REDNE TEDENSKO / MESEČNE DEJAVNOSTI

DON BOSKOV CENTER MARIBOR
PROGRAMI 2019
APRIL
7. (nedelja) ob 15.00
10. (sreda) ob 19.00
13. (sobota) od 10.00 naprej
18.–21. (čet–nedelja)
18. Veliki četrtek
19. Veliki petek
20. Velika sobota
21. VELIKA NOČ
30. (torek) – 5. maj (nedelja)
MAJ
8. (sreda)

otroci – mladi – družine
Križev pot na Pekrsko gorco
(Ne)moč odnosa, gost - Peter Pučnik SDB
Izdelovanje presmecev – za vse
VELIKONOČNI PRAZNIKI
Ustanov. sv. maše. Predstavitev prvoobhajancev
Spomin Jezusove smrti
Jezus v grobu, blagoslov velikonoč. jedil, vigilija
Velikonočna procesija v nedeljskem jutru
PGSi – Mednarodne športne igre salezijanske
Mladine, Ljubljana Kodeljevo

18. (sobota) ob 18.00
19. (nedelja) ob 10.30
27. (nedelja) ob 12.30

Vrhovni predstojnik SDB v Mariboru:
vabljeni vsi veroučenci (namesto verouka …)
Duhovno družabni vikend za veroučence – Pohorje
Dominikova nedelja na Pohorju v Dominik.domu
(Ne)moč odnosa: Miha Kramli – tema:
zasvojenost z internetom
SMC-jam – Nastop glasbenih bendov SMC
Janez Bosko: prvo sv. obhajilo
Radvanje: prvo sv.obhajilo; Romanje - Rakovnik

JUNIJ
1. (sobota)
2. (nedelja)
9. (nedelja) ob 10.30
15. (sobota)
23. (nedelja) ob 10.30

Župnijsko romanje
Radvanje: zaključek verouka in župnijski dan
Don Bosko: zaključek verouka in župnijski dan
Jezus Explosion III.
Blagoslov animatorjev oratorija

JULIJ - AVGUST
1.–5. (pon–petek)
8.–12. (pon–petek)
22.–26. (pon–petek)

Oratorij – skok v poletje / 1. teden
Oratorij – skok v poletje / 2. teden
Poletni užitki

11.–12. (sob-nedelja)
12. (nedelja) ob 12.00
15. (sreda) ob 19.00

Druga nedelja v mesecu: slavljenje za družine
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: Serra klub
Vsak prvi in tretji torek v mesecu: biblična skupina
Ob sredah: otroški pevski zbor
Ob sredah: mladinska pevska skupina
Ob četrtkih: župnijski mešani pevski zbor
Ob četrtkih: slavilna molitvena sk. – evangelizatorji ljubezni
Vsak četrtek: molitev pred Najsvetejšim
Vsak petek: srečanje animatorjev in mladih
Vsak prvi in tretji petek v mesecu: dom oskrbovancev - maša
Zadnji dan v mesecu: spomin sv. Janeza Boska pri maši
24. v mesecu: spomin Marije Pomočnice pri maši
Vse dni v tednu (razen izjem): igralnica in igrišča

16.00
19.00
19.00
17.00
18.00
19.00
16.30
18.00
19.30
16.00
18.30
18.30
15.00-19.00

SKUPINE, KI SE JIM LAHKO PRIDRUŽITE
 Biblična skupina (prvi in tretji torek v mesecu)
 Združenje Marije Pomočnice (24. v mesecu)
 Slavljenje za družine (druga nedelja v mesecu)
 Razne molitvene skupine
 Otroški pevski zbor
 Župnijski mešani pevski zbor
 Mladinska pevska skupina
 Razne zakonske skupine (ali se vključiti v dve obstoječi ali zasnovati novo:
srečanja – 1x mesečno; poskrbljeno za varstvo otrok)
 Skupina – verouk za odrasle (ob četrtkih)
 Karitas – srečanja po dogovoru
 Skupina mladih in animatorjev
V MLADINSKEM CENTRU IN ZAVODU A. MAJCNA NUDIMO
 Svetovalnico za otroke in starše
 Učno pomoč, učenje kitare, drugo po dogovoru …
 Psihoterapijo (Družinski center Objem)
 Predavanja in delavnice

Vzgoja je stvar srca!
Sv. Janez Bosko, oče in učitelj mladine

