OZNANILA
– Danes je slovesni praznik prihoda Svetega Duha - BINKOŠTI. Zaključili bomo z
veroukom. Veroučenci bodo dobili veroučne izkaze.
Don Bosko: danes tudi župnijski dan. Vsi vabljeni k pogostitvi in druženju ob
koncu sv. maše ob 10.30.
– Jutri binkoštni ponedeljek; praznik Marije, Matere Cerkve.
– Prihodnja nedelja slovesni praznik SVETE TROJICE. Nabirka pri mašah bo namenjena
za vzgojo novih duhovnih poklicev v salezijanski družbi.
– V nedeljo popoldne ste vabljeni na zlato mašo ter 60 letnico redovnih zaobljub
sobrata naše skupnosti Antona Ciglarja, ki bo ob 15.00 na Gornji Bistrici pri Črensovcih.
Čestitke, zahvala za vse njegovo delo ter iskreno voščilo ob njegovem godovnem dnevu
v četrtek, na praznik Antona Padovanskega.
Radvanje: Srečanje za bolne in ostarele; priložnost za zakrament sv. maziljenja
med mašo. Nato pogostitev. Priporočamo se za pecivo.
…………………..
– V torek 18. junija: biblična skupina pri don Bosku ob 19.00.
– V četrtek 20. junija: slovesni praznik SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI - TELOVO.
Don Bosko: telovska procesija z oltarji in blagoslovom po maši.
– V petek 21. junija: nadškofova maša v cerkvi sv. Alojzija ob 10.00 s popolnim
odpustkom.
Don Bosko: v petek 21. in v soboto 22. junija bodo imeli animatorji pripravo na
letošnji oratorij. V nedeljo 23. junija pa bo blagoslov animatorjev pri sv. maši ob 10.30.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Danes koncert Knjiga s sedmimi pečati v veliko dvorano SNG Maribor ob 19.00. V
torek 18. junija pa koncert Pod zvezdami pred stolnico ob 20.00. Vabljeni!
– 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 bo 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; sv. maša bo ob 12.00.
– V mesecu juniju bomo ob delavnikih pri mašah brali vrtnice.
– Na voljo je nova številka Družine ter župnijsko glasilo Naše korenine.
.

»Pridi, Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni!«

Nedelja, 09. 06. 2019
»PRIDI, SVETI DUH!«
Vsakdo ve, kakšna je na zunaj puščava. Povsod sam
pesek, nobenega življenja. Morda kak pajek, kuščar.
Mrtva dežela! Toda v njej je polno semen, ki bi lahko rasla
in dala svoj sad. Manjka jim le voda. Ko pa pade dež ali če
vodo napeljejo po ceveh in kanalih, takoj vse ozeleni in
puščava zacveti.
Taka puščava so bili apostoli po Jezusovi smrti in še po
vstajenju. Vse poznanje Svetega pisma Stare zaveze in
triletna vzgoja ob Jezusu ni v njih vzbudila prave vere.
Kljub delom, ki jih je Jezus izvrševal, ga niso doumeli.
Odrešenika so si predstavljali drugače. Dal se je usmrtiti,
namesto da bi ustvaril novo kraljestvo. Iz strahu pred Judi
so se zaklenili in v strahu ter negotovosti pričakovali, kaj
se bo zgodilo. Prelomnico so doživeli na binkoštni dan, ko
jim je Sveti Duh dal močno vero, odprl jim je razum, da so
umevali pisma in vse, kar jim je Jezus govoril, in okrepil
voljo, razvnel srce, da so bili navdušeni in za Jezusa bili
pripravljeni tudi umreti. Sveti Duh je za apostole bil tista
živa voda, po kateri je na zunaj mrtvo seme oživelo in
pognalo cvet in sad. Takoj so začeli delati, odprli vrata, šli
na streho in zbrani množici spregovorili. Vihar milosti
Svetega Duha jih je ponesel kot ladjo po vsem svetu.
Neke vrste puščava je tudi današnji svet brez Kristusa
in Svetega Duha. Boga jim zamenjuje kultura, umetnost in
šport, včasih pa čisto gmotne stvari: imetje, delo, denar,
pijača. Po preroku Izaiju je Bog dejal: »Mene, studenec
žive vode, so zapustili in si skopali razpokane kapníce.«
Odprimo se Svetemu Duhu, da nas napolni s polnostjo
svojih darov.
don Boskovi salezijanci
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RAZPORED SVETIH MAŠ
SVETE MAŠE
NEDELJA
09. 06.
BINKOŠTI
ponedeljek
10. 06.
Marija, Mati Cerkve
torek
11. 06.
Barnaba, apostol
sreda
12. 06.
Jožef Kowalski, muč.
četrtek
13. 06.
Anton Padovanski
Petek
14. 06.
Valerij, mučenec
Sobota
15. 06.
Vid, mučenec
NEDELJA
16. 06.
SVETA TROJICA

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.00

SVETE MAŠE
9. – 16. junij 2019
za + očeta in sina Franca Horvata
za + župnika Lojzeta Krašovca, 30. dan
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
v čast Svetemu Duhu
za + Janeza, pogreb., Zvonko Visočnik
za + Antona Špiclina in ++ družine Erhatič
v čast Mariji Pomočnici za zdravje
za + Tilčko Kosi

18.30
8.00

za zdravje
za + Miro Bombek Kramberger

8.00

za + Srečka Korošča, obl.
za + Ivana Karažinca

8.00

za + Mirka Vogrinca, obl.
za ++ starše Janeš in brata Franca

18.30

18.30

18.30
8.00
18.00
--8.00
9.00
10.30

za + Martina Presečnika
za + Janka Kača
za ++ iz družine Hercog, Finžgar ter za
srečen zakon
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Erno Šnuderl

PRIDI SVETI DUH!
Pridi, pridi, Sveti Duh, – iz nebes na nas razlij – svoje luči svetli sij!
Pridi, Oče revežem, – ki deliš darove vsem, – pridi srcem svetla luč.
Ti olajšaj nam bridkost, – ti si dušam sladki gost, – ti jih sladko poživiš.
O ti luč preblažena, – daj, razsvetli srca vsa – zvestih svojih vernikov. Duši
madeže izmij, – kar je suho, spet zalij – in ozdravi rane vse.
In sedmero vlij darov – v duše svojih vernikov, – ki v té zaupajo.
Za krepost plačilo daj, – srečno smrt in sveti raj, – v njem veselje vekomaj.
Amen.

NEDELJA
16. 06.
SVETA TROJICA
ponedeljek
17. 06.
Rajner, samotar
torek
18. 06.
Elizabeta, redovnica
sreda
19. 06.
Nazarij Koprski
četrtek
20. 06.
REŠNJE TELO IN KRI
Petek
21. 06.
Alojzi Gonzaga, red.
Sobota
22. 06.
Janez Fisher in Tomaž
More, mučenca
NEDELJA
23. 06.
12. nedelja med
letom

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje

9.00
10.30
---

16. – 23. junij 2019
za + iz družine Hercog, Finžgar ter za
srečen zakon
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Erno Šnuderl

18.00

za + Tilčko Kosi
za duhovnike v pastorali

18.00

za + Franca Novaka, obl

18.30
8.00
18.30
8.00
18.30

za + sestro Mimiko Klančnik
8.00

18.30

za + Feliksa Jelena
za + Jurija in Marijo Koletnik

8.00
16.00
18.30
8.00

za ++ in žive v domu oskrbovancev
za svetost Cerkve in njenih članov
18.00

18.30
8.00
9.00
10.30

za + Sabino Črnčec
za + Cecilijo Ciglar
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
za + Ivana Verdonika in starše
za ++ in žive župljane ter dobrotnike

»Ko pravimo, da v kom deluje Sveti Duh, to pomeni, da mu Duh, ki v njem
prebiva, daje ista nagnjenja in razpoloženja, ki jih je imel Jezus Kristus na
zemlji, in ga navajajo, da deluje podobno; ne rečem enako popolno, temveč
po meri darov Božjega Duha«
(sv. Vincencij Pavelski)

