OZNANILA
– Danes je 7. velikonočna nedelja.
Radvanje: Danes praznik prvega sv. obhajila ob 10.30. Prvoobhajance in
njihove družine priporočam v molitev, da bi zvesto hodili za Kristusom.
Don Bosko: hvala za dar, ki ste ga pri darovanju namenili za našo
cerkev. V ponedeljek katehetski odbor ob 19.00.
– V torek biblična skupina pri don Bosku ob 19.00.
Don Bosko: v četrtek župnijska Karitas deli hrano od 11.00 naprej.
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 slovesni praznik prihoda Svetega Duha - BINKOŠTI.
Zaključili bomo z veroukom. Veroučenci bodo dobili veroučne izkaze. Ta teden
jih prinesite k verouku.
Don Bosko: v nedeljo bo tudi župnijski dan. Vsi vabljeni k pogostitvi in
druženju ob koncu sv. maše. Priporočamo se za pecivo.
Radvanje: Umrl je Janez Visočnik iz Ul. Saša Deva 7. Domačim izrekamo
iskreno sožalje in ga priporočamo v molitev.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Otroke lahko prijavite na poletne programe: dvotedenski oratorij pri Don
Bosku (1.–12. 7.) in počitnice na morju (Ankaran, 22.–26. 7.). Zgibanke s
programi so ob izhodu, prijavnice pa na spletni strani maribor.donbosko.si.
– Jesus EXPLOSION z naslovom: »Vse je mogoče tistemu, ki veruje«, v cerkvi
sv. Janeza Boska v soboto 15. junija od 9.30 do 19.00. Gost hrvaški
salezijanec Damir Stojić s slavilnimi skupinami Davidias(HR), Veselje in
Slavljenje za družine. Priložnost za molitev in spoved …
– V mesecu juniju bomo ob delavnikih pri mašah brali vrtnice.
– Na voljo je nova številka Družine ter župnijsko glasilo Naše korenine.

»Ne boj se svetosti. Ne bo ti vzela moči, življenja, veselja.
Ravno nasprotno, postal boš tisto, za kar si te je Oče zamislil,
ko te je ustvaril, in boš zvest samemu sebi.« (papež Frančišek)

Nedelja, 02. 06. 2019
»GLEJTE, NEBESA VIDIM ODPRTA«
Nedeljsko jutro. Nežni žarki sonca prodirajo skozi
zastrto okno spalnice. Mamica budi sinčka: »Primož,
vstani! Greva k maši!« Primož ves utrujen in zaspan
počasi sede v postelji. Mane si oči. Nato preseneti
mamico z vprašanjem: »Mami, ali bom tudi jaz kdaj velik
kot očka?« »Seveda boš, sine. Zakaj to sprašuješ?« »Ali
bom lahko spal, ko bodo drugi šli k maši?«
V prvem berilu smo slišali o diakonu Štefanu.
Pogumno je pričeval za Jezusa. Zaradi njegove globoke
vere so ga obsodili na smrt. Odvedli so ga ven iz vasi. V
sovraštvu so pograbili kamne. Vrgli so jih v njega. Z
zadnjimi močmi je molil za svoje krvnike: »Gospod, ne
prištevaj jim tega greha!« Ko je to rekel, je zaspal.
Ob tem se lahko vprašamo: ali tudi mi tako
pogumno živimo vero? Smo zanjo pripravljeni dati
življenje? Je krščanstvo za nas vrednota: ali pa samo še
tradicija ter lep star običaj …
12. februarja leta 304 so sodili 49 kristjanom iz
Abitinije v Afriki. Ujeli so jih, ko so obhajali sv. mašo v hiši
Feliksa Oktavija. Sodnik jih je vprašal: »Zakaj ste se zbrali
kljub cesarjevi prepovedi?« Obtoženi so odgovorili: »Ne
smemo opustiti Gospodove večerje«. Hišni gospodar pa
je dostavil: »Ne moremo živeti brez svete maše«. Vseh
49 kristjanov so mučili ter jih nato kruto usmrtili.
Papež Frančišek je pred kratkim dejal: »Danes je
več mučencev kot jih je bilo med prvimi kristjani«. Vsak
dan slišimo o napadih, o mrtvih in ranjenih. .V
hvaležnosti, da živimo v svobodi, pogumno pričujmo za
naše krščansko življenje.
don Boskovi salezijanci
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RAZPORED SVETIH MAŠ
SVETE MAŠE
NEDELJA,
02. 06.
7. velikonočna
ponedeljek
03. 06.
Karel, ugandski muč.
torek
04. 06.
Frančišek Caracciolo
sreda
05. 06.
Bonifacij, škof
četrtek
06. 06.
Norbert, škof
Petek – prvi
07. 06.
Robert, opat
Sobota
08. 06.
Štefan Šandor, muč.
NEDELJA
09. 06.
BINKOŠTI

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00
10.30

10.30
8.00

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za Ireno Vraber in starše Ekart
za blagoslov gradnje

18.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
16.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

2. – 9. junij 2019

za + Alojza in Marijo Tertinek
v čast Sv. Duhu od skupine
v čast Mariji Pom. za blagoslov podjetja
za + Vinka in družino Šalamon – Jerman
za duhovne poklice
v čast Svetemu Duhu
po namenu Tomič
za duhovne poklice
v čast Sv. Duhu za blagoslov molitv. sk.
za blagoslov in razsvetljenje Marcelije
v čast Srcu Jezusovemu
za ++ in žive v domu oskrbovancev
za svetost Cerkve in njenih članov
za + Anico
v čast Srcu Marijinemu
za + Martina Presečnika
za + očeta in sina Franca Horvata
za + župnika Lojzeta Krašovca, 30. dan
za ++ in žive župljane ter dobrotnike

STOPITE NA PRAVO STRAN
Ne zavidajte učiteljicam, češ da imajo krasno službo. Morda je nekoč to zares bila.
Danes pa to ni več služba. Danes je to garanje. Ali ste kdaj pripravili praznovanje
rojstnega dne pri sebi doma? Prišlo je še osem otrok. Biti ste morali povsod in po treh
urah je bil vseeno kaos. Kako ste si oddahnili, ko so jih starši odpeljali domov! Ko ste
ostali s svojima dvema. Učitelj vedno ostane v razredu sam z 20 ali 25 učenci. Držati jih
mora v redu, disciplini, jih naučiti stvari, ki jih ne zanimajo in kadar se stvari zapletejo na čigavo stran stopite starši? Čisto samodejno na stran otrok.
Na stran istih otrok, za katere mi potem rečete: "Saj mi je nerodno povedati,
ampak moj otrok me tako spravlja ob živce!"
Naslednjič, ko boste izbirali stran, pomislite, da ima učiteljica 20 takih. Vi pogosto
niste kos niti enemu. Ali je sploh potrebno izbrati stran? Seveda. Tega vaše mame ne bi

počele, če ne bi bilo nujno. Morda se še spomnite, na čigavo stran je stopila mama, če
je nastal neki problem: na stran učitelja, soseda, policista, župnika, šoferja avtobusa,
babice ali na vašo? Normalno, da ne na vašo!
Na stran otrok so tedaj stopali le starši, katerih družine in otroci so veljali za
problematične! Dajte, premislite še enkrat! Dolžnost staršev je, da drugim pomagate
svoje otroke vzgajati na mestih, kjer ste sami očitno storili premalo. Ne pa, da otroke
pred takimi intervencijami iz okolja zaščitite.
(psihoterapevt Marko Juhant)
VRTNICE (2. dan: Iščimo Božjo modrost)
Apostol Jezusovega Srca se zaveda, da mu je lastna modrost v napoto. Potrebuje
Kristusovo Modrost: Izprazniti se samega sebe je pogoj, da se napolnimo z našim
Gospodom in bi ga nato mogli dajati drugim. Na kakšen način? Z duhom vere! Imejte
živo vero, živite iz vere. Vera naj prežema vaše misli, vaše presojanje; vera naj bo vaša
modrost: bodite trdni v Bogu. Človeška modrost je kakor nič v primerjavi s to vzvišeno
modrostjo.
Če vas je Bog obogatil s svojimi darovi, če imate izkušnjo, pridobljeno znanje, v
redu: zahvaljujte se mu in mu služite v njegovo slavo. Pred vsem tem in nad vsem tem
pa cenite, iščite Božjo modrost, o kateri je sv. Pavel dejal: »Sklenil sem, da med vami
ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križanega« (1 Kor 2,2).
Glejte, to je resnična modrost, zanesljiva, koristna, plodna. Prosite zanjo! Pokleknite
pod tabernakelj in tam ga, kakor apostoli, z očmi uprtimi v Božjega Učitelja, s srcem, ki
je blizu njegovemu Srcu, prosite, naj vam podeli milost, da bi ga spoznali z zaupnim,
resnim, globokim, celostnim spoznanjem.
Življenje iz vere in življenje iz ljubezni: prvo vodi k drugemu. Ne k čutni ljubezni,
ampak k resnični, ki živi iz žrtve, iz duha žrtvovanja, daritve. Najsi gre za vaše osebno
posvečenje ali za delo posvečevanja bližnjega, je pri tem temelj ljubezni vedno žrtev,
ljubezen vse do žrtvovanja. Naj ne bomo kakor tiste duše, ki govorijo: »Gospod, če
hočeš, daj mi majhen križ, zelo majhen.« Ne, treba je hoteti Kristusovo ljubezen,
kakršna je: hoteti jo, da udejanja v vas in po vas svojo voljo. Ljubiti Jezusa popolnoma,
z ljubeznijo brez mere, da bi ga ljubili v polnosti njegovega Srca. Zaupna ljubezen:
nehajte se ozirati nase, računajte na Boga in ne nase. Še enkrat: on bo uresničil svoje
delo v vas po vas samih, kljub vašim slabostim. Treba mu je trdno zaupati, zato ker je
on: v tem je vse. Življenje je Jezus; svetost je življenje Jezusa Kristusa v nas. Kliče vas,
da živite v njem, da bi mogel po vas živeti v dušah. Rekel je sveti Marjeti Mariji Alakok:
»Hočem, da mi služiš za orodje, po katerem bom pritegnil srca k svoji ljubezni« (Vie et
oeuvres II, 191).
Kolikor bolj boste velikodušni, toliko več bo imel Jezus Kristus svobode za svoje
delovanje, da vas posveti in iz vas naredi sejalce svetosti. Pustite mu, da vas popolnoma
prežme in recite s svetim Pavlom: »Živeti je zame Kristus« (Flp 1,21). Molite ... molite
kakor otroci. Jezus je živa knjiga, on je bistvo. On edini uči. On edini nas razsvetljuje.

