Družinski kotiček

Prošnja za molitev

Bog ne tehta količine stvari, ki smo jih opra-

G. škof dr. Peter Štumpf zaradi »duhovne
zmede« v družbi in v Cerkvi prosi, za:

vili, ampak tehta ljubezen, s katero smo jih

»Molitev – za pravo spoznanje in
ravnanje škofa in duhovnikov«

opravili.
(J. Loew)

Na določen dan v mesecu bi naj v ta namen vsaka župnija iz naše škofije molila.

Svetopisemska iskrica
Bog ne gleda, kakor gleda človek.
Človek namreč gleda na to, kar je pred
očmi, Gospod pa gleda na srce.
(1. Sam 16,7b)

Klic v naš čas, klic med nas
Kdor hoče nekaj narediti, že najde pot;
kdor noče nič narediti, najde izgovor.
(arabski pregovor)

Mladim srce s srcem
Blago sodimo po barvi, vino po okusu,
rožo po vonju, človeka po govorjenju.
(ruski pregovor)

Utrinki iz življenja župnije
Prag večnosti je prestopila
2. Angela Ošlaj, r. 1933, iz Filovec
Križana ljubezen naj jo sprejme v sijaj
večne luči.

BELA
golobica

Naša župnija je na vrsti vedno četrti dan
v mesecu.
Tako bomo četrtega v mesecu pred mašo Za pravo spoznanje in ravnanje škofa in
duhovnikov – vedno molili rožni venec ali
pa opravili molitveno uro pred Najsvetejšim. Seveda pa v ta namen g. škof prosi za
molitveno podporo tudi posameznike in
družine.
Dopis g. škof sklene takole: » Bog, naš
Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga, da bomo v življenju
spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Z nami naj moli Mati Marija.
Postna molitev
Gospod, ti si neskončna dobrota, ki ne pozna
hudobije. Na križu so ti odprli Srce, ki ne pozna
sebičnosti, ki pozablja krivice, in je nežno in
obzirno do vseh, ki ga ljubijo.
Gospod, ti jokaš nad Lazarjem, nad ljubim
prijateljem, in nad Jeruzalemom, ki te ni sprejel.
Položi, prosim, v moje srce svojo ljubezen,
svojo dobroto, svojo milino , naj s tabo delim
tvoje radosti in želje … Bodi v mojem srcu, na
ustnicah in v pogledu.
Poslušaj mojo molitev, moj Bog, luč mojih oči.
Naj bom tak, kot hočeš ti.

List Župnije Gospodovega vnebohoda - Bogojina

Dragi župljani!
Mesec marec bo prekril postni čas.
V njegov začetek pesnik Simon Gregorčič
V pepelnični noči takole zapoje:
Polnočni zvón z visokih lin
krepko odklenkal je!
Potihnil glas je violin,
strunar odbrenkal je.
Plesišča in gledišča se
povsod zapirajo,
v odprta pa svetišča se
zemljani zbirajo.
In nato med drugim nadaljuje:
Pepela zdaj na téme sem
najprvo sebi vsul,
vtopil se v misli néme sem,
le Bog je sam jih čul.

Odgovarja: Stanislav Zver – župnik, Bogojina 147, 9222 Bogojina. Tel.: 02 | 547 - 92 - 50.
Tehnični urednik: Vanja Sapač
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Živo se spominjam, kako
nam je otrokom pri verouku ob tej pesnitvi dejal župnik: »Če preslišiš glas vesti,
tudi vabilo zvona več ne slišiš.« Res je, če kristjan skozi
postni čas presliši »zvon
srca«, torej se miselno ne
ustavlja ob svojem (duhovnem) življenju in ga ne
primerja v ogledalu Križane ljubezni, potem bo vsak
»postni glas zvona« odklenkal v prazno, saj nas ta
čas milosti, vabi k poglobitvi krščanskega življenja.
Posebej še sedaj ob krizi korone, nikar ne preslišimo
Božjega šepeta, kot vabila k spreobrnjenju. Pomoč
za to nam Gospodar večnosti nudi tudi po molitvi,
prejemanju zakramentov, po evharistiji, po odpovedi in opravljanju dobrih del.
Papež Frančišek pravi: »V Bogu ni zgubljeno nobeno,
še tako majhno dejanje ljubezni in noben velikodušen
trud. Kot se drevo pozna po sadovih, tako je življenje,
ki je polno dobrih del, sveto in prinaša Kristusov vonj v
svet. Služenje Bogu, ki je osvobojeno greha, zori sadove posvečenja za zveličanje vseh.«
Naj nam, dragi župljani, postni čas na poti v srečno
večnost pomaga, ne samo iz krize korone, ampak
tudi iz krize »duha«. Božji blagoslov 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

Škofijsko sinodalno srečanje za člane ŽPS – bo v soboto 5. marca 2022, ob 9.00, v
Kančevcih (člani dobite vabila).

02. 03. –

sreda, pepelnica, začetek
postnega časa, strogi
post

06. 03. –

1. postna nedelja

Sv. maša je ob 18.00, z obredom pepeljenja.

Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje
besede.
Postni čas nas vabi tudi k branju in premišljevanju
Svetega pisma.

Priprava na zakon v Lendavski dekaniji - bo dve soboti, 12. in 19. marca, od 14 do
18. ure, v župnijski dvorani v Lendavi. Kandidati se lahko prijavite v domačem župnišču
ali pa na e-pošto: zupnija.lendava@rkc.si
Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (06. 03.), po veliki maši (pridite vsi).
Ministranti vsi (osnovnošolci in odrasli) – imajo srečanje v soboto (12. 03.), po maši.
Srečanja (rod. sestanki za starše) – bodo oznanjeni.

13. 03. –

2. postna nedelja

19. 03. –

sobota, Sv. Jožef, praznik
(začetek tedna družine)

20. 03. –

3. postna nedelja

25. 03. –

petek, Gospodovo
oznanjenje Mariji,
praznik (materinski dan;
sklep tedna družine)

27. 03. –

4. postna nedelja

Papeška nedelja, obletnica izvolitve pp. Frančiška.
Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka. Ta je moj
ljubljeni Sin, njega poslušajte.
Postni čas nas vabi tudi k »poslušanju« Jezusa Kristusa.
Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, Gospod, vedno
te bodo hvalili.
Postni čas nas vabi v Gospodovo hišo. Sv. Jožef, prosi za naše može, očete in fante …
Sv. maša ob 8.00 in 10.00
Spokorite se, govori Gospod, približalo se je Božje kraljestvo.
Postni čas nas vabi, da v globini srca »razčistimo« svoja nagnjenja
in navezanosti.
Beseda je meso postala in me nami prebivala in videli.
Postni čas nas vabi k spoznanju, da smo ljubljenci
Božji, saj je sam Božji Sin postal eden izmed nas.
Sv. maša ob 9.00 in 18.00
Vstal bom in pojdem k svojemu Očetu in mu porečem: Oče, grešil
sem zoper nebesa in pred teboj.
Postni čas nas vabi k spokornosti in k spravi z Bogom in ljudmi
(k spovedi).

Skupina Samuel – ima srečanje v petek (04. 03.), po maši.
Skupina Ana – ima srečanje v petek (11. 03.), po maši.

Za življenje župnije
SKRB ZA CERKEV

V mesecu marcu skrbite za cerkev verniki iz Bukovnice in Strehovec. Hvala vernikom iz
Ivanec.
VERSKI TISK

Naročniki, ki niste poravnali naročnine, storite to čim prej.
ZAHVALA

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri maši ob 100-letnici rojstva g. škofa dr. Jožefa Smeja. Hvala tudi g. Štefanu Puhanu za maketo škofove rojstne hiše.
ZA ŽIVLJENJE ŽUPNIJE

V postnem času vabljeni, dragi župljani, k nedeljskim in tudi k delavniškim mašam,
posebej sedaj, ko so se epidemični pogoji sprostili in več ni obvezen pogoj PCT, ampak
samo nošenje zaščitnih mask, razkuževanje rok in varnostna razdalja.
Križev pot bomo molili, razen v sredo in soboto, vsak dan pred mašo.
Halasov križev pot za mlade na Hotizi - bo v soboto, 19. marca 2022 (ura bo oznanjena).
Romanje mladih na Poljsko – bo od 27. do 30. aprila; cena romanja 200 EUR; kandidati
se lahko prijavite tudi na župnišču.

