SKUPNA OZNANILA
– Danes je 6. postna, cvetna nedelja. Pri mašah bo blagoslov zelenja.
– V sredo krizmena maša v stolnici ob 9.00. Nadškof bo blagoslovil sv. olja.
– VELIKI ČETRTEK: spomin zadnje večerje. Sprejem letošnjih prvoobhajancev.
– VELIKI PETEK: v spomin na Jezusovo smrt križev pot ob 15.00. Začetek devetdnevnice k nedelji
Božjega usmiljenja.
– VELIKA SOBOTA: Jezus počiva v grobu.
– Prihodnja nedelja VELIKA NOČ: slovesni praznik Jezusovega vstajenja.
– Priložnost za spoved pri večernih mašah.
– Priporočamo se za mašne namene.

ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– Danes postno romanje na Ptujsko goro: križev pot, maša, priložnost za spoved; nato obisk
cerkve sv. Leopolda Madnića. Odhod s svojimi avtomobili od don Boska ob 14.00.
– VELIKI ČETRTEK: obred umivanja nog in sprejem prvoobhajancev ob 19.00.
– VELIKI PETEK: križev pot ob 15.00; obredi trpljenja ob 19.00
– VELIKA SOBOTA: hvalnice ob 8.00; nato češčenje Jezusa v grobu: češčenje Najsvetejšega. Še
posebej vabljene molitvene skupine; ob 10.00 veroučenci; ob 11.00 evangelizatorji ljubezni.
Blagoslov jedil: 12.00; 13.00; 14.00; 15.00 in 16.00. Velikonočna vigilija ob 20.00.
– VELIKA NOČ: Vstalega bomo počastili s procesijo ob 7.00; nato slovesna sv. maša, druga ob
10.30.

ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– Danes križev pot na Pekrsko gorco ob 15.00. Začetek pri spodnji kapelici.
– VELIKI ČETRTEK: sprejem prvoobhajancev ob 18.00.
– VELIKI PETEK: križev pot ob 15.00; obredi trpljenja ob 18.00
– VELIKA SOBOTA: Blagoslov jedil: 14.00; 15.00; 16.00 in 17.00. Velikonočna vigilija ob 19.00.
– VELIKA NOČ: Vstalega bomo počastili s procesijo ob 8.00; nato slovesna sv. maša, druga ob
10.30.

DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Duhovno – družabni vikend za veroučence v Dominikovem domu na Pohorju 13. -15. april
2018. Vzemite zadaj program in prijavnico.
– Vabljeni na ogled filma Marijina zemlja v Maribox vsak dan ob 18.15.
– Romarji za Medžugorje in Črno goro: POZOR! Vsakdo naj takoj sporoči: priimek in ime, št.
osebne izkaznice, ali potnega lista/s čim bo potoval/, za dvoposteljno sobo, s kom v sobi:
zahteva Črna Gora. In Medžugorje: kjer 4 posteljna soba. Sporočite na feliks.sdb@gmail.com ali
sms na 030/716 422. Avtobus je poln.
– Nova številka Družine je na razpolago.

Nedelja, 25. 03. 2018
»RESNIČNO, TA ČLOVEK JE BIL BOŽJI SIN!«
»Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!«
Veseli vzkliki so se razlegali po Jeruzalemu in okolici na
cvetno nedeljo. Ljudje so lomili zelenje. Polni radosti so
mahali v pozdrav. Jezusa so sprejeli z vso častjo. Vse povsod
polno navdušenja.
Nekaj dni pozneje je ista množica vpila: »Križaj ga!«
Javno mnenje se hitro iz ene skrajnosti obrne v drugo.
Danes imamo vse polno lažnih novic ter pol resnic, ki se
hitro širijo. Večina reklam deluje na ta način. In ljudje jim
mimogrede nasedemo.
V ta naš svet prihaja naš Gospod. Apostol Pavel ga je krasno
opisal v pismu, ki ga je napisal prvim kristjanom v grško
mesto Filipe: »Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se
ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe
izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben
ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in se sam sebe
ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na
križu.« (Flp 2,6-8)
Prvi človek Adam se je hotel dvigniti nad Boga. Jezus kot
Bog pa se je ponižal. Postal je ubog človek. Sprejel je tudi
najbolj sramotno smrt na križu. Tako se je skušal približati
tudi najhujšemu zločincu, da bi ga privedel v nebeško
kraljestvo. V trenutku njegovega umiranja in smrti so se
njegovi učenci v strahu razbežali. Ostal je samo najmlajši
apostol Janez, njegova mati Marija ter še nekaj žena.
Najglobljo vero je v tistem trenutku izrekel tujec, pogan,
rimski stotnik, ki je vse to opazoval: »Resnično, ta človek je
bil Božji Sin!«
V teh prazničnih dneh tudi mi izpovejmo to globoko vero.
Vse svoje skrbi in težave izročimo na njegov križ, da nam bo
vse v odrešenje.
don Boskovi salezijanci
/// Maše lahko naročite po telefonu ali e-pošti: Franc Brečko, župnik (031 358 021, frenk©salve.si).
Odgovarja: Franc Brečko, župnik /// maribor.donbosco.si /// www.smcmaribor.si
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6. postna, cvetna
nedelja
ponedeljek,
26. 03.
sv. Evgenija, mučen.
torek,
27. 03.
sv. Peregrin, redovnik

sreda,
28. 03.
sv. Milada, devica
četrtek,
29. 03.
sv. Bertold, redovnik
petek,
30. 03.
sv. Janez Klimak, opat

sobota,
31. 03.
sv. Kornelija, mučen.
NEDELJA,
01. 04.
VELIKA NOČ

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
- Radvanje
9.00

10.30

25. marec – 1. april 2018
za + in žive farane ter dobrotnike
za zdravje na duši in telesu
za + Stanka in Marijo Ivanuša, obl.
za + Slavico Viher

8.00
18.00
18.30
8.00

za + Katarino Koletnik in sestro Zofijo
18.00

18.30

za uspešno operacijo
8.00

18.30
18.00
19.00
15.00

15.00
18.00

19.00
8.00

v zahvalo za zdravje
za + Antona in Marijo Linec
križev pot
obredi trpljenja
obredi trpljenja
hvalnice

19.00
20.00
7.00
8.00
10.30
10.30

za + Krajnc, Ploj in Linec, Žun
za + Franca Krajnca
za + starše Čeh, Herič in brata
za + Franca Horvata in obojne starše
za + in žive farane ter dobrotnike

BLAGOSLOV JEDIL: Sv. Janez Bosko: 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00
Radvanje - Sv. Frančišek: 14.00; 15.00; 16.00; 17.00/
VELIKONOČNO TRIDNEVJE
Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kristusovo
vstajenje. Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti
in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa.
VELIKI ČETRETEK: praznik evharistije in praznik duhovništva. Na ta dan se spominjamo,
kako je Jezus obhajal zadnjo večerjo s svojimi apostoli ter jim umil noge.
VELIKI PETEK: spominjamo se Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Na ta dan je strogi post.

Velika sobota: Jezus počiva v grobu. Blagoslov jedil nas spominja na njegovo darovanje.
Večerna vigilija: slavje luči, ki je premagala temo smrti. S krstom smo vstopili v to luč:
obnovitev krstnih obljub ter poslušanje veličastnih Božjih del.
VELIKA NOČ: največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa od
mrtvih. Po starodavni slovenski navadi so v jutranjih urah po župnijah vstajenjske procesije
z Najsvetejšim. Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil. To pomeni, da greh
in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot
v večno življenje. Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani izražamo z
vzklikom: ALELUJA.
DAJMO ŽIVLJENJU PRILOŽNOST
Naši starši so nas sprejeli in nam podarili življenje. Za veliko slovenskih žena in mož je
odločitev za rojstvo otroka vse prej kot samoumevna. Zaradi različnih vzrokov se sprašujejo,
ali naj svojemu nerojenemu otroku podarijo življenje ali ne. Vsaj 4000 otrok letno je v
Sloveniji po uradnih podatkih splavljenih.
Zavod Biser je po modelu uspešne nemške organizacije Profemina ustanovil svetovalnico, ki
se posveča svetovanju, informiranju, spremljanju in konkretni pomoči izključno tem
ženskam, ki so se znašle zaradi nenačrtovane nosečnosti in dileme pred splavom v izjemni
stiski. Vse kar storijo za nosečnce v stiski, jim nudijo brezplačno. Za to potrebujejo našo
pomoč.
Zavod Biser se na nas obrača z donatorskim projektom Slovenija 1000plus. Njihov cilj je
pomagati in svetovati 1000 slovenskim nosečnicam v stiski pred splavom, da bodo te lahko
sprejele odločitev za življenje. Akcijo so poimenovali OTROŠKE FLAŠKE ZA ŽIVLJENJE - VAŠ
DAR ŠTEJE DVOJNO, predstavljena je na stojalu, ki so ga prinesli v našo cerkev. Lepo
povabljeni, da si vzamete njihove informativne materiale in jih podprete pri
humanitarnemu poslanstvu.
Velika posebnost te akcije je, da vsak vaš dar, ki ga boste darovali, šteje dvakratno. Njihov
veliki donator bo podvojil vsa sredstva, ki jih bomo v Sloveniji zbrali v ta namen v času do
31. julija 2018, do skupne višine 15.000 Eur. Pomagajmo jim zbrati ta sredstva. Vsak vaš
evro šteje dvojno! Zahvaljujejo se za vašo velikodušnost!
NASMEH
nas nič ne stane, vendar čudežno deluje.
Obogati tistega komur je namenjen in ne siromaši tistega, ki ga pokloni.
Zablesti kot sončni žarek, a spomin nanj lahko ostane za vedno.
Nihče ni niti tako bogat niti tako reven, da si ga ne more privoščiti.
Z njim vsak samo pridobi.
Nasmeh prinaša srečo v hišo, je pozdrav prijatelju, pomoč pri sklepanju poslov.
Je počitek utrujenemu, kažipot izgubljenemu, sončni žarek žalostnemu in najboljše naravno
zdravilo proti jezi.
Ni ga moč kupiti izprositi, izposoditi ali ukrasti, ker ima vrednost samo, kadar se poklanja.
/p. Federico Faber/

