SKUPNA OZNANILA
– Danes praznik Gospodovega razglašenja – sveti trije kralji. Pri maši bo blagoslov otrok – k
blagoslovu vabljeni vsi otroci, tudi mamice z dojenčki in malčki.
– V pripravi na don Boskov praznik v sredo Majcnov večer pri don Bosku ob 19.00.
Predavanje: Don Bosko – sanjski videc, prof. Tone Ciglar.
– V petek gredo animatorji pripravniki na izobraževalno-duhovni zaključek tedna v Veržej.
– V soboto slavljene za družine pri don Bosku ob 15.00. Predavanje: Životariti ali živeti – Vilma
in Dani Siter, pogovor, druženje v SMC-ju. Poskrbljeno za varstvo otrok.
– Prihodnjo nedeljo praznik Jezusovega krsta.
– V adventu so otroci zbirali od svojih prihrankov za lačne otroke. Škatlico z darom lahko še
prinesejo in položijo k jaslicam kot svoj dar Jezusu.
ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– Jutri katehetski odbor ob 19.00.
– V torek župnijski pastoralni svet ob 19.00.
– Ob četrtkih molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim ob 18.00.
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– Danes blagoslov vode, kadila in krede.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Zbiramo rabljena očala za misijone. Odložite jih lahko zadaj v škatlo.
– Nova številka Družine je na razpolago. Zadaj lahko vzamete Letno poročilo Salezijanskega
mladinskega centra za leto 2017 – 18 ter date prispevek za njegovo delovanje.
Prosimo, da poravnate naročnino za verski tisk:
Družina 104. €; Ognjišče 33.50 €; Prijatelj 11,70 €.

MOLITEV ZA DRUŽINO
Gospod, danes se ti zahvaljujem za svojo družino.
Hvala za starše:
za njihovo ljubezen in odgovornost, da so mi podarili življenje.
Kot najbolje znajo, mi dajo vse, kar imajo, in me učijo ljubiti.
Hvala, Gospod, za stare starše:
njihovo življenje in pričevanja so najboljša zaloga potrpežljivosti, modrosti in
ljubezni.
Hvala za vse člane našega sorodstva.
Gospod, pomagaj nam rasti v ljubezni in jo širiti, rasti v izkušnjah in jih deliti.
Ohrani našo družino in vse družine po svetu združene v ljubezni,
da bomo gradili svet miru in medsebojne pomoči.

Nedelja, 06. 01. 2019

»STOPILI SO V HIŠO IN ZAGLEDALI DETE!«
Bogat očka je peljal svojega razvajenega sina v revno
vasico. Želel mu je pokazati, kako v pomanjkanju živijo
nekateri ljudje. Dan sta tako preživela v družbi družine na
njihovi kmetiji.
Vrnila sta se domov. Očka je vprašal sina, kako se mu je
zdel izlet. »Odlično je bilo, očka!« je odgovoril sin. »Ali si
videl, kako revni ljudje živijo?« ga je vprašal. »Ja, seveda!«
»Torej, povej mi, kaj si se naučil na tem izletu?« Sin je
povzel: »Mi imamo enega psa, oni imajo štiri. Mi imamo
bazen, oni imajo reko. Mi imamo luči, oni imajo zvezde. Mi
kupujemo hrano, oni jo pridelajo. Mi imamo zidove, da
nas varujejo, oni imajo prijatelje, ki jim pomagajo. Mi svoj
prosti čas preživimo pred televizijo in računalnikom, oni
pa s svojo družino in s prijatelji.« Oče je umolknil. Nato je
sin dodal: »Hvala očka, da si mi pokazal, kako revni smo.«
Nauk zgodbe: ni denar tisti, ki nas dela bogate.
Preprostost, ljubezen, prijateljstvo, družina, vrednote,
sočutje gradijo naše odnose. Modri – trije kralji so šli za
zvezdo. Vstopili so. Zagledali so dete. V tem preprostem
otroku so spoznali Odrešenika.
Tudi mi: ustavimo se ob jaslicah. V tem preprostem detetu
spoznajmo Božjo usmiljeno ljubezen. Modri so se vrnili po
drugi poti. Tudi mi smo povabljeni, da stopimo na drugo
pot: na pot preprostosti, prijateljstva, odpuščanja,
sprejemanja.
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
06. 01.
Gosp. Razglašenje
- Trije kralji
ponedeljek
07. 01.
Rajmund, duhovnik
torek
08. 01.
Severin, opat
sreda
09. 01.
Pij IX., papež
četrtek
10. 01.
Gregor Niški, škof
petek
11. 01.
Pavlin Oglejski, škof
sobota
12. 01.
Tatjana, mučenka
NEDELJA
13. 01.
Jezusov krst

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.00

06. – 13. januar 2019
za + in žive župljane ter dobrotnike
za + Franja Krčarja in obojne starše
za + iz družine Lukić in Gladović
za + iz družine Ekart in sorodnike
za + Tilčko Kosi
v čast Sv. Duhu (apostoli in učenci – molit.)

8.00

za + Marijo Močnik, obl.
za + Milico Zorko
za + Oskarja in Amalijo Koren

8.00

za + iz naše župnije

8.00

za + iz naše župnije

18.30

KRSTI
skupaj: 9 (dečkov 6, deklic 3)
v 1. letu življenja: 9
iz cerkvenega zakona: 4
iz civilnega zakona: 2
iz zunaj zakonske skupnosti: 3
V letu 2017 je bilo 24 krstov.
PRVO OBHAJILO

POROKE

K prvemu obhajilu je pristopilo 15 otrok: 10 dečkov,
5 deklic. Leto prej 18.

Število vseh obhajil v letu 2018 je bilo 10.500. Na
nedelje in praznike je prejelo obhajilo povprečno 90
vernikov.
VERSKI TISK:
Družina: 10; Ognjišče: 12; Don Bosko: 60

NEDELJSKA MAŠA
Pri nedeljskem štetju v nedeljo, 11. marca 2018, je
bilo 182 vernikov: 55 moških, 95 žensk in 32 otrok.

V letu 2018 sta se v naši župniji poročila dva para.
Leto prej štirje.

OBHAJILA

18.30

LETNI PREGLED PASTORALNEGA DELA ZA LETO 2018 Sv. Frančišek Asiški - Radvanje
18.30

18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

za + Rozo Grašič
za + Janka in Štefko Petaci
za + in žive župljane ter dobrotnike
za + Tilčko Kosi
za + iz družine Gosnik

LETNI PREGLED PASTORALNEGA DELA ZA LETO 2018 Sv. Janez Bosko – Maribor
POGREBI
Vseh cerkvenih pogrebov v letu 2018 je bilo 18. Moških je umrlo 6, žensk 12. Najstarejši moški je bil star 83
let, najmlajši 68 let. Najstarejša ženska je bila stara 95 let, najmlajša 66 let. Povprečna starost moških ob
smrti je 74 let, žensk 82 let.
prevideni (prejeli pred smrtjo spoved, maziljenje in obhajilo): 3
neprevideni: 15
Umrli zaradi starostne oslabelosti: 10; zaradi raka: 5; kap: 3
V letu 2017 je bilo 23 pogrebov. Več kot polovica se je poslovila s tega sveta brez prejema zakramentov!

POGREBI
Vseh cerkvenih pogrebov v letu 2018 je bilo 30 /leto prej 28/. Moških je umrlo 10, žensk 20. Najstarejši moški
je bil star 98 let, najmlajši 52 let. Najstarejša ženska je bila stara 95 let, najmlajša 68 let. Povprečna starost
moških ob smrti je 79 let, žensk 84 let.
prevideni (spoved, maziljenje in obhajilo): 5
neprevideni, ker pred smrtjo niso prejeli zakramentov: 25
umrli zaradi kapi in infarkta: 4; zaradi raka: 5; odpoved pljuč: 2; zaradi starostne oslabelosti: 19
Večina se je poslovila s tega sveta brez prejema zakramentov!
KRSTI
skupaj: 16 /leto prej 15/ (dečkov 12, deklic 4)
v 1. letu življenja: 14,
nad 7. leta starosti: 2
iz cerkvenega zakona: 1
iz civilnega zakona: 3
iz zunaj zakonske skupnosti: 12

POROKE
V letu 2018 se je v župniji poroči 1 par. Leto prej 1
par.

PRVO OBHAJILO
K prvemu obhajilu je pristopilo 5 otrok: 3 deklice in 2
dečka /leto prej 3/.

OBHAJILA
Število vseh obhajil v letu 2018 je bilo 8.091. Na
nedelje in praznike je prejelo obhajilo povprečno 80
vernikov.

NEDELJSKA MAŠA
Pri nedeljskem štetju v nedeljo, 11. marec 2018, je
bilo 88 ljudi: 25 moških, 63 žensk in 0 otrok.

VERSKI TISK:
Družina: 20; Ognjišče: 39; Don Bosko: 20
Prijatelj: 10

V zavesti ljudi se zgublja pomen cerkvenega
zakona.

