Za življenje župnije
Svetopisemska iskrica
Vi, ljudje, ste moje ovce, čreda moje paše, jaz sem vaš Bog, govori vsemogočni Gospod (Ezk
34,31).
Klic v naš čas, klic med nas
Zemeljske stvari so za to, da jih rabimo, hrepeneti pa moramo po večnih. Časne stvari so
koristne na potovanju, medtem ko težimo za večnimi, ki nas čakajo na cilju (sv. Gregor Veliki).
Družinski kotiček
Zaman je bilo moje ime vpisano v krstno knjigo, če ni ostalo zapisano v knjigi življenja (A.
Silesius).
Mladim srcem s srcem
V mladosti se zgledujemo po odraslih, da bi postali modri. V zrelih letih pa se zgledujemo po
otrocih, da bi bili srečni (P. Rosegger).
Staršem veroučencev
Zadnji petek v mesecu novembru (25. 11. 2022) zvečer po maši, starši veručencev, lepo
vabljeni k skupni molitvi za svojega otroka. Molitev bo v zimski kapeli. Dragi starši, izmolite
blagoslovljeno prihodnost svojemu otroku; radi pridite.

Utrinki iz življenja župnije
Po krstu je postal Božji otrok
10. Kaja Toplak, iz Bogojine.
Žarki Božjega sonca naj njeno življenje božajo zlasti preko dlani njene družine, botre
in sorodnikov.
Zakrament sv. zakona so prejeli
6. Siniša Gajič in Maja Halec, iz Filovec;
7. Tadej Toplak in Puhan Urška, iz Bogojine.
Naj jih spremlja vzgled Sv. Družine in Božji blagoslov!
Prag večnost je prestopil
18. Marjeta Horvat, r. 1925, iz Moravskih Toplic,
19. Regina Štefko, r. 1942, iz Ivanec.
Gospodar življenja naj ju sprejme v srečno večnost.
V spomin g. škofu dr. Jožefu Smeju ob drugi obletnici smrti, 21. novembra 2022
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!
Prosite Večnega za svojo rodno župnijo!
Hvala Vam!
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Dragi župljani!
Mesec november nam bo prinesel sklep starega in obenem tudi začetek novega
cerkvenega leta. Ob izteku koledarskega leta navadno pregledujemo, gospodarstveniki
še posebej, bilance, uspehe, neuspehe …
Kašni pa bodo naši duhovni izračuni ob gospodarjenju z darovi, ki nam jih je Gospodar
življenja nudil, po svoji Cerkvi, skozi vse njeno leto? V Dnevniku rimskega cesarje in
filozofa Marka Avrelija (121-180) beremo: »Ljudje si želijo oddiha na podeželju, na morju,
v gorah… In vendar se lahko vsako uro umakneš v samega sebe. Saj ne najde človek
nikjer tišjega in mirnejšega zavetja kot v svoji duši… Zato misli že vendar na to, da se
umakneš na tiho pristavico, ki jo nosiš v sebi! Čim večkrat utegneš, si privošči ta oddih in
se pomlajaj v njem.« Mesec november, ki nas že sam po sebi miselno usmerja k našim
rajnim in poslednjim rečem, je za vernika toliko primernejši za trenutke odmika na svojo
notranjo »pristavo«, da bi naredil »oseben in družinski duhovni izračun«, ter obenem že
na začetku novega cerkvenega obdobja, na njivo življenja, posejal semena večnosti.
Sodobnik je zapisal: »Človek današnjice se boji soočenja s seboj in zato je tudi v begu
pred samim seboj.« Res je, dandanes še posebej, ni lahko biti živo, zavestno, rahločutno
in voljno orodje v rokah velikega Klesarja usode in Ustvarjalca resničnega življenja. Ni
lahko pozabiti nase in se ves predati tistemu Božjemu zanosu, ki rojeva dobra dela brez
hlastanja po dobičku in slavi. Ni lahko biti nenehno vsem in vsakomur živa plamenica
žrtvujoče se ljubezni ..., in vendar smo za to ustvarjeni, da bi po takšni poti obrodili
stoteren sad srečne večnosti.
Naj nas, dragi farani, skozi november, ob misli in molitvi za naše drage spremlja tudi
misel na svojo večnost!

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. 11. – torek, Vsi sveti
Veselimo se danes vsi, ko praznujemo praznik vseh svetih. Njihovega poveličanja se
veselijo angeli in skupno z njimi slavijo Božjega Sina.
Praznik vseh svetih je praznik zmagoslavne Cerkve. To je praznik upanja. Nepregledna
množica naših bratov in sester v nebesih nam postavlja pred oči pravi cilj: zveličanje.
Sveti so naši prijatelji in vzorniki. Njihova zvesta navzočnost naj nas varuje in opogumlja.
Sv. maša, ob 8.00 in 10.00. Ob 14.00 je molitveno bogoslužje za rajne, nato procesija na
pokopališče in blagoslov grobov.
Na drugih pokopališčih v župniji opravili bogoslužje ob dogovorjeni uri. Radi molimo za
rajne in darujmo zanje svete maše. Maše »po namenu dušnega dne« lahko darujete ves
prvi teden v mesecu v zakristiji, v mrliških vežicah ali pa v kapelah ob darovanju za
vzdrževanje duhovnika.
02. 11. - sreda, Spomin vseh vernih rajnih
Jaz sem vstajenje in življenje, govori Gospod; kdor veruje v mene, vekomaj ne bo umrl.
Sv. maše: ob 8.00, v Strehovcih (vežica); ob 9.00, v Filovcih (vežica) in ob 17.30 v Bogojini.
Na ta dan se spominjamo naših rajnih (radi obiščimo tudi pokopališča) v luči velike noči,
pod resnico Jezusove smrti in vstajenja, ki sta temelj našega upanja v vstajenje in večno
življenje.
06. 11. – 32. nedelja med letom – zahvalna nedelja
Gospod, ti ljubiš vse, kar je, in ničesar kar si ustvaril ne preziraš. Hvala Ti za vse snovne in
duhovne dobrine. (Pri rani maši sodelujejo animatorji.)
13. 11. – 33. nedelja med letom (Martinova)
Bodi zvest do smrti, govori Gospod, in dal ti bom venec življenja.
Blagoslov vina bo pri rani maši in v filovskem Gaju, ob 14.00. Vinogradniki radi prinesite
svoje vzorce k blagoslovu.
20. 11. - Jezus Kristus, kralj vesoljstva – zadnja nedelja v cerkvenem letu;
začetek tedna Karitas
(spored tena bo oznanjen)
Čujte in molite v vsakem času, da boste vredni stopiti pred Sina človekovega.
Po »veliki maši« bo, ob 2. obletnici smrti g. škofa dr. Jožefa Smeja, procesija na pokopališče in molitev ob duhovniških grobovih.
21. 11. – ponedeljek, 2. obletnica smrti g. škofa dr. Jožefa Smeja
22. 11. – torek, sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe in petja;
Tudi letos po njeni ljubezni položimo pred Gospodarje našega bivanja svoje duhovne
darove hvaležnosti za naše pevce in pevovodje. Naj jim On v katerega čast in slavo
bogatijo naše bogoslužje povrne s časnimi in večnimi darovi. Organisti in pevci – Bog
plačaj za ves vaš trud in žrtve. Radi naprej slavite Gospoda z darom svojega glasu, saj nas
sinodalnost še posebej vabi k sodelujoči in dejavni ljubezni. Posebej starše prosimo, da
svoje otroke radi vključujete v veroučni zbor.
27. 11. – 1. adventna nedelja – začetek novega cerkvenega leta; nedelja Karitas
Gospod prihaja iz daljave, njegov sijaj bo napolnil ves svet.
Blagoslov adventnih venčkov je pri obeh mašah. Radi jih prinesite in se ob teh lepih
znamenjih »pričakovanja Emanuela« zbirajte k molitvi.

29. 11. – torek, »novi svetek«, celodnevno češčenje Najsvetejšega
Spored češčenja: Ob 8.00 sv. maša, od 9.00 do 10.00 po maši verniki iz »ostalih vasi«; od
10.00 do 11.00, verniki iz Bogojine (hišne št. 1 do 100.); od 11 do 12, verniki iz Bogojine (od
hišne. št. 101 naprej); od 12.00 naprej, kdor more, člani molitvenih skupin, sodelavci, ŽPS,
GS, Karitas, pevci …; ob 16.00 maša s sklepom celodnevnega češčenja. Le Gospod ima
besede večnega življenja.
Češčenje Najsvetejšega – je tudi vsak četrtek pred mašo – lepo vabljeni!
Skupina »Samuel« - ima srečanje v petek (04. 11.), po maši. K srečanju (ponovno) lepo vabim
vse, dragi verniki, ki čutite pomembnost molitve za duhovne poklice, posebej še člane družin iz
župnije, iz katerih prihajajo duhovni poklici (živi ali pa so že pokojni).
Skupina »Ana« - ima srečanje v petek (11. 11.), po maši. Veliko vas je v župniji ovdovelih. Ob
Njem, ki ima besede večnega življenja, se k molitvi za svoje rajne novem pastoralnem letu radi
odzivajte; tudi sinodalnost, (da potujemo skupaj tudi v molitvi) nas k temu vabi.
Animatorji – imajo srečanje v nedeljo (06. 11.), po rani maši.
Ministranti – imajo srečanje v soboto (19. 11.), po maši. Prosil bi tudi, da pridejo na to srečanje
VSI – tudi odrasli ministranti!
Pastorala
Ob prazniku Vseh svetih radi prejemajmo zakramente in darujmo odpustke za rajne.
Priložnost za sveto spoved bo tudi v ponedeljek 31. oktobra 2022 od 15.30 do 18.30, ko
je sv. maša. V pomoč bo prišel tudi drugi spovednik.
Oratorijski dan
V soboto, 26. novembra2022 bomo imeli pri nas oratorijski dan v pripravi na advent in božič.
Prijavnice boste lahko dobili že na zahvalno nedeljo.

Za življenje župnije
Skrb za cerkev
V mesecu novembru skrbite za cerkev verniki iz Strehovec in Bukovnice. Hvala vernikom iz
Ivanec.
ZAHVALA
Zahvala vsem, ki ste v minulem mesecu darovali za beljenje cerkve.
Darovanje za organiste
Dragi verniki! Kakor običajno ste tudi letos ob godu sv. Cecilije naprošeni, da darujete »po
družini« 23.00 EUR, za naše organiste, in sicer v zakristiji, v nedeljo, 13. 11. in 20. 11. Kdor zmore
– prosimo – da daruje kaj več saj je bila lansko leto zaradi corone nabirka res skromna. Pokažimo
krščansko hvaležnost do tistih, ki bogatijo naše bogoslužje. (G.S.)
Darovanje za vzdrževanje duhovnika
V Bogojini - v petek (11. 11.), zvečer po maši, ki bo, ob 17.30;
na Bukovnici – v torek (08. 11.), po maši, ki bo ob 8.00;
v Filovcih – v soboto (12. 11.), po maši, ki bo ob 9.00;
na Ivancih – v četrtek (10. 11.), po maši, ki bo ob 8.00;
v Strehovcih – v petek (11. 11.), po maši, ki bo ob 8.00.
Dragi župljani, kar boste darovali, darujte s srcem; in Bog vam povrni!
Op. Povsod še lahko namenite tudi dar za maše: »Po namenu dušnega dne.«

