SKUPNA OZNANILA
– Danes je 3. adventna nedelja. Začetek božične devetdnevnice.
– V torek srečanje za starše birmancev in botre v pripravi na birmo v Majcnovi
dvorani pri don Bosku ob 19.00.
– Prihodnja nedelja 4. adventna. Skavti bodo prinesli betlehemsko luč in jo boste
lahko prejeli pri mašah. Med božičnimi prazniki bomo blagoslovili domove; lahko se
v zakristiji ali v župnijski pisarni prijavite.
– Na 1. adventno nedeljo so se nam predstavili naši bodoči birmanci; priporočam
jih v molitev, zato smo tudi povabljeni k duhovnemu botrstvu. Vzemite listek z
imenom birmanca/ke in zanj/o zmolite vsak dan kakšno molitev: Oče naš …
ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– V sredo božični koncert OŠ Janka Padežnika v cerkvi sv. Janeza Boska ob 17.00.
– V sredo delitev hrane župnijske Karitas od 10.00 do 13.00.
– V četrtek pred mašo molitvena ura pred Najsvetejšim za nove duhovniške in
redovniške poklice ter svetost poklicanih.
– V soboto vabljeni k postavljanju jaslic in ureditvi cerkve za praznike ob 9.00.
– Priložnost za spoved pri nedeljskih in vsak dan pri delavniških večernih mašah.
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– V torek božični koncert osnovne šole Ludvika Pliberška - Radvanje ob 17.00.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Mladi vabljeni na duhovno – božični izlet v Zagreb v soboto 22. 12. Cena 20 €.
– Nova številka Družine je na razpolago. Marijanski koledar 2.50 €, Pratika 5.90€.
Kaj storiti, ko občutimo krivdo?
Krivda v nas prebuja držo ponižnosti, ki izhaja iz zavedanja, da smo ljudje ranljivi,
nepopolni in da nismo sami sebi dovolj. V priliki o farizeju in cestninarju, ki sta prišla
v tempelj molit, Jezus pravi: “Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel
vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: ‘Bog, bodi milostljiv meni
grešniku'” (Lk 18,13)
Pomembna je torej drža spokornosti, želja po priznanju krivde, predvsem pa veselje
nad tem, da nam Bog odpušča. Bog nas namreč odrešuje v naših napakah, grehih
in nepopolnostih, če mu to dopustimo. Občutek krivde najlažje in najlepše
predelamo, če se pri spovedi pogovorimo s spovednikom – v naslednjem koraku pa
prosimo za to, da bi po priznanem grehu, ki nam je odpuščen, živeli v svobodi in
veselju. (www: si.aleteia.org: Tina Martinec Selan)

Nedelja, 16. 12. 2018
»VESELITE SE!«

Tretja adventna nedelja je nedelja veselja. Na
adventnem venčku je prižgana že tretja svečka. Vse
več je svetlobe v temi današnjega sveta. Blizu je
Gospodov prihod. Apostol Pavel vzklika v pismu
Filipljanom: »Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam
vam, veselite se. Vaša dobrota naj bo znana vsem
ljudem, Gospod je blizu«(Flp 4,4-5). In te besede je
pisal, ko je bil v ječi. Doživljal je, da je po trpljenju blizu
trpečemu Gospodu. Čutil je njegovo bližino. Zato je bil
pol radosti.Veselje torej ni v zunanjosti, v veseljačenju.
Pristno veselje prihaja iz človekove notranjosti. Prerok
Sofonija je zapisal: »Vriskaj, hči sionska, vzklikaj, Izrael!
Veseli in raduj se iz vsega srca, hči jeruzalemska!
Gospod te je rešil obsodbe … Gospod, tvoj Bog, je v
tvoji sredi … Veseli se nad teboj v radosti« (Sof 3,1418).Temelj našega veselja je torej Bog. On nas je po
svojem Sinu rešil vsake obsodbe. On je sredi med
nami. Tudi papež Frančišek nas v apostolski spodbudi
Veselje evangelija spomni, kako evangeljsko veselje
napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo z
Jezusom. Hkrati nas opozarja, ko velika nevarnost
sedanjega potrošniškega sveta je samoljubna žalost, ki
prihaja iz lagodnega in skopuškega srca ter bolestnega
iskanja površnih užitkov.
Priprošnja Jezusove Matere Marije naj nam pomaga,
da bomo prinašali veselje v naše družine, na delo in
med vse ljudi današnjega časa.
don Boskovi salezijanci
/// Maše lahko naročite po telefonu ali e-pošti: Franc Brečko, župnik (031 358 021, franc.brecko@sdb.si)
Odgovarja: Franc Brečko, župnik /// maribor.donbosko.si // tisk: Tiskarstvo Črnčec

RAZPORED SVETIH MAŠ

SVETE
MAŠE
NEDELJA
16. 12.
3. adventna nedelja
ponedeljek
17. 12.
Viviana, opatinja
torek
18. 12.
Gacijan, misijonar
sreda
19. 12.
Urban V., papež
četrtek
20. 12.
Dominik, opat
petek
21. 12.
Peter Kanizij,cerk.uč.
sobota
22. 12.
Frančiška Cabrini
NEDELJA
23. 12.
4. adventna nedelja

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
- Radvanje

16. – 23. december 2018
v zahvala in priprošnjo Mariji Pomočnici
za + Jarni in Kovač
za + in žive župljane ter dobrotnike

-

18.00

za + Feliksa in Marijo Korošec ter sorodnike
za + Janka in Štefko Petaci

-

18.00

za + Domna Brega in vse Bregove
za zdravje
za + Feliksa Jelena
v zahvalo za vse milosti v tem letu

9.00
10.30
8.00
18.30
8.00

-

18.30
8.00
18.30
8.00

v zahvalo
za + Milana in Marijo Tomac

8.00

za + Tilčko Kosi

18.30

18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

-

za + Stanka in Anico Mom
za + in žive župljane ter dobrotnike
za + Štefko Marin in Gustla ter sorodnike
za + Leona Štavbarja, 30. dan

ZAPISNIK ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA pri don Bosku: 11. 12. 2018
Tema meseca decembra: »Bog nas kliče po imenu«. Stališča in predlogi:
- Pri katehezi se večkrat z veroučenci pogovarjamo, kaj so darovi ter poklicanost.
- Kadar začutimo da morda otrok razmišlja oz. je začutil poklicanost v duhovniški
poklic, ga je potrebno spremljati in pravilno voditi, da lahko zadeva pravilno dozori
/pomembni so tu starši, kateheti, župnik/.
- Molitev je zelo pomembna za vsak poklic, v katerega smo poklicani.
- Kristjani moramo spoznati in začutiti osebno poklicanost ne glede na stan /samski,
poročeni, duhovniški, redovniški/.
- Birmanci ne zagovarjajo samskosti in si v življenju želijo ustvarit družino.
- Vprašanje je, kako mi prepoznamo v članih občestva njihovo poklicanost in ji pri
tem pomagamo /se družimo z njimi, povabimo k sodelovanju …/
- Nekateri so mnenja, da je poklicanost bolj osebna stvar in težko to delijo z drugimi
/morda je nekaj tudi pri starejših bolj stroga vzgoja v otroštvu/.

Primer gospe, ki čuti poklic kot »poklicanost stare tete« in je zelo dobrodošla.
Izkazalo se je, da dobro koordinira v družini, v katero zahaja in jo lepo sprejemajo,
sodelujejo ter so na koncu vsi srečni. Vse to pa doseže z molčečnostjo, strpnostjo,
korektnostjo in predvsem z molitvijo.
Problemi pa so v primerih, ko člani občestva svojo poklicanost ne izpolnjujejo
vestno. Sprejmejo dolžnost, potem pa je ne izpolnijo.
Salezijanski vizitator je na zaključnem srečanje na Rakovniku rekel: »Kar moreš
naredi, ostalo prepusti Bogu.«
Predlog: ustanoviti večjo skupino v župniji za druženje. V njej spodbujati, da
posameznik začuti svojo poklicanost. Podpirati ga, da jo bo uresničil.
V domu starejših težava, ker nekateri oskrbovanci druge odvračajo od maše.

Pregled minulih dogodkov v župniji:
- Obletnica župnije je bila lepo pripravljena in slovesnost lepo izvedena. Druženje po
maši je pokazalo povezanost župnije.
- Vključitev veroučencev, prvih članov župnije, simbolika rož je pokazala, da naša
župnija raste iz korenin.
- Krasna je pridobitev novih prostorov Karitas, ki so bili blagoslovljeni.
- Organizirane so bile tri delovne akcije. Dobro so uspele. Opravljeno je bilo veliko
dela. Potrebno je z njimi nadaljevati, saj dela ne bo zmanjkalo.
- Zahvala za pripravo prostora delavnice adventih venčkov in priskrbljeno zelenje.
- Pohvala velja staršem in veroučencem, ki so samoiniciativno organizirali
presenečenje v prostorih SMC za rojstni dan g. župnika /pesem, torta, pecivo …/
- Obisk Miklavža v naši cerkvi in prireditev je potekala v lepem ozračju. Obdarovano
je bilo 148 otrok. Finančno so se pokrili stroški iz zbranega denarja od staršev ter
nekaj donacij. Pri pripravljanju daril je bilo pomanjkanje pomoči.
- Miklavž je obiskal še dom starejših, bivalno enoto Polž na Studencih in center
Naprej v Melju. Povsod je bil dobro sprejet. Vsi so bili hvaležni, da jih je obiskal. Za
novo opremo Miklavža naj bi se zbiralo ob srečelovu ob don Boskovem prazniku.
- Dekanijsko srečanje otroških in mladinskih zborov v don Boskovi cerkvi je lepo
potekalo; nadaljevalo se je z druženjem v salezijanskem mladinskem centru.
Koledar prihodnjih pastoralnih dogodkov:
19. 12. 2018 koncert OŠ Janko Padežnik v naši župniji
21. 12. 2018 silvestrovanje za otroke v SMC
22. 12. 2018 priprava jaslic v cerkvi in zunaj /ob 9.00 – povabljeni k sodelovanju/
24. 12. 2018 božičnica ob 16.00 v domu starejših, ob 19.00 otroška in ob 24.00
polnočnica /program se bo pričel ob 23.30 s pesmijo in branjem/
26. 12. 2018 božični turnir
31. 12. 2018 silvestrovanje za odrasle in družine v SMC
06. 01. 2019 praznik treh kraljev – blagoslovitev otrok
(zapisala Jožica Pregl)

