Družinski kotiček

Klic v naš čas, klic med nas

Če se ponesreči peka kruha, je pokvarjen en

Poštenjak je tisti človek, ki svoje pravice meri

teden; če je slaba žetev, je pokvarjeno eno

s svojimi dolžnostmi.

leto; če je zakon nesrečen, je pokvarjeno celo

(Henri Lacordaire)

življenje.
(estonski pregovor)

Svetopisemska iskrica
Verujemo v Boga, ker je od mrtvih obudil
našega Gospod Jezusa, ki je bil izdan v
smrt zaradi naših grehov in je vstal zaradi
našega opravičenja.
(Prim Rim 4,24 – 25)

Kdo si duhovnik
Za žrtvovanje sta potrebna dar in
duhovnik; Jezus je v sebi združil oboje, bil
je Jagnje in Duhovnik.

Dragi župljani!
Iz življenja župnije

Žarki Božjega sonca naj ji osvetljujejo pot
v Življenje, tudi po veri in zgledu njenih
staršev.
Zakrament sv. zakona sta prejela

KATASTROFA
Matjaž piše domačo nalogo. »Ati, kakšen stavek
je to: V hiši ni piva.« Oče zavzdihne: To ni noben
stavek, to je katastrofa.«
PO GLASU
Matej, ne morem razumeti, kako da si tako umazan. Kaj te mama nič ne umije in okopa?« se čudi
učiteljica. »Ne, pravi, da je to nekoristno delo.
Pozna me namreč po glasu,« odgovori Matej.
JABOLKA
Janezek, zakaj Adam in Eva nista smela jesti
jabolk?« vpraša katehistinja. Janezek: »Najbrž so
bila škropljena!«
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Božji otrok je postala
6. Klara Gajič, iz Filovec

Za pocitniski nasmeh in
razvedrilo

List Župnije Gospodovega vnebohoda - Bogojina

Domen Ošlaj in Jerneja Tubikanec, iz
Filovec
Gospod naj ju vse življenje spremlja s
svojim blagoslovom.
Prvo obhajilo
S Kruhom življenja se je prvič okrepčalo
enajst otrok iz župnije. Starši omogočite
svojim otrokom pot do tega Kruha,
nedeljo za nedeljo, tudi med počitnicami.
Izpoved vere
Vero je izpovedalo pet devetošolcev.
Gospod jim naj nakloni moči, da bodo
vero ohranili. Pri tem jim pomagajmo
z molitvijo in z življenjskim zgledom.
Posebej - starši in botri - jih v tem
spremljanju »ne zapustite«.

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

Pojdite na samoten kraj in si nekoliko odpočijte … S temi besedami je Jezus poslal apostole na kratek »dopust«. Ob drugi
priložnosti je celo sam zaspal v čolnu zaradi preutrujenosti.
Spet drugič so Jezus in apostoli, zaradi neprestanega obleganja množic, sedli v čoln in odrinili od obale, da bi imeli
nekoliko miru.
Po poštenem delu je torej človek tudi po Božji volji upravičen
do počitka, miru, oddiha oziroma dopusta. Telo potrebuje
novih moči, zato imamo noč, nedeljo, dopust, počitnice.
Vendar pa človek nima samo iz telesa ampak tudi duha –
duše. Kakor v telo morajo pritekati tudi v dušo vedno nove
moči, sicer se ta izprazni, osiromaši in v človeku nastane duhovna praznina.
Čas dopustov in počitnic daje več priložnosti, da »odrinemo na globoko«, a, žal, marsikdo
ostane na plitvini in mu postanejo počitnice in dopust pravi duhovni (verski) »popust«, ko se
opustijo molitev, maša in druge oblike duhovnega življenja.
Pravi kristjan bo stal tudi na potovanju, počitnicah ali pa oddihu tesno povezan z Bogom, katerega dobrotna roka vedno in povsod bedi nad nami. Še več, prosti čas mu bo nudil tudi več priložnosti, za družinsko življenje; kot tudi »prostor«, ki ga bo lahko namenil v pomoč bližnjemu.
Dragi farani; želim vam, da bi – v času oddiha - zmogli v ozadju za vsemi lepimi »stvarmi« odkriti in tipati večno davno, večno novo lepoto, lepoto Božje ljubezni.
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

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

Za življenje župnije

03. 07.

14. nedelja med
letom – nedelja
Slovencev po
svetu

OZNANILA

Gospod govori: Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite
Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.

SKRB ZA CERKEV
V mesecu juliju skrbite za cerkev verniki iz Strehovec in Bukovnice. Hvala vernikom iz Ivanec.
ZAHVALA

10. 07.

15. nedelja med
letom

17. 07

16. nedelja med
letom

Gospod govori: Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem
srcem in svojega bližnjega kakor samega sebe.

Gospod govori: Le eno je potrebno, Marija si je izvolila
najboljši del, ki ji ne bo vzet.

Staršem - prvoobhajancev, birmancev, devetošolcev in ostalih veroučencev, ki ste nam katehetom ob sklepu veroučnega leta izkazali pozornost (zahvalo) - Bog povrni! Posebna zahvala
naj velja staršem prvoobhajancev za res lepo »obhajilno mizo«. Ostanite otrokom svetal zgled
v odnosu do obhajila in maše. Hvala tudi vsem, ki ste pripravljali in sodelovali ob proščenjih,
kakor tudi za vso pomoč v času župnikove obolelosti.
POGLEJ KJE STANUJE GOSPOD
Halasov shod - je v Veliki Polani, v četrtek (21. 07.), ob 18.30.

Gospod govori: Prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo.
17. nedelja med
letom – Krištofova Po obeh mašah bo blagoslov avtomobilov. Darove za
nedelja
misijonska vozila boste lahko oddali v kuvertah.

24. 07.

31. 07.

18. nedelja med
letom

Učenci so videli Jezusa, kako je molil, in so ga prosili:
Gospod, nauči nas moliti.

Evharistija - Božja gostija!

Mladim srcem s srcem

Božja gostija ostane Božja gostija

Neki človek je v puščavi zašel. Tedaj

kljub temu,

vidi pred seboj palme, da sliši celo

da jo nekateri zavračajo, opuščajo,
omalovažujejo;

klokotati vodo. Toda misli si: »To je samo
fatamorgana, moja fantazija mi ustvarja
napačen vtis. Dejansko tu ni ničesar.«

drugi pa sramotijo, preganjajo ali

Brez upanja, napol blazen, pusti, da se

celo morijo njene znanilce.

zgrudi na tla.

Ministranti – spored ministriranja je napisan v zakristiji na oznanilni tabli. Za
ministriranje med počitnicami naprošene tudi ministranti srednješolci.

Vabilo na Božjo gostijo, je namreč

Čez nekaj časa ga najdeta dva beduina –

vabilo Ljubezni.

mrtvega. »Ali lahko kaj takega razumeš?«

Animatorji – imajo srečanja v nedeljo (03. 07.), po rani maši.

Svatovsko oblačilo pri njej - je

Češčenje Najsvetejšega – je vsak četrtek pred mašo – radi pridimo.

odprtost za ljubezen.
Skrivnost je - zakaj tolikim ni do nje.

pravi prvi. »Tako blizu vode in dateljni
mu rastejo skoraj v usta! Kako je to
mogoče?!« Pa mu drugi odvrne: »Bil je
pač moderen človek brez upanja in vere.«

