OZNANILA
– Danes 4. nedelja med letom. Prejeli bomo blagoslov na priprošnjo sv. Blaža, da

nas obvaruje bolezni v grlu in vsakega drugega zla.
Radvanje: Danes nabirka za razsvetljavo.
– V torek biblična skupina pri don Bosku ob 19.00.
– Prihodnja nedelja 5. med letom. Slavljenje za družine pri don Bosku ob 16.00.
– V ponedeljek 11. februarja je praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan
bolnikov. Serra klub ob 19.00 ter starejša zakonska skupina ob 20.00 pri don Bosku.
Bosko: Ta dan katehetski odbor ob 19.00.
Bosko: V torek 12. februarja župnijski pastoralni svet ob 19.00.
– V sredo 13. februarja začetek novega sklopa predavanj NE-MOČ odnosa, pri Don
Bosku v Majcnovi dvorani: tokratna gosta bosta zakonca Tomaž in Katarina Erzar,
ki bosta spregovorila o nasilju v družini.
– V petek 15. februarja srečanje srednje zakonske skupine ob 17.30.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA

– V petek in soboto, 15. in 16. 2. informativni dnevi na katoliških gimnazijah.
– Bližajo se zimske počitnice – tako bo v SMC od 18. do 20. februarja spet zimski
počitniški ORATORIJ z naslovom: Zimske radosti. Prijavnice dobite ob izhodih, pri
urah verouka, v SMC in na spletu. Obvestite se med seboj.
– Prenovljena številka Družine je na razpolago. Nenaročniki se lahko vpišete, da
boste tri številke prenovljene Družine prejeli zastonj.

SVETOST JE TUDI ZATE
»Lahko bi rekli, da kdor postane svet, ima vse. Če ne, vse izgubi. Cilj
svetosti in malodane roteče povabilo, da bi jo dosegli, je tudi véliko don
Boskovo sporočilo, os, okoli katere se vrti celotna duhovna ponudba in
njegovo življenjsko pričevanje. Svetost, ki jo ponuja don Bosko, je lahka in
privlačna, a hkrati trdna.
V izjavi sv. Dominika Savia: 'Hočem postati svet, moram postati svet
in ne bom srečen, dokler ne bom svet!' odzvanja veliko – če ne vse –, kar mu
je don Bosko znal posredovati vse od pridige, pri kateri je Dominik prisluhnil
tem spodbudnim besedam: 'Postati svet je lahko. Vsi moramo postati sveti.
Za tistega, ki postane svet, je v nebesih pripravljena velika nagrada.' Don
Bosko je zapisal, da je bila ta pridiga iskra, ki je tako zanetila srce Dominika
Savia, da se je zaljubil v Boga.«
(vrh. predstojnik salezijancev Ángel Fernandez Artime)

Nedelja, 03. 02. 2019

»JAZ SEM S TEBOJ, DA TE REŠUJEM«
Kathleen O`Connell v knjigi z naslovom Zakaj je
regrat plevel opisuje, kako sta z možem urejala zelenico
okoli hiše. Izkopala sta vse, kar ne bi smelo rasti na trati.
Med drugim so bili tudi lepo cvetoči regratovi cvetovi.
Njun trileten sin Jon tega ni razumel. Pobiral je izruvane
cvetove. Prijokal je k mamici: »Mami, ati bo izkopal vse
rože!« »To niso rože, to je plevel,« mu je odgovorila
mami. »Zakaj je regrat plevel?« je hotel vedeti otrok.
Ker mu mami ni vedela takoj prav odgovoriti, mu je
rekla, naj se gre igrat. Kmalu je prišel nazaj, jo prijel za
nogo in ji rekel: »Mami, zdaj vem, zakaj je regrat
plevel.« Mamici ni bilo nič jasno. Vprašala ga je:
»Zakaj?« »Zato, ker ne raste tam, kjer ti hočeš.«
Jezus je prišel v domač kraj v Nazaret. Domačini so
ga poznali. Imeli so svoje mišljenje o njem in njegovih
sorodnikih. Predstavil se je kot bodoči Mesija. Preveč
so ga poznali. Niso bili pripravljeni spremeniti svoje
mišljenje. Vrgli so ga celo iz vasi ter ga hoteli pahniti v
prepad. Jezus pa je odhajal sredi med njimi.
Danes nas kristjane kliče Jezus, da smo vest sveta.
Opozarjali naj bi na krivice, ki se dogajajo. Ne bojmo se.
Bog je vedno z nami in nam bo pomagal.
Jezus pa želi vstopiti tudi v življenje vsakega izmed
nas. Morda nas v vesti opozarja na kakšne
nedoslednosti. Opravičujemo svoja dejanja. Nočemo
priznati resnice. Brez strahu sprejmimo Gospoda. V
vsem mu izročimo svoje življenje.
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
03. 02.
4. nedelja
med letom
ponedeljek
04. 02.
Jožef Leoniški
torek
05. 02.
Agata, devica
sreda
06. 02.
Pavel, japonski muč.
četrtek
07. 02.
Rozalija, redovnica
petek
08. 02.
Hieronim Emiliani
sobota
09. 02.
Eusebia Palomino
NEDELJA
10. 02.
5. nedelja
med letom

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30

3. – 10. februar 2019

SVETE MAŠE

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za ++ starše Horvat, Hernec in sorodnike
za ++ starše Fridl

NEDELJA
10. 02.
5. nedelja
med letom
ponedeljek
11. 02.
Lurška Mati Božja
torek
12. 02.
Humbelina, redovnica
sreda
13. 02.
Kristina, vdova
četrtek
14. 02.
Valentin, mučenec
petek
15. 02.
Klavdij, redovnik
sobota
16. 02.
Julijana Koprska
NEDELJA
17. 02.
6. nedelja
med letom

8.00
18.00
18.30
8.00
18.00

za + Oskarja in Amalijo Koren
v čast Sv. Duh (učenci sv. Duha)
za + Tilčko Kosi

18.30
8.00
18.30
8.00
18.30

v čast Sv. Duhu
za ++ iz družin Kokol in Fajfar in v spomin
na Svita
za + Varadinko Vajs
v čast Sv. Duhu in Mariji Pomočnici

8.00
18.30

v zahvalo za srečen zakon (50 let)

8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

za + g. Janka Kača
za + Stanka Unuka
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Ivana in Kristino Črnčec
za blagoslov potovanja hčerke z atijem in
srečno vrnitev

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30

10. – 17. februar 2019
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Ivana in Kristino Črnčec
za blagoslov potovanja hčerke z atijem
in srečno vnitev

8.00
18.00

za + Sabino Črnčec, 30. dan

18.00

za + Ano Hötzl

8.00

za + Tilčko Kosi

18.30
8.00
18.30
18.30
8.00
18.30

za + Stanka in Terezijo Unuk
8.00

16.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

za ++ iz naše župnije
za ++ in žive v domu oskrbovancev
za svetost Cerkve
za ++ iz družine Urh in sorodnike
za + Juljano Strniša
za + Marijo Špernjak
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za ++ starše Tot in Bihar
za + Franca in Apolonijo Pinter

UPANJE OSTAJA
»Vsi želimo rešiti svet, pozabimo pa, da je dovolj že to, da smo prijazni do
ljudi okoli nas. Včasih lahko že to reši življenje … Zdelo se mi je, da nikamor
več ne bom mogla priplezati. Ampak če bi takrat naredila usoden korak, bi
zamudila najboljša obdobja v svojem življenju, za katera pa sem morala
vložiti veliko truda, trpljenja in odrekanja. Ampak bilo je vredno, kajti ne
glede na to, kaj se trenutno dogaja, dokler dihamo, toliko časa je tudi upanje
... Če v najtežjih trenutkih zmoreš najti Božjo ljubezen, je to v veliko pomoč.
Včasih je velika molitev že prepiranje z Bogom, spet drugič to, da poslušaš
duhovno glasbo in zraven preprosto jokaš.«

V KRISTUSU SMO VSI ENO
»Ko si pri mizi delimo hrano z drugimi, se z njimi pogovarjamo, smo z njimi
povezani, čutimo, da spadamo skupaj. Postajamo ena družina, čeprav nas ne
povezujejo sorodstvene vezi.
Podobno je pri maši. Ljudje različne starosti, izobrazbe, stanu ali bare kože
skupaj stopamo pred oltar in jemo od istega kruha. S krstom smo bili
vključeni v skupnost verujočih, Cerkev, prejem Jezusovega telesa pa nas v tej
skupnosti utrjuje in med seboj povezuje.
Kaj postanejo ljudje, ki se obhajajo? Kristusovo telo! Ne veliko teles, ampak
eno samo telo! Tako smo tesno povezani med seboj in s Kristusom.«

(izpoved Mirjam Selšek Štanta na Aleteia.si)

(sv. Janez Zlatousti)

