Za življenje župnije
ZAHVALA
Bog plačaj vsem, ki ste pripravljali in sodelovali ob veliki noči in pri slovesnosti sv. birme in
vnaprej – hvala tudi vsem vernikom, ki boste sodelovali pri proščenjskih slovesnostih.
Hvala tudi vsem, ki ste prispevalo svoj dar za kurjavo.
Birmancem!
Po krstu je vsak izmed vas postal Božji otrok in član velike družine – Cerkve. Z zakramentom sv.
birme, ki je dopolnilo svetega krsta, pa Jezusov Duh z novo močjo napolni človeku srce in vstopi
v njegovo življenje. Zato Jezus upravičeno pričakuje od vas, dragi birmanca, da z njegovimi
duhovnimi darovi odgovorno sodelujete. V Cerkvi pa imamo različne darove, službe in vloge.
Vsakega od vas Bog vabi in kliče, da prevzame v Cerkvi (župniji) in družbi svojo nalogo, svoje
mesto pričevanja. Sv. birma vam zato naj ne bo končna postaja vaše vere in sodelovanja z
Jezusom (Cerkvijo, župnijo), ampak naj vam je znamenje, da vas Božja ljubezen hoče imeti ob
sebi kot svoje srečne sodelavce. Drage birmanke in birmanci – ne razočarajte Božje dobrote. Bog
in Marija z Vami!
Vaš župnik!
P. s. Tudi vaša vloga, dragi starši in botri birmancev, z birmo ni končana. Vaš krščanski zgled in
molitev naj naprej bedi nad vašimi mladostniki.
Družinski kotiček
Kar boste povedali, naj bo rečeno tako, da ne boste nikogar užalili: govorite le o stvareh za katere
vam ne bo moglo biti žal, da jih vsi vedo (Sv. Janez od Križa).
Mladim srcem s srcem
Samo kdor vidi svoje korenine, premeri debla moč in vej višine in ve, kako je daleč do nebes
(Alojz Gradnik).
Klic v naš čas, klic med nas
Nekateri ljudje lovijo ribe, drugi pa samo kalijo vodo (afriški pregovor).
Svetopisemska iskrica
Božje kraljestvo ni jed in pijača, ampak pravičnost in mir in veselje v Svetem Duhu; kdor namreč
s tem služi Kristusu, je všeč Bogu in čislan pri ljudeh. Prizadevajmo si torej za to, kar je za mir in
za medsebojno spodbudo (Rimlj 14, 17 – 19).

Utrinki iz življenja župnije
Prag večnosti sta prestopili
5. Ana Gomboc, r. 1932, iz Ivanec;
6. Jožef Gutman, r. 1924, iz Filovec;
7. Ivanka Klopčič (r. Casar, iz M. Sobote, pokopana v Strehovcih;
8. Štefan Cuk, r. 1955, Iz ivanec;
9. Rozalija Šumak, r. 1929, Iz Bogojine.
Gospodar življenja naj jim bo večni plačnik.
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Dragi župljani!
Mimo je »župnijski binkoštni praznik« birma, mimo so volitve v DZ, mimo je tudi
ostrina korone … Da, vse mineva! In kaj je stalnica? Edino On, neminljivi Galilejec,
zmagovalec nad smrtjo. In pod okriljem veselja njegove zmage nad smrtjo, torej z
velikonočnim časom, bo zaobjet ves veliki traven, Marijin mesec maj.
Papež Pavel VI., ki je bil velik Marijin častilec, je vernike 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 prijateljstva.
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 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.«
Prav to resnico nam bodo nudile tudi letošnje šmarnice. Odrasli bomo lahko
prisluhnili o Marijinih mnogih oblekah, otroci pa o njeni ljubezni do vseh otrok.
Radi jih pridimo poslušat, radi stopajmo v šolo njene ljubezni do Boga in bližnjega,
pa naj smo njeni mali ali veliki otroci.
»Saj biser si, Marija naša Mati, vodi vedno nas v življenju ti. Tebi zvesti hočemo ostati,
Sinu tvojemu slediti vsi.«
Stanislav Zver, župnik

OZNANILA
01. 05.
3. velikonočna nedelja,
Sv. Jožef Delavec

02. 05.

04. 05.

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 8.00 v farni cerkvi, ob 10.00 proščenje v Strehovcih.
Sveti Jožef je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad
svojo družino.
Šmarnice v farni cerkvi so ob 19.00

ponedeljek, ob 11.00 je pri kapeli sv. Vida v Strehovcih shod za
kmetovalce in delavce. Somaševanje bo vodil generalni vikar g.
Lojze Kozar. Lepo vabljeni k maši in prosimo za blagoslov našega
dela.
Šmarnice v farni cerkvi so ob 19.00.

sreda, sv. Florijan, pred mašo, ki je ob 19.00 je procesija k pilu sv.
Florijana.

OZNANILA
24. 05.

torek – drugi prošnji dan; ob 19.00, procesija k pilu sv. Florijana,

25. 05.

sreda – tretji prošnji dan, ob 8.30, procesija k križu pred cerkvijo.
Dragi verniki, lepo vabljeni k mašam in procesijam ob prošnjih
dnevih z zavestjo, da je vse kar smo in imamo v »Božjih rokah«.

26. 05.

četrtek,
Gospodov vnebohod,
naše farno proščenje

Štirideset dni po vstajenju se je Gospod vrnil k svojemu Očetu, da
nam pripravi prostor. Naj nas osrečuje upanje na večno življenje.
Sv. maše: - ob 10.00 (proščenje) in ob 18.00, s šmarnicami.

29. 05.

Aleluja. Ne bom vas zapustil sirot, grem in pridem k vam, veselilo se bo
vaše srce. Aleluja.
Sv. maše ob 8.00 v farni cerkvi, ob 10.00 proščenje v Filovcih.
Šmarnice so v farni cerkvi ob 19.00.

7. velikonočna nedelja
Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govori Gospod, kdor ostane v meni,
obrodi obilo sadu. Aleluja.
4. velikonočna nedelja,
Sv. maše: v farni cerkvi ob 8.00, pri tej maši sodelujejo gasilci;
nedelja Dobrega Pastirja hvaležno povabimo nanje Božje varstvo in priprošnjo sv. Florijana;
ob 10.00 na Bukovnici - proščenje.
Šmarnice so v farni cerkvi ob 19.00.

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

08. 05.

15. 05.
5. velikonočna nedelja

22. 05.
6. velikonočna nedelja

23. 05.

Aleluja. Novo zapoved vam dam, govori Gospod, da se ljubite med
seboj, kakor sem jaz vas ljubil. Aleluja.
Sv. maše: - v farni cerkvi, ob 8.00, pri tej maši imajo devetošolci
veroizpoved in ob 10.00.
Šmarnice v farni cerkvi so ob 19.00.

Češčenje Najsvetejšega – je vsak četrtek pred mašo.
Skupina »Samuel« - ima srečanje v petek (06. 05.), o maši.
Skupina »Ana« - ima srečanje v petek (13 . 05.), po maši.
Ministranti – imajo srečanje v soboto (14. 05.), po maši.
Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (15. 05.), po maši.

Za življenje župnije
Šmarnice po vaseh – člane ŽPS prosim, da šmarnično branje v vaških kapelah organizirate ob najbolj
primernem času. Lepo in pričevalno bi bilo, da bi brali šmarnice za otroke birmanci! Starši, zlasti
matere, radi prihajajte z otroci, tudi z veroučenci, pred Marijo.

Aleluja. Kdor me ljubi, mojo besedo posluša in moj Oče ga bo ljubil in
bova k njemu prišla. Aleluja.
Sv. maše ob 8.00 v farni cerkvi, ob 10.00 pri kapeli sv. Urbanu
proščenje (v primeru slabega vremena je sv. maša ob 10.00 v farni
cerkvi).
Šmarnice v farni cerkvi so ob 19.00.

ponedeljek – prvi prošnji dan; ob 19.00, procesija na pokopališče;

Skrb za cerkev - V mesecu maju skrbite za cerkev verniki iz Filovec; hvala vernikom iz Bogojine.
Katehetska olimpijada
Predtekmovanje bo v soboto, 14. maja 2022 v Dobrovniku.
Potekalo v pisni obliki. Naših sedem skupin bo nastopilo že ob 9.00.
Halasov shod v Veliki Polani
Shod, v soboto 21. maja 2022, ob 18.30, vodi naša župnija; že sedaj dragi verniki lepo vabljeni na ta
shod. Zelo, zelo lepo in dobro bi bilo, če bi se ga za sklep birmanskega verouka udeležili tudi vsi
letošnji birmanci s starši.

