SKUPNA OZNANILA
– Danes praznik Jezusovega krsta.
– Jutri Serra klub pri don Bosku ob 19.00, starejša zakonska skupina ob 20.00.
– V torek biblična skupina pri don Bosku ob 19.00
– V sredo (za vse) in v petek (predvsem mladi) film Največji dar pri don Bosku ob 19.00.
– V petek začetek tedna molitve za edinost kristjanov. Pri mašah nagovor po Božji besedi ter
prošnje.
– V soboto srečanje kolednikov mariborske nadškofije pri don Bosku ob 9.30. Dan odprtih
vrat gimnazija Želimlje.
– Prihodnja nedelja 2. med letom.
Nedelja, 13. 01. 2019

ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– Ob četrtkih molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim ob 18.00.
– Zadnjo nedeljo v januarju bo don Boskov praznik. Priporočamo se za dobitke za srečelov
(ne rabljena ali poškodovana).
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
- Umrla je Sabina Črnčec. Pogreb v sredo ob 11.30 na Pobrežju; maša po pogrebu v Radvanju.
Domačim izrekamo iskreno sožalje in jo priporočamo v molitev.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Romanje v Međugorje: 2. – 5. maj 2019. Duhovni vodja Srečko Golob. Prijavite se do konca
meseca januarja 2019.
– 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 daste prispevek za njegovo delovanje.
Prosimo, da poravnate naročnino za verski tisk:
Družina 104. €; Ognjišče 33.50 €; Prijatelj 11,70 €.

MOLITEV
Moj Bog, ljubezen neizmerna, kot mali cvet se Tebi dam, za Te naj cvetem v
vencu trnja, razveseljujem Te vsak dan. Kar sem in kar imam, je Tvoje, vsa
bol in vsa radost srca, Ti si veselje duše moje, Bog, moje vse. Vladar sveta.
Moj Bog, ki živiš na skrivnosten način v meni, vodi me skozi vso mojo
negotovost in temo! Ti razsvetljuj mojo nevednost, pomnoži moje
spoznanje, da ti bom služila vedno v večji resničnosti pred samo seboj in
pred teboj! (Božja služabnica Cvetana Priol)

»TI SI MOJ LJULJENI SIN, NAD TEBOJ IMAM VESELJE!«
Prijateljska družina se preseli v novo hišo. Prodajo svojo
in kupijo njihovo. V kotu predsobe opazijo zapakirano
večjo škatlo. Oče pokliče po telefonu prijateljsko
družino. Rečejo jim, da jo lahko obdržijo. Hčerka
večkrat potoži, da nujno rabi računalnik. Oče pa ji
vedno znova razlaga, da ni denarja niti za hrano.
Sobota popoldne, nekaj mesecev po preselitvi. Mati
pospravlja stanovanje. V veži se jezi na škatlo. Moža
prosi, naj jo že enkrat umakne v klet. Radoveden jo
odpre. In kaj najde v njej? Lepo zapakiran računalnik.
Ob selitvi so prijatelji slučajno zvedeli za njihovo
potrebo. Pustili so jim ga. Oče pokliče hčerko. Ta je vsa
iz sebe. Končno se bo lahko učila in delala naloge doma.
Težko jim je, da se niso prijateljem takoj zahvalili.
Danes je nedelja Jezusovega krsta. Spomni nas na naš
krst. Krščeni smo bili kot otroci pred davnimi leti. Tudi
mi smo v nevarnosti, da bi ostal krst za nas kot
pozabljen paket v veži. Nismo ga odprli. Ne
uporabljamo ga. In tudi darovalcu nismo hvaležni.
Pri krstu smo postali Božji otroci. Tudi nad nami je
vsemogočni Oče spregovoril besede današnjega
evangelija: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam
veselje!« Na današnji praznik Jezusovega krsta, ko se
spominjamo svojega krsta, razvežimo ta darilni paket.
Zahvalimo se Bogu za ta neskončni dar. Zaživimo kot
sinovi, hčere vsemogočnega Boga.
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
13. 01.
Jezusov krst
ponedeljek
14. 01.
Oton, prior v
Jurkloštru
torek
15. 01.
Alojzij Variara, red.
sreda
16. 01.
Honorat, škof
četrtek
17. 01.
Anton, puščavnik
petek
18. 01.
Marjeta Ogrska
sobota
19. 01.
Makarij, opat
NEDELJA
20. 01.
2. nedelja med
letom

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30
8.00

13. – 20. januar 2019
za + in žive župljane ter dobrotnike
za + Tilčko Kosi
za + iz družine Gosnik

18.00

za + Jožeta Vršiča in Marijo Čuk

18.00

za + Jakoba Rozmana in sorodnike

18.30
8.00
18.30
8.00

po namenu darovalcev iz nabiralnika
za + Božidarja Vračka

8.00

za + Vinka, brata Lojzeta in starše Celcer

8.00

za + Rozo Grašič
za + starše Berglez, moža Ivana in sorodnike
za svetost Cerkve

18.30

18.30

16.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

za + Tilčko Kosi
za + Magdo Letnar, obl.
za + Knehtlove
za + Franja, Marjana, Marijo Kodba in
sorodnike

DOBRI OSKRBNIKI PREJETIH DAROV
(ŽPS pri don Bosku 8. 1. 2019: nekaj misli)
Zavedati se moramo, kakšne darove imamo, jih uporabiti, sicer grešimo.
Medsebojno se dopolnjujemo (v družini, sobratje v skupnosti) in potem v širši skupnosti.
Dobro je vedeti, kake darove imam ter jih preizkusiti. Tudi spodbuda drugih je pomembna.
Prilika o talentih nam lepo kaže, kako nekateri izkoristijo darove, drugi pa ne.
Tudi če nismo najbolj nadarjeni, s trudom marsikaj dosežemo.
Danes so v ospredju materialne dobrine in ne razvijamo še drugih vrednot.
Malo kateri se je danes pripravljen izpostaviti in se boriti za reveže, zaničevane,
zapostavljene. S tem se preveč izpostavi.

Mnogokrat smo tudi egoistični, ker mislimo, da imamo zase te darove in ne pomagamo
drugim, da bi jih odkrili, delili med seboj in rasli v njih.
Mnogo je še načinov, kako odkriti, negovati in rasti v tem, da bomo dobri oskrbniki prejetih
darov.

TEDEN MOLITVE ZA ENIDOST KRISTJANOV
Kristjani po vsem svetu se vsako leto med 18. januarjem in 25. januarjem zbiramo k molitvi
za edinost kristjanov. Omenjena datuma je leta 1908 predlagal Paul Wattson, ameriški
anglikanec, ki je leta 1909 prestopil v katoliško Cerkev. Čutimo, kako je sodobni svet
razdeljen, zato je naša molitev in prizadevanje za edinost še večjega pomena.
Letošnjo molitev za edinost bo združevala svetopisemska misel: »Prizadevaj si za pravičnost,
da boš živel« (5 Mz 16, 20). Kot kristjani smo poklicani, da svetu skupaj pričujemo za vrednote
Božjega kraljestva, seveda v edinosti. Naj nas letošnja molitev za edinost med kristjani
spomni, da so krivice in obsojanja vzrok za delitve in razdeljenost med nami kristjani.
V Mariboru teden edinosti že vrsto let obhajamo na raznih mestih in pri tej molitvi radi
sodelujejo tudi predstavniki drugih krščanskih cerkva v našem mestu. Tudi letos se bo
obhajanje tedna edinosti začelo 18. januarja (v petek) z ekumensko molitvijo v stolnici ob 19.
uri, sklep tega tedna pa bo v frančiškanski baziliki na praznik Marije Matere usmiljenja, 25.
januarja, ob 9. uri.

TEDEN KRŠČANSKE EDINOSTI V MARIBORU od 18. do 25. januarja 2019
PETEK, 18. januar: Ekumenska molitev predstavnikov katoliške, pravoslavne, evangeličanske
in binkoštne Cerkve v mariborski stolnici, ob 19.00 (maša ob 18.30)
SOBOTA, 19. januar: Župnijska cerkev sv. Rešnjega telesa v Mariboru, ob 18.00 evharistično
bogoslužje z ekumenskim nagovorom (generalni vikar Janez Lesnika)
NEDELJA, 20. januar: Srbska pravoslavna, Srbska pravoslavna cerkev, Tržaška cesta 13, ob 10.
uri: Pravoslavna Božja liturgija (Jerej Savo Kosojević, paroh v Mariboru).
PONEDELJEK, 21. januar: Cerkev sv. Cirila in Metoda, Vrablova 21, Maribor - Tezno, ob 18.
uri: Evharistično bogoslužje z ekumenskim nagovorom (Igor Novak).
TOREK, 22. januar: Svetopisemski mini maraton za mlade v cerkvi pri šolskih sestrah,
Strossmayerjeva 17, od 17. do 20. ure.
SREDA, 23. januar: Cerkev Sv. Križa v Mariboru, Ertlova 4, ob 18.30. uri: Evharistično
bogoslužje z ekumenskim nagovorom (dr. Avguštin Lah).
ČETRTEK, 24. januar: Slomškova dvorana, Slomškov trg 20, ob 19.30, Okrogla miza:
Predstavitev revije Edinost in dialog ter knjige Poslednji kristjani.
PETEK, 25. januar: Sklep tedna molitve za edinost kristjanov v baziliki Matere usmiljenja (pri
frančiškanih), Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 7, ob 9. uri. Vodi: škof msgr. Stanislav
Lipovšek.

