SKUPNA OZNANILA
– Danes je 25. nedelja med letom, Slomškova nedelja. Nadškofijsko slavje v spomin na
župnijsko delo bl. A. M. Slomška v Vuzenici ob 15.00. Dekanijski avtobus bo ustavil tudi
pri Qlandiji ob 13.30.
– Jutri ob prazniku bl. Antona Martina Slomška, prvega mariborskega škofa, spominski
dan Marije Pomočnice. Srečanje ZMP pri večerni maši pri don Bosku.
– Začeli smo z rednim veroukom. Spomnite še druge. Priporočamo revijo Mavrica za
otroke, ter Najst za mladostnike.
– V petek mlajša zakonska skupina z varstvom otrok ob 17.30.
– Prihodnja nedelja 26. med letom, Majcnova nedelja.
– Urejena je prenovljena spletna stran za poslanstvo don Boskovega centra v Mariboru
(za obe župniji in salezijanski mladinski center) pod naslovom: maribor.donbosko.si.

Nedelja, 23. 09. 2018
»DELO Z MLADIMI – DELO ZA PRIHODNOST«
Je naslov letošnje Slomškove nedelje. Mladi bodo tudi

ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– Ob sredah vabljeni otroci od 1. do 5. razreda osnovne šole k pevskemu zboru ob
17.00. Zelo spodbujam starše, da navdušite svoje otroke, da bodo lahko enkrat na
mesec ob otroških mašah s petjem polepšali bogoslužje.
– Ob četrtkih molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice ob 18.00.

ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– Vsi smo odgovorni za urejenost našega svetišča. Vabljeni novi člani k čiščenju cerkve.
Javite se naši organistki Klotildi Jelen.

DRUGA
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– V okviru evropskega tedna športa, ki poteka od 23. do 30. septembra, bodo mnoge
športne dejavnosti in dogodki v SMC – Maribor. Poglejte si na oglasni deski.
– Nova številka Družine je na razpolago.

DON BOSKO MARIBOR
V župnijskem svetu župnije Sv. Janeza Boska in salezijanski skupnosti Maribor smo se
odločili, da je potrebno v prihajajočih jesenskih mesecih urediti naslednje:
– v sklopu stavbe Don Boskovega centra začasne prostore za župnijsko Karitas;
– urediti in asfaltirati dostop za pešce do cerkve iz smeri Ul. proletarskih brigad;
– postaviti ograjo okrog Don Boskovega centra (ob Ul. proletarskih brigad in nasproti
Qlandije) in tako dati lepši zunanji videz naši ustanovi.
Ker gre za našo skupno stvar, vas prosimo, da nam s svojimi darovi in molitvami pri tem
pomagate.

o

v ospredju škofovske sinode v Rimu. Potekala bo v
mesecu oktobru. Papež Frančišek je dal naslov:
»Mladi, vera in razločevanje poklicanosti«. Cilj sinode
je, najti nove načine, kako spremljati mlade na njihovi
življenjski poti v smeri k osebni zrelosti. S krstom so se
vključili v življenje z Bogom. Sv. Duh jim lahko pomaga,
da se bodo izogibali vsem zankam ter v veselju in
pogumno uresničili to, kar je položeno v njihovo srce.
Papež Frančišek je mladim že velikokrat poudaril, da
na svet niso prišli životarit. Pustili naj bi pečat, se pravi
sadove in sledi svojega delovanja. Takšna življenjska
pot rodovitnega in uresničenega življenja pa se začne
v preseganju strahov, zaprtosti vase in duhovne
ohromelosti. Papež Frančišek mlade zato rad izziva in
jih vabi, naj kaj naredijo iz svojega življenja. Naj
postanejo nosilci zgodovine. Naj gradijo nov, lepši in
pravičnejši svet. Tega pa ne bodo zmogli sami, ampak
s pomočjo Božje milosti.
Sinoda želi mladim pomagati, da bi s pogumom
zaživeli svoje življenje. Usmerili naj bi se v to, kar je
resnično dobro in vredno. Predvsem pa naj bi ohranili
svoje srce svobodno. Samo tako bodo lahko odgovorili
na klic, ki ga je Gospod položil v vsakega od njih ter
uresničili svoj življenjski načrt na poti k sreči.
Marija, Jezusova in naša vzgojiteljica, ter priprošnja bl.
škofa A. M. Slomška naj jim pri tem pomaga.
don Boskovi salezijanci

Temu bodo namenjene tudi letošnje nabirke prvih nedelj v mesecu; lahko pa tudi
osebno prispevate v župnijski pisarni ali na TRR župnije (ki je objavljen tudi na spletu).

/// Maše lahko naročite po telefonu,e-pošti: Franc Brečko, župnik (031 358 021, franc.brecko©sdb.si)
Odgovarja: Franc Brečko, župnik /// maribor.donbosko.si //

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET(ŽPS)
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»Našega življenja čas je prazna, nepopisana knjiga, ki nam jo je Bog dal, da
bi jo z dobrimi deli popisali. Za vsak dan eno stran … Ni v naši moči prešteti
pole v knjigi življenja! To pa je v naši moči, da vsako stan knjige našega
življenja popišemo z dobrimi deli.«
»Vsak stan ima svoje veselje, pa tudi svoje trpljenje. Le dve reči človeka
osrečita: zvestoba in zadovoljnost. Kdor dolžnosti svojega stanu zvesto
izpolnjuje in za dobro vzame, kar mu Bog da, pri njem je prava sreča doma«
(bl. A. M. Slomšek).

V septembru smo začeli z rednimi sejami ŽPS obeh župnij. Prvi del seje je duhovni:
molitev ter tematika iz priročnika Naše poslanstvo. Letos ima naslov: Eno srce in ena
duša.
Pri don Bosku je zapisničarka povzela sledeča stališča in mnenja:
- Nihče ne doseže zveličanja sam, so besede papeža Frančiška.
- Župnija pomaga, da se med seboj povezujemo v skupnost /skupna gradnja
občestva str.7/.
- Pogovor najbolj prispeva pri povezovanju. Iz vsakega dela ali druženja je
potrebno izluščiti in oceniti, kaj je dobro, pozitivno, saj vemo, da je beseda še
vedno najmočnejša.
- Pristop je zelo pomemben. Bili naj bi previdni. Ne smemo delati razlik.
- Pripravljeni naj bi bili delati v skupinah, se pogovoriti in ne delati razlik /delo in
pristen odnos povezujeta/.
- Srečevanje in druženje v raznih skupinah /molitvena, biblična, katehetska,
športna, delovne akcije …/, skupine naj bi ostale odprte za vse ljudi in se ne
zapirale.
- Romanja in razni nagovori o dogodkih v župniji povezujejo in vzbujajo
zanimanje med ljudmi.
- Osebna molitev dostikrat pripomore, da se lahko potem lažje približamo
nekomu in navežemo stik.
- Tudi v težkih preizkušnjah molitev pomaga, da se znajdemo in v takšni situaciji
lahko navežemo stik, pogovor …
- Druženje zakonskih skupin, praznovanja /povezujejo tudi generacije med
seboj/
- Duhovni vikendi /zakonske skupine, birmanci, vero učenci in starši …/
- Nedeljsko druženje po maši ob kavici in pogostitev ob večjih praznikih zelo
povezuje občestvo ter oblikuje dobre odnose.
- Pogovor duhovnikov z ljudmi je velikega pomena za rast župnijskega občestva.
- Delovne akcije ustvarijo tudi prijetno druženje in spoznanje, da ne samo
jemljem, temveč tudi nekaj prispevam skupnosti in občestvu.
- Vrednote dela in darovanja drugim izhajajo iz družine. Oblikuje jih vzgoja ter
družba vrstnikov.

»Tožiti nad slabimi časi ljudje dobro znajo. Zdihovati, da so ljudje čedalje
hujši, slišimo marsikoga. Pa vse take tožbe so prazne, dokler roke križem
držimo, hudobi pa damo prosto rasti med nami. S tožbami ne bomo
poboljšali sveta, ne sami sebe, ampak vsak naj stori po svojem stanu, kolikor
premore in hitro bo boljši svet«
(bl. A. M. Slomšek).

