SKUPNA OZNANILA
– Danes je 4. adventna nedelja. 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.
– Jutri sveti večer. Maša v domu starejših ob 16.00.
– V torek BOŽIČ, Gospodovo rojstvo.
– V sredo sv. Štefan, diakon, prvi mučenec. Blagoslovili bomo vodo in sol. Državni praznik –
DAN SAMOSTOJNOSTI. Božični turnir v namiznih igrah – v salezijanskem mladinskem centru
od 15.00 dalje – vabljene vse generacije. Maše na Božič in Štefanovo po nedeljskem
sporedu.
– V četrtek sv. Janez, apostol. Po maši blagoslov vina.
– Prihodnjo nedeljo je praznik Svete Družine.
– V torek 1.1.2019 je novo leto – praznik Marije, Božje Matere. Maše po nedeljskem
sporedu.
– V petek 4. 1. je prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu.
– V soboto 5. 1. je prva v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Marijinemu.
– V nedeljo 6. 1. je praznik Gospodovega razglašenja – sveti trije kralji. Pri maši bo blagoslov
otrok – zelo vabljeni vsi otroci, pa tudi mamice z dojenčki in malčki.
– Dominikov dom na Pohorju se obnavlja. Po novem letu ste vabljeni na delavno akcijo
čiščenja – in sicer v sredo 2. in četrtek 3. januarja.
– V adventu so otroci dobili adventne koledarje. Vsak dan ste ob adventnem venčku molili
ter brali pripovedi. Otroci so povabljeni, da od svojih prihrankov darujejo za lačne otroke.
Škatlico z darom naj prinesejo in položijo k jaslicam kot svoj dar Jezusu.
ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– Jutri božičnica za otroke ob 19.00. Pred polnočnico pa bo ob 23.30 polurni program.
– Ob četrtkih molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim ob 18.00.
– Zahvala mešanemu pevskemu zboru za sodelovanje v teh prazničnih dneh. Hvala
veroučencem ter katehistinjam za oblikovanje pri božičnici. Hvala, Bog povrni, za
postavljanje jaslic in čiščenje cerkve.
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– Jutri božičnica za otroke in družine ob 18.00, polnočnica pa bo ob 23.00.
– Zahvala za postavljanje jaslic ter lepo ureditev cerkve.
– Nove jaslice nam je letos prinesel Miklavž. Prisrčna hvala. Hvala Kamnoseštvu Črnčec za
ureditev vhoda ter Tiskarstvu Črnčec za redno tiskanje oznanil: Naše korenine.
– Umrla je Ana Hötzl in Marija Male. Iskreno sožalje domačim. Priporočimo ju v molitvi.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Družine in drugi (mladi in stari) vabljeni na silvestrovanje v mladinski center 31. decembra (molitev, ples, večerja,
druženje).
– Zbiramo rabljena očala za misijone. Odložite jih lahko zadaj v škatlo.
– Nova številka Družine je na razpolago. Marijanski koledar 2.50 €, Pratika 5.90€.
Poravnate lahko za verski tisk: Družina: 104. €; Ognjišče 33.50 €; Prijatelj 11,70 €.

Nedelja, 23. 12. 2018
»RODIL SE NAM JE ODREŠENIK, KI JE KRISTUS, GOSPOD«

Starejši in mlajši osel sta bila z jarmom pripeta na kolo.
Vrtela sta mlinski kamen. Mlajši je govoril starejšemu,
da bo postal slaven. Pridružil se bo kraljevi karavani.
Starejši mu je govoril, da so to sanje, ki se ne bodo
nikoli uresničile.
Nekega dne se je mlajšemu uspelo izviti iz jarma.
Pobegnil je v svobodo. Vendar gospodar ga je ujel. Še
trdneje ga je priklenil na jarem. Mlajšega je to strlo.
Začel je govoriti kot starejši, da ni rešitve. To je
prizadelo starejšega osla. Ko je prišel gospodar na
oglede, je starejši naenkrat potegnil na stran.
Gospodar je padel nezavesten. Mlajši osel je bil
osvobojen. »Zbeži v svobodo«, mu je zakričal. Mlajši je
odhitel v iskanju kraljeve karavane. Prišel je do mlade
družine, ki je morala na pot. Ponudil se je, da bo nosil
mlado mamico. Všeč mu je bil štalca, kjer so prenočili.
Tu je mlada mamica rodila. Takoj so se začeli dogajati
čudovite stvari. Presenetili so ga še posebej trije kralji,
ki so prinesli darila. Povedali so, da je rojen nov kralj.
Mladi osel je uvidel uresničitev svojih sanj: ni se samo
pridružil kraljevi karavani, ampak je celo nosil samega
kralja.
Bratje, sestre, odprimo srca sanjam, Božjim navdihom.
Starši bodite opora sanjam vaših otrok. Novorojeni
kralj želi vstopiti v naše srce. V teh prazničnih dneh naj
vas napolni z zadovoljstvom, radostjo, veseljem in
mirom. V novem letu naj uresniči vaše sanje.
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
23. 12.
4. adventna nedelja
ponedeljek
24. 12.
Adam in Eva
SVETI VEČER

torek
25. 12.
BOŽIČ
sreda
26. 12.
Štefan, 1. mučenec
četrtek
27. 12.
Janez, apostol
petek
28. 12.
Nedolžni otroci
sobota
29. 12.
Tomaž Becket, muč.
NEDELJA
30. 12.
Sveta družina

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30
8.00
16.00

23. – 30. december 2018
za + in žive župljane ter dobrotnike
za + Štefko Marin in Gustla ter sorodnike
za + Leona Štavbarja, 30. dan
za + in žive v domu oskrbovancev

18.00
23.00
19.00
24.00
8.00
9.00
10.30
8.00
9.00

za + Rozo Grašič
za + Janeza Bajca in Tilčko Kosi
v spomin na Aljaža za zdravje otrok
za + Marijo Špernjak
Za + Alojza Holerja
za + Marijo Kutnjak, obl.
za + starše Martina in Marijo Krajnc
za + starše Lipič in sorodnike
za + Ferda Tašnerja in vse + Tašnerjeve

10.30
8.00
18.30
8.00
15.00

za + g. Janka Kača
za dušno in telesno zdravje
za + Jakoba Rozmana in sorodnike
v zahvalo za 50 let zakona

18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00

za + starše Poslek in Šahman in sorodnike
za + in žive župljane ter dobrotnike
za + starše Flajšer

SVETE
MAŠE
NEDELJA
30. 12.
Sveta družina
ponedeljek
31. 12.
Silvester, papež
torek
01. 01.
Marija, Božja Mati –
novo leto, dan miru
sreda
02. 01.
Bazilij V., Gregor
Nacianški, cerk. učit.
četrtek
03. 01.
Presv. Jezusovo ime
petek
04. 01.
Angela Folinjska, red
sobota
05. 01.
Janez Nepomuk
NEDELJA
06. 01.
Gosp. Razglašenje
- Trije kralji

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje

30.12. 2018 – 06.01. 2019

9.00

za + in žive župljane ter dobrotnike
za + starše Flajšer

18.00

za + Jakoba Rozmana ter sorodnike

10.30
8.00
18.30
8.00
9.00

za + Anico Ošlaj

8.00

v čast Sv. Duhu

8.00

za duhovniške in redovniške poklice

8.00

v čast Srcu Jezusovemu

18.00

v čast Srcu Marijinemu

10.30

18.30

18.30

16.00
18.30
8.00
18.30
8.00
9.00

za + in žive župljane ter dobrotnike
za + Franja Krčarja in obojne starše

10.30

10.30

Božič bo, če…
»Poglejte, božič bo, če bomo dali kakor Jožef prostor tišini; če bomo kot
Marija rekli Bogu »tukaj sem«; če bomo kot Jezus blizu tistemu, ki je sam; če
bomo kot pastirji šli ven iz svojih ograj in bili z Jezusom. Božič bo, če bomo
našli luč v revni betlehemski votlini. Ne bo pa božiča, če bomo iskali
zaslepljujoči blišč sveta; če se bomo napolnili z darili, kosili in večerjami, a ne
bomo pomagali vsaj enemu revežu, ki je podoben Bogu, kajti za božič je Bog
postal revež.« (papež Frančišek)

Jezus se želi roditi v vašem srcu
»Dragi fantje in dekleta, za božič se želi Jezus še enkrat roditi v vas, v vašem
srcu, da bi vam podaril resnično veselje, ki vam ga nihče ne bo mogel vzeti.
In vi podarite to veselje drugim otrokom, ki živijo v situacijah trpljenja, v
trenutkih težav, posebej tistim, ki vidite, da so bolj osamljeni in morda z
njimi grdo ravnajo. Bodite do vseh velikodušni »kanali« dobrote in
sprejemanja, da bi gradili svet, ki bo bolj bratski, bolj solidaren, bolj
krščanski.« (papež Frančišek)

