
Nedelja, 20. 01. 2019 

»VINA NIMAJO!« 
Opozori Marija svojega sina Jezusa na svatbi v Kani 
Galilejski.  
»Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla,« je 
presenetljiv odgovor. Jezus je odreagiral kot moški. 
Pokazal je svoj ponos. 
Marija ni tečnarila. Zaupala je Sinu. Vedela je, da bo vse 
naredil, kar je v njegovi moči. Celo strežnike je 
opozorila, naj bodo pozorni: »Kar koli vam reče, 
storite.«  
To je lahko tudi krasna podoba odnosa med 
zakoncema. Žena prva opazi, da je kaj narobe v zakonu 
ali družini. Moški smo bolj površni. Njena dolžnost je, 
da opozori moža; potem pa ne tečnari. Če mož začuti 
njeno zaupanje, bo vse naredil, kar je v njegovi moči, da 
bo zadevo rešil.  
Jezus je šel na poroko. Prvi čudež je storil na svatbi. S 
tem je pokazal, da je temeljna človeška skupnost zakon, 
družina. Vino je žlahtna pijača. Te žlahtnosti, 
spoštovanja, ljubezni lahko počasi zmanjka v odnosu 
med zakoncema. 
Ta ženin na svatbi pa je lahko tudi sam Jezus. Mi 
kristjani, Cerkev, smo njegova nevesta. Pridobil nas je 
na križu, ko je prelil svojo kri za nas. Kri iz njegove 
prebodene strani predstavlja vino Božje milosti, ki se 
razliva na vse ljudi. Ko v tem tednu molimo za edinost 
med kristjani, naj prinese to edinost najprej med nas, 
posebej v naše družine.     
              don Boskovi salezijanci 

OZNANILA  
– Danes 2. nedelja med letom; nedelja verskega tiska.  
– Obhajamo molitveno osmino za edinost kristjanov. Pri mašah po Božji besedi nagovor ter 
prošnje.  
  Radvanje: V ponedeljek župnijski pastoralni svet po maši ob 18.30. 
– V sredo Majcnov večer pri don Bosku ob 19.00. Prof. Anton Ciglar: Don Bosko – ustanovitelj 
salezijanske družine, posebej Združenja Marije Pomočnice. Povabljeni, da spoznamo don 
Boska in ga vzljubimo.  
– V četrtek praznik sv. Frančiška Saleškega. Po njem se redovniki, ki delujemo med vami, 
imenujemo salezijanci. Obenem spominski dan Marije Pomočnice. Prejeli bomo blagoslov na 
njeno priprošnjo. Ta dan Mini svetopisemski maraton v cerkvi sv. Janeza Boska od 15.00 do 
18.00 ure. Kandidati za branje Svetega pisma se prijavite v župnijski pisarni.  

B: Ob četrtkih molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim ob 18.00. 
– V petek praznik spreobrnitve apostola Pavla. Zaključek molitvene osmine za edinost med 
kristjani.  Mlajša zakonska skupina z varstvom otrok ob 17.30.   
– Prihodnja nedelja 3. med letom, svetopisemska nedelja. Srečanje za bralce Božje besede v 
stolnici v Mariboru popoldne ob treh.  

B: Prihodnjo nedeljo bomo obhajali don Boskovo nedeljo. Slovesno mašo ob 10.30 bo 
daroval salezijanec Janez Suhoveršnik. Po maši nadaljevanje praznovanja s 
čarovnikom, srečelov ter pogostitev za vse v Salezijanskem mladinskem centru. 
Priporočamo se za dobitke ter pecivo za pogostitev. 
B: Umrl je Stanko Unuk iz Igriške ul. 4. Pogreb z mašo v torek ob 12.15 na Pobrežju. 
Domačim izrekamo iskreno sožalje in ga priporočamo v molitev. 

 
 

DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– Romanje v Medjugorje: 2.–5. maj 2019. Duhovno vodstvo Srečko Golob. Prijavite se do 
konca meseca januarja 2019.  
– Zbiramo rabljena očala za misijone. Odložite jih lahko zadaj v škatlo.  
– Nova številka Družine ter revija Don Bosko sta na razpolago. Zadaj lahko vzamete Letno 
poročilo SMC za leto 2017–18 ter daste prispevek za njegovo delovanje.  
 

TRIDNEVNICA v pripravi na don Boskov praznik. Vabljeni v cerkev sv. Janeza 
Boska k večerni maši ob 18.30. Poudarki: 
– V četrtek 24.: don Bosko in evharistija. 
– V petek 25.: don Bosko in spoved. 
– V soboto 26.: don Bosko in Marija. 
 
»Kdor ne živi v miru z Bogom, nima miru v sebi in zato ne živi v miru z drugimi.« 
(sv. Janez Bosko) 
 
 

 

 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

/// 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 

 

Sv. Janez 

Bosko 

 

Sv. Frančišek 

Radvanje 

 

20. – 27. januar 2019 
NEDELJA 

20. 01. 

 2. nedelja med 

letom 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

za + Magdo Letnar, obl.  

za + Knehtlove 

za + Franja, Marjana, Marijo Kodba in 

sorodnike  

ponedeljek 

21. 01. 

Neža, mučenka 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

 

za + Sabino Črnčec, 7. dan 

za + Antonijo Gosak 

torek 

22. 01. 

Laura Vikunja, devic. 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

  

za + Tilčko Kosi 

 

sreda 

23. 01.  

Henrik Suzo 

 

18.30 

  8.00 

 

 

za + Božidarja Vračka 

četrtek 

24. 01.  

Frančišek Saleški 

 

18.30 

  8.00 

 

 

za + Marijo Špernjak 

 

petek 

25. 01. 

Spreobrnjenje 

apostola Pavla 

   

18.30 

  8.00 

 

 

 

sobota 

26. 01. 

Timotej in Tit, škofa 

   8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

 

za + Rozo Grašič 

za + Jožico Kolar, pogrebna 

NEDELJA 

27. 01. 

3. nedelja med 

letom 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

za + in žive župljane ter dobrotnike  

za + Feliksa Jelena 

za + iz družin Šprajc, Turek, Bezjak 

 

MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV 
 
»Če hočete, da vas bo Marija Pomočnica imela rada, morate častiti njenega Sina. Naštel vam 
bom nekaj sredstev, da boste to lažje dosegli. Če ji hočete biti pri srcu, morate pogosto 
prejemati zakramente, zlasti obhajilo; če ne morete pristopiti k obhajilni mizi, prejmite vsaj 
duhovno obhajilo; hodite redno k maši, obiskujte Jezusa v Najsvetejšem zakramentu, delajte 
dobra dela Jezusu v čast, kajti Gospodu je všeč naša dobrodelnost.  
Marija Pomočnica ljubi mladino in zato ljubi in blagoslavlja vse, ki za mladino skrbijo. Gojite 
močno, nežno, iskreno in spoštljivo pobožnost do Matere Božje.« 
 
(sv. Janez Bosko) 

SREČELOV 

 
DRUŽINE VESELJA IN ŽUPNIJA SV. JANEZ BOSKO VABIJO NA SREČELOV OB DON 
BOSKOVEM PRAZNIKU. PRIDRUŽITE SE NAM V NEDELJO, 27. 01. 2019, PO SLOVESNI 
SVETI MAŠI OB 10.30 V PROSTORIH DON BOSKO CENTRA (ENGELSOVA 66). 
 

Darove za srečelov bomo zbirali v prostorih Salezijanskega mladinskega  
centra: 
- v torek, 22. 01. 2019, od 17. 00 do 19.00 
- v sredo, 23. 01. 2019, od 17. 00 do 19.00 
- v petek, 25. 01. 2019, od 18.30 do 20.00 
- v soboto, 26. 01. 2019, od 10.00 do 12.00 
 
Priporočeni darovi: 
kozmetični artikli, manjši gospodinjski pripomočki, hišni tekstil (kuh. krpe, copati …), 
pisarniški material (koledarji, rokovniki, pisala …), manjši dekorativni artikli (okvirji, keramika, 
nakit …), knjige, otroške družabne igre, namizne igre, šolske potrebščine, manjši tekstilni 
artikli (nogavice, šali, rokavice, pasovi), veljavni darilni boni, kuponi/žetoni za pranje 
avtomobila, itd. Naprošamo, da so stvari z rokom uporabe originalno zaprte in 
nepoškodovane. Hvaležni bomo za vsak poklonjen dar. Za dodatna pojasnila pokličite na 
osebni GSM: 040 509 439 (Natalija Luketič) 

 
Namen: 
Izkupiček od izdanih srečk gre za nabavo Miklavževega plašča oz. kostuma za 
potrebe vseh skupin in dogodkov župnije. 
 

MINI SVETOPISEMSKI MARATON  
 
Don Boskov center Maribor in župnija sv. Janeza Boska Maribor vabita v četrtek, 24. januarja 
2018, od 15.00 do 18.00 ure.  
Mini svetopisemski maraton bo potekal v cerkvi sv. Janeza Boska.  Brali bomo od Evangelija 
po Mateju naprej. Zainteresirane bralce naprošamo, da se prijavite pri Sanji Obaha 
Brodnjak na 041-331-238 ali preko e-pošte drustvosmc@gmail.com.  
Lahko pa  pridete le za nekaj časa kot poslušalci.  Ali pa pridete k slovesnemu prinašanju 
Svetega pisma ali pa na zaključni blagoslov. Po branju bo sledilo čaščenje Najsvetejšega 
zakramenta in sveta maša. Ker ta dan obhajamo spomin  Marije Pomočnice kristjanov, bo po 
maši sledil blagoslov na njeno priprošnjo. 
 

»Sveto pismo je treba brati s solzami.« (sv. Serafim Sarovski) 

mailto:drustvosmc@gmail.com

