu pomagali pri pastoralnem delu: Zahvala: katehistinji Mateji, za pomoč pri verouku;
organistom, pevcem, bralcem, delivcem obhajila. Enako vsem, ki ste skrbeli za cerkev (tudi za krašenje in čiščenje),
kapele, verska znamenja, okolico cerkve, posebej družini Gašpar in družini Adamič (ženskam za urejevanje gredic);
prav tako vsem, ki ste z duhovnimi ali snovnimi darovi pomagali v župniji (zlasti sedaj v času covida-19). Zahvala
družini Feher za pranje cerkvenega perila; enako za urejenost ministrantskih oblek Mariji Černela. Hvala g. Antonu
Maučecu, Martinu Puhanu, Branku Kuzmiču za urejevanje okolice; Janiju Gašparju za odpiranje cerkve. Iskrena zahvala
tudi tehnični urednici naše Bele golobice – Vanji Sapač. Hvala Juretu in drugim, ki so pripravljali spletno stran župnije.
Hvala članom ŽPS in GS. Hvala animatorjem; tudi za postavitev jaslic, kakor tudi vsem, ki ste sodelovali in pomagali ob
božičnih praznikih. Bog plačaj vsem.
Zahvala tudi krajevnim skupnostim in raznim društvom za sodelovanje v minulem letu.
Posebna zahvala - pa naj velja Horvatovima (zvonarjevima), g. Jančeku in Micki, iz Bogojine, za oskrbo s hostijami.
Milijoni in milijoni koščkov kruha, ki kot hostije pri maši med spremenjenjem postanejo Kruh življenja, so »izšli« izpod
njunih rok. Nemalo odrekanja, ur dela in truda, sta kar vrsto desetletij vlagala v tovrstno oskrbo naše župnije. Zato naj
jima, v imenu vse župnije, ob prenehanju njunega tovrstnega dela, dobri Bog, povrne s časnimi in večnimi darovi.
Prav tako globoka zahvala, za skoraj tridesetletno poslanstvo tajnice pri Župnijski karitas, naj velja gospe Dragici
Šabjan, iz Bogojine. Resnica je: Čim močnejše je srečanje človeka z Očetom, tem večja je odprtost njegovih dlani
do ljudi. Dragica, hvala za vse delo, ki ste ga od začetka naše Karitas opravili in naredili kot tajnica v slavo in čast božjo
ter v pomoč potrebnim. Velik Bog plačaj; s prošnjo ostanite karitativni skupini tudi naprej v pomoč!
Osebna zahvala in voščilo
Bog plačaj, za vsak molitveni spomin, za dobro misel, besedo in pomoč, kot tudi tistim, ki ste prispevale dar za
vzdrževanje duhovnika, kljub korona krizi. Vaš dar je znamenje vašega vrednotenja duhovniškega dela in ne nazadnje
tudi vaše povezanosti s svojo župnijo.
Vsem vam želim mirno, zdravo in predvsem blagoslovljeno leto 2022.

Družina (do konca januarja) – 130.00 EUR;
Ognjišče – 35.00 EUR (do konca januarja);
Misijonska obzorja – 9.00 EUR;
Mohorjeve knjige (Koledar in štiri knjige) za leto 2021 –
51.00 EUR (do konca februarja);
Prijatelj – 13.68 EUR.
Še naprej smo vabljeni, da ostanemo zvesti naročniki
verskega tiska.

Družinski kotiček
Dobri Bog, v sveti Družini si nam pokazal čudovite
zglede lepega življenja. Daj, da bomo v naših družinah
v medsebojni ljubezni krepostno živeli. Amen!

Mladim srce s srcem
Posveti v svojem dnevu nekaj trenutkov tišini. Nauči se
molčati, da se boš naučil govoriti (J. Cardijn).

Utrinki iz življenja župnije

Statistika za leto 2021, bo oznanjena.
Sinoda – Dragi verniki, vsi ki ste vzeli (dobili) listke s sinodalnimi vprašanji – lepo naprošeni, da napišete
odgovore in listke vrnete v pripravljen nabiralnik v »stari cerkvi«.
Sedežnina
Dar za sedeže, ki bo enak kot prejšnja leta v višini mašnega daru (20.00 EUR), ključarji pobirali v nedeljo,
9. januarja 2022. Neredki ste zaradi kovida (razdalja) prikrajšani za sedeže vendar vas prosimo, da svoj dar kljub temu
prispevate saj bo namenjen za vzdrževanje svetišča.
Prag večnosti so prestopili
19. Rožman Kristina, r. 1933, iz Filovec;
20. Ošlaj Jožef, r. 1950, iz Filovec;
21. Ošlaj Rozalija, r. 1938, iz Filovec;
Naj - Novorojeni – vsem pokloni plačilo neminljive sreče!
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Dragi župljani!
Za nami je leto, ki ga je, kot nadaljevanje v knjigah naših življenj spet spremljal
virus kovida-19, ki je zapuščal mnoge pretrese na vseh področjih, tako v
zasebnem, družinskem in tudi družbenem življenju. Povzročal je nemalo odhodov
tja onstran, v prepolni bolnišnicah izčrpaval zdravstveno osebje, trosil zaradi
obolelosti telesne in psihične posledice, povzročal ogromno gospodarsko škodo,
težave v šolstvu … Prav tako pogled nazaj ne more mimo drugih kriznih ozadij
našega časa, kot so podnebne spremembe, prisotnost resnice beguncev …
Toda ob vsej tej »eroziji« (beri – izpodjedanju) življenja, ki smo ga bili navajeni pred
temi temnimi ozadji, pa nas dohiteva, za naš mali narod še lahko usodnejša
resnica, da se krščanska Evropa, katere del smo, skoraj pospešeno (naprej od
razsvetljenstva) pomika v mrak brezverstva (beri- ateizma). Nad tem dejstvom pa
lebdi tudi fatimsko sporočilo: »Če se ne spreobrnete, bo mnogo narodov Evrope
izginilo.«
Nedvomno bo ta barvitost kriz oplazila tudi leto 2022, ki ga začenjamo; pa še
olimpijsko leto bo, za našo domovino, pa še povrh super volilno.
Toda to leto bo za nas katoličane tudi v objemu sinodalnosti, ki izvablja iz
slehernika, ki ga je oblila krstna voda odločitev, da bo prepoznaval v Kristusu Boga
in človeka, ki nadaljuje svoje delo odrešenje po Cerkvi tudi v našem času, kot tudi
povabilo, da kristjan z radostnim obličjem sprejema Gospodov nauk in ga
posreduje s svojim življenjem (sposobnostmi) naprej, posebej starši otrokom.
Drugače rečeno, dragi župljani, naj nam bo novo leto v vseh okoliščinah, ki jih bo
prineslo, milostno v spoznavanju in izpolnjevanju Božje volje v zasebnem,
družinskem in župnijskem življenju.
Vsi blagoslovi z vami!
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA

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

01. 01.

sobota - Marija,
Božja Mati,
novo leto, dan
miru

02.01.

2. nedelja po
božiču

06.01.

četrtek,
Gospodovo
razglašenje,
Trije kralji

09.01.

nedelja, Jezusov
krst

16.01.

2. nedelja med
letom - nedelja
verskega tiska

18.01.
torek

23.01.

3. nedelja med
letom – nedelja
Božje besede

Gospod, zahvaljen za svojo in našo Mater,
ki stopa pred nami, da ne zgrešimo poti.

30.01.

4. nedelja med
letom

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

Češčenje Najsvetejšega – je vsak četrtek pred mašo. »Pridite molimo!«
Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (02. 01.), po veliki maši.
Ministranti - imajo srečanje v soboto (08. 01.), po maši.
Skupina »Samuel« - ima srečanje v petek (07. 01.), po maši.
Skupina »Ana« - ima srečanje v petek (14. 01.), po maši.
ŽPS – ima sejo na praznik Gospodovega razglašenja (06. 01.), po večerni maši.

Slava ti, Kristus, oznanjen narodom, slava ti, Kristus, v veri sprejet na svetu!

Videli smo njegovo zvezdo na vzhodu pa smo se prišli
poklonit Gospodu.
K Novorojenemu prihajajo »tujci«, rojaki pa ga ne opazijo.
Praznik Treh kraljev je misijonski dan otrok.
Otroci naj zato - pred jaslice v cerkvi - prinesejo »darove
za lačne otroke«, ki so jih zbrali v adventnem času.
Božje Dete, naj jim povrne s svojo ljubeznijo.
Sv. maša ob 9.00 in 17.00.
Nebesa so se odprla in Očetov glas je rekel:
»To je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte.«
Po krstu postanemo tudi mi Jezusovi in deležniki
Božjega življenja. Ali starši lahko več, kot to, podarijo
svojemu otroku, ki ga ljubijo?
Ne, noben zaklad, ne odtehta te vrednosti!
Slavljen si, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si malim razodel
skrivnosti Božjega kraljestva.

Začetek tedna molitve za edinost kristjanov.

Blagoslovljen kralj, ki prihaja v imenu Gospodovem,
mir na zemlji in slava na višavah.

25.01.

torek,
spreobrnitev
apostola Pavla

OZNANILA

Sklep tedna molitve za edinost kristjanov.

Nasprotniki so hoteli Jezusa umoriti, toda on je odhajal sredi med njimi.

Ob novem letu
Svet je v svetih rokah Božje sile, čeprav se zdi, da
sedanji svet tega ne sprejema in živi, kot da Boga
ni. Vendar pa kristjan ne sme dovoliti, da bi ga ta
minljivi svet »vsrkal vase«, ampak mu mora v moči
svoje vere oznanjati in približevati »svet, ki ne mine«.
Starši, mar ni to vaša prvo in sveta dolžnost do
vaših otrok? In če si dovolite, da sodoben čas in
svet vzame Boga vam, ga bodo tudi vaši otroci
težko imeli (našli). Resnica je: »Tisto, kar želiš, da
bi živelo in preživelo v tvojih otrocih, živi sam ta
trenutek!« Vaši otroci vas, kot kristjane, najprej
»opazujejo« šele nato »poslušajo«! Zato svoje
prizadevanje za duhovno rast otroka: zanimanje za
verouk, (izpis od verouka je lahko škoda, ki odmeva v
večnost), obisk maše, prejemanje zakramentov …
- glejte v luči svoje vere v »svet, ki ne mine« in je
namenjen tudi vašim otrokom. GLEJTE NA SVOJEGA
OTROKA Z OČMI VEČNOSTI! Bog z Vami!

SV. KRST
Sveti krst je temelj celotnega krščanskega življenja.
S krstom se osvobodimo greha in se prerodimo v
Božje otroke; postanemo udje Kristusa in se včlenimo
v Cerkev.
Po možnosti naj bi bil krst zadnjo nedeljo v mesecu.
Poleg priprave v domači župniji, je še ena priprava na
dekanijski ravni. Možnosti: prvi ponedeljek v mesecu,
v Beltincih; drugi četrtek v mesecu, v Turnišču; tretjo
soboto v mesecu, v Lendavi, (vedno ob 19.00). Krst
prijavite vsaj mesec dni prej.
Starši pa skupaj z botri opravite sv. spoved.
V zvezi s krstom še misel članice ŽPS: »Mar krst
otroka v drugi župniji ni zgolj prikrivanje duhovne
oddaljenosti otrokovih staršev od Cerkve?«

BOLNIŠKO MAZILJENJE
S sv. bolniškim maziljenjem in z molitvijo
duhovnikov, vsa Cerkev priporoča bolnika trpečemu
in poveličanemu Gospodu, naj mu trpljenje lajša in
ga reši. Zato omogočajmo bolnikom prejem tega
zakramenta. Duhovnika pokličimo, če opazimo, da je
bolezen nevarna (po možnosti pred odhodom v
bolnišnico). Bolnikom in ostarelim radi omogočajmo,
tudi opravljanje prvih petkov.
Zaročenci, poroko prijavite vsaj dva meseca prej.
Zakonska zveza, s katero mož in žena ustanovita
dosmrtno življenjsko skupnost in je po svoji naravi
naravnana v blagor zakoncev ter vzgojo otrok, je med
krščenimi od Kristusa Gospoda povzdignjena v
dostojanstvo zakramenta (Katekizem. kat. Cerkve).
Preprosto: če je kdaj družina rabila Božjo pomoč,
potem jo rabi dandanes. Zato fantje (mladi očetje)
in dekleta, (mlade matere) »ki živite skupaj«, ne
pustite Gospoda pred vrati svoje ljubezni, odprite
mu jih, posebej, če je v vaši zvezi že prisoten
otrok, kajti tudi otrok rabi in »prosi« za vajino
»blagoslovljeno ljubezen«. Mar ni Gospodov klic,
namenjen tudi vam, posredovan celo po antični
Antigoni: »Ne da sovražim, da ljubim sem na
svetu!« Kdo pa je vir takšne ljubezni?

POGREB
Smrt prijavite najprej na župnišču. S seboj
prinesite podatke o pokojnem. Domači in sorodniki,
radi ob izgubi člana družine opravite sv. spoved in
potem, s čistim srcem, prejem sv. obhajila darujte
za rajnega. Zelo je tudi priporočeno (tudi če je žara),
da ob pokojnem vsaj eno noč bedimo in ga tako
molitveno priporočamo Božjemu usmiljenju. V
imenu GS, pa dragi verniki, ponovno lepo naprošeni,
da ob pogrebih radi darujete tudi za župnijsko
cerkev. Vse težje je namreč vzdrževati naše
»prebivališče Boga med ljudmi« v dostojnem stanju.

