OZNANILA
– Danes 2. velikonočna nedelja, bela; nedelja Božjega usmiljenja.
– V torek spominski dan sv. Janeza Boska. Molitve ob vaji za srečno smrt.
– V sredo 1. maj. Začnemo s šmarnično pobožnostjo. Ob branju pri mašah
bomo odkrivali ljubezen nebeškega Očeta ob likih redovnih ustanoviteljev.
Don Bosko: šmarnice za otroke ob 18.00, pri don Boskovem kipu. Za
redne obiskovalce nagradno romanje na Čarno jezero na Rakovnik.
Radvanje: v četrtek molitev za nove duhovne poklice po maši.
– Petek je prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu, molili za
blagoslov mariborskega misijona. Obiskali bomo bolne in ostarele na domu.
Maša v domu oskrbovancev ob 16.00.
– Sobota prva v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Marijinemu.
…………………..
– Prihodnja nedelja je 3. velikonočna. Maša za vse ++ gasilce na Pekrski gorci
ob 11.00. Ob začetku tedna duhovnih poklicev v stolnici molitvena ura ob 15.00,
nadškofova maša ob 16.00 ter pogovor z letošnjima novomašnikoma.
Don Bosko: v ponedeljek 6. maja katehetski odbor.
– V torek 7. maja biblična skupina pri Don Bosku ob 19.00.
Don Bosko: srečanje za starše prvoobhajancev ob 19.00.
– V sredo 8. maja popoldne ob 16.00 nas bo obiskal vrhovni predstojnik
salezijancev Angel Fernandez, ki je pred štirimi leti tudi blagoslovil svetišče sv.
Janeza Boska – z njim bo še 16 inšpektorjev iz srednje in severne Evrope. Na
prireditev, ki jo bomo oblikovali z mladimi, vsi prav lepo vabljeni.
Don Bosko: v sredo je verouk za vse veroučence ob 16.00 – trajal bo
približno uro in pol; udeležili se bomo srečanja z vrh. predstojnikom.
– V petek 10. maja srednja zakonska skupina ob 17.30.
– V soboto 11. maja nadškofijsko srečanje zakoncev in družin v Slivnici pri
Mariboru z naslovom: »To vam naročam, da se ljubite med seboj«. (Jn 15,17)
– V nedeljo 12. maja je 4. velikonočna, nedelja Dobrega pastirja oz. nedelja
duhovnih poklicev – tudi Dominikova nedelja. V Dominikovem domu na
Pohorju bo imel slovesno mašo salezijanski inšpektor Marko Košnik ob 12.00.
Odhod posebnega avtobusa s parkirišča pri Don Bosku ob 11.15. Vabljeni pa
tudi s svojimi prevozi, peš ali z vzpenjačo.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Letno romanje letos v Gorički del Prekmurja ob 100 – letnici priključitve z g.
Tonetom Ciglarjem v soboto, 1. junija. Lahko se že prijavite.

Nedelja, 28. 04. 2019
»BLAGOR TISTIM, KI NISO VIDELI, PA VERUJEJO!«
V Rimu poteka postopek razglasitve za blaženega za
zločinca Jakoba Fescha. Ob dopisovanju z mistikinjo
Marto Robin se je spreobrnil. Dan pred obglavljenjem
je zapisal: »Čakam v noči in miru. Oči upiram na križ.
Jezus mi je obljubil, da me bo vzel s seboj. Čakam
Ljubezen. Čez pet ur bom videl Jezusa.« Za Boga nikoli
ni prepozno. Na križu se je desni razbojnik obrnil na
Jezusa: »Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!«
In Jezus mu je rekel: »Še danes boš z menoj v raju!«
Nedelja Božjega usmiljenja nam želi približati to
resničnost. Bog sprejema vsakega izmed nas; tudi če je
naša obleka še tako umazana. Voda iz njegove
prebodene strani nas bo očistila, kri iz njegove strani
bo vir Božjega življenja v nas.
Sv. papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila
leta 2000 na nedeljo po veliki noči, razglasil poljsko
redovnico Favstino Kowalsko za svetnico ter ob tej
priložnosti določil, da se bo prva nedelja po veliki noči
»odslej v vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega
usmiljenja.« Papež se je pri tem oprl na javno
razodetje, posebej na Božjo besedo te nedelje, ki
nazorno govori o Božjem usmiljenju. Povod pa je bilo
Jezusovo razodetje sestri Favstini: »Hči moja, govori
vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem,
da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš,
pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel
polnost svojega usmiljenja.« V veri sprejmimo to Božjo
usmiljeno ljubezen.

don Boskovi salezijanci
/// MAŠE lahko naročite po telefonu ali e-pošti: Franc Brečko, župnik, 031.358021, franc.brecko@sdb.si
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RAZPORED SVETIH MAŠ
SVETE MAŠE
NEDELJA,
28. 04.
2. velikonočna, bela,
Božjega usmiljenja
ponedeljek
29. 04.
Katarina Sienska,
sozavetnica Evrope
torek
30. 04.
Jožef Cottolengo, red.
sreda
01. 05.
Jožef Delavec
- začetek šmarnic
četrtek
02. 05.
Atanazij, škof
petek – prvi
03. 05.
Filip in Jakob, apost.
sobota – prva
04. 05.
Florjan, mučenec
NEDELJA
05. 05.
3. velikonočna

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30

18.00

28. april – 5. maj 2019

SVETE MAŠE

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Francija Brega in vse Bregove
v čast Materi Božji za zdravje

NEDELJA,
05. 05.
3. velikonočna

za + Alojza in Vero Motaln

18.30
8.00
18.00

za + Franca Novaka

18.30
8.00
18.30

v čast Sv. Duhu
za blagoslov v družini

8.00

za duhovniške in redovniške poklice

8.00

v čast Srcu Jezusovemu
za ++ in žive v domu oskrbovancev

18.30

16.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00

v čast Srcu Marijinemu
za + Martina Presečnika
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Feliksa Jelena

10.30

ponedeljek
06. 05.
Dominik Savio,
zavetnik ministrantov
torek
07. 05.
Gizela, opatinja
sreda
08. 05.
Viktor, mučenec
četrtek
09. 05.
Izaija, prerok
petek
10. 05.
Job, sv. pisemski mož
sobota
11. 05.
Mamert, škof
NEDELJA
12. 05.
4. velik., Dominikova,
duhovni poklici

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

5. – 12. maj 2019
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Feliksa Jelena

10.30
8.00
18.00

za + Jožefo Miklavc
za + Jožeta Kašana, 30. dan
v čast Sv. Duhu

18.00

za + Sabino Črnčec

18.30
8.00
18.30
8.00

za + Tilčko Kosi

8.00
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30
12.00

za + Ljubo Fras
za + Martina Presečnika
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Tilčko Kosi
(v Dominikovem domu na Pohorju)

»Preden pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. Kdor
zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi … Moje usmiljenje je tako
veliko, da ga v vsej večnosti ne more doumeti noben razum, ne
človeški ne angelski. Vse, kar obstaja, je izšlo iz notranjosti mojega
usmiljenja.«

»Jezus ni samo neka zgodovinska osebnost, ampak je tisti, ki živi, ki je
med nami. Z njim lahko vzpostavim odnos. Je tisti, ki me vodi k Očetu,
domov k Bogu … Velikonočni praznik nam govori tudi o tem, da bo na
koncu zmagalo dobro, da bo na koncu zmagalo življenje. Zato smo
kristjani ljudje upanja, zaupanja in veselja, ne neke tesnobe ali ujetosti
v ta svet … Kristus prihaja k človeku, da bi bilo njegovo življenje odprto,
odrešeno in pripravljeno za pomoč drugemu.«

(Jezus v nagovoru sv. Favstini Kowalski)

(msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof)

