OZNANILA
– Danes je 16. nedelja med letom – Krištofova nedelja. Bogu se zahvaljujemo
za srečno vožnjo z našimi prevoznimi sredstvi. Blagoslovili bomo avtomobile.
V zahvalo ste povabljeni, da darujete za vozila za naše misijonarje. MIVA
Slovenija se vam v imenu vseh misijonarjev zahvaljuje za vašo dosedanjo
naklonjenost in dobroto. Lani ste z njo pomagali kupiti za misijone več kot
dvajset prevoznih sredstev.
– Bosko: Ob izhodu je nabiralnik za potrebe naše cerkve, pri verskem
tisku pa nabiralnik za razne potrebe: za Karitas, misijone, verski tisk,
Salezijanski mladinski center. Kadar morete, vabljeni, da darujete.
– Jutri gredo otroci in animatorji na počitnice v Ankaran, do petka.
– V sredo spominski dan Marije Pomočnice. Prejeli bomo blagoslov na njeno
priprošnjo. Srečanje ZMP pri večerni maši.
– V četrtek začetek uskovniških dni za družine v Dominikovem domu.
– Prihodnja nedelja 17. med letom. Začetek drugega uskovniškega tedna za
dijake in študente v Dominikovem domu na Pohorju.
– Umrl je Robert Šebih iz Borštnikove 19; pogreb v ponedeljek ob 11.30 ter
Dragotin Pavlinek iz Majcingerjeve 1; pogreb v ponedeljek ob 12.15, nato
maša pri don Bosku. Iskreno sožalje domačim. Priporočamo ju v molitev.
………………………………………..
– V juliju in avgustu ob delavnikih pri don Bosku ni jutranjih maš.
– V sredo 31. julija je spominski dan sv. Janeza Boska. Opravili bomo molitve
ob vaji za srečno smrt.
– V četrtek 1. avgusta bo molitvena ura za duhovne poklice.
– Petek, 2. avgusta, je prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu.
Obiskali bomo bolne in ostarele na domu. Maša v domu ob 16.00.
– Sobota, 3. avgusta, je prva v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Marijinemu.
– V nedeljo 4. avgusta je 18. nedelja med letom.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Na voljo je nova številka Družine, revija Don Bosko ter župnijsko glasilo Naše
korenine – pa tudi revija o letošnjem Oratoriju.

KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA

Z VESELJEM DARUJMO, ŽIVLJENJE REŠUJMO

.

Nedelja, 21. 07. 2019
»SKRBI IN VZNEMIRJA TE VELIKO STRVARI, A LE ENO JE
POTREBNO!«
Možakar pripoveduje: »V župniji sem se pridružil
podporni skupini. Srečujemo se ob torkih. Iz tedna v teden
smo si člani postali bolj blizu. Nekega večera se vsi člani
zberejo pred mojo hišo. Zapeli so mi »vse najboljše za
rojstni dan …« Rojstni dan pa sem imel šele če dva dni.
Člani skupine so se med seboj za ta večer dogovorili zato,
da bodo lahko vsi zraven. Tako so me dva dni prej našli
povsem nepripravljenega. Nič takega nisem imel, da bi
lahko postavil na mizo za dvanajst ljudi. Odprli smo
buteljko, nazdravili in veselo klepetali. Okrog polnoči je
bilo, ko smo se šele začeli poslavljati.
Ko smo se v torek spet srečali, so drug za drugim
pripovedovali: To je resnično praznovanje! Ne da bi imeli
kaj posebnega na mizi, nam je bilo preprosto lepo, ko smo
bili skupaj.«
Poznan nam je evangeljski odlomek o Marti in Mariji.
Jezus se je na poti v Jeruzalem ustavil v tej prijateljski
družini. Z njim so bili seveda njegovi učenci. Marta je imela
veliko dela, da je vse lepo postregla. Njena sestra Marija
pa se je usedla k drugim učencem ter prisluhnila Jezusu.
Marto je to razjezilo. Pristopila je k Jezusu in dejala:
»Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči?
Reči ji vendar, naj mi pomaga!« Zanimiv je Jezusov
odgovor: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari,
a le eno je potrebno. Marija si je iz brala boljši del, ki ji ne
bo odvzet.«
V času počitnic, dopustov lahko iščemo oddih v
raznih smereh. Poiščimo to, kar je resnično potrebno!
don Boskovi salezijanci
/// MAŠE lahko naročite po telefonu ali e-pošti: Franc Brečko, župnik, 031.358021, franc.brecko@sdb.si
Odgovarja: Franc Brečko, župnik /// maribor.donbosko.si // tisk: Tiskarstvo Črnčec

RAZPORED SVETIH MAŠ
SVETE MAŠE
NEDELJA
21. 07.
16. ned. med letom –
Krištofova nedelja
ponedeljek
22. 07.
Marija Magdalena
torek
23. 07.
Brigita Švedska
sreda
24. 07.
Krištof, mučenec
četrtek
25. 07.
Jakob Starejši, apostol
Petek
26. 07.
Joahim in Ana,
starši Device Marije
Sobota
27. 07.

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30

SVETE MAŠE
21. – 28. julij 2019
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Franca Viraga, obl.
za + Cirila in Viktorijo Gruden

18.00

za + Fredija Šalamuna in sorodnike
za zdravje

18.00

za + Angelo Gaber in sorodnike Pridigar
za + Jožefa in Verono Balažic

18.30

18.30
8.00
18.30
8.00

za + Jakoba Rozmana

18.30
8.00
18.30

18.00

za zdravje
za + Jožefa in Marijo Hodnik

za + Rudija in Ano Rinc

18.30

Gorazd, Kliment, učenci
sv. Cirila in Metoda

NEDELJA
28. 07.
17. ned. med letom

8.00
9.00
10.30

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Angelo Gaber, 30. dan
za + Janeza in Štefko Horvat, obl.

Zahvala iz Ugande
Dragi moji, draga MIVA Slovenija,
z veliko hvaležnostjo v srcu vam sporočam, da smo dobile vaš avto.
O, kakšno veselje je bilo to za nas. Od sedaj naprej smo lahko vsak
dan pri sv. maši, kar je bilo prej zaradi 12 km oddaljene župnije od
našega misijona nemogoče.

NEDELJA
28. 07.
17. ned. med letom
ponedeljek
29. 07.
Marta, Lazarjeva sest.
torek
30. 07.
Peter Krizolog
sreda
31. 07.
Ignacij Lojolski,
ustanovitelj jezuitov
četrtek
01. 08.
Alfonz M. Ligvorij
Petek
02. 08.
Evzebij iz Vercellija
Sobota
03. 08.
Konrad, redovnik
NEDELJA
04. 08.
18. ned. med letom

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30
18.00

28. julij – 4. avgust 2019
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Angelo Gaber, 30. dan
za + Janeza in Štefko Horvat, obl.
za + starše Majhenič

18.30
18.00
18.30

za + Nado Breg in vse Lešnikove
za + Antona Špiclina

8.00
18.30

8.00

za duhovne poklice

8.00

v čast Srcu Jezusovemu
za ++ in žive v domu oskrbovancev
za + Antona in Marijo Linec
v čast Srcu Marijinemu

18.30

16.00
18.30
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Julijano Černec
za + Emilijo Grossmann

Pa tudi za vse druge stvari nam zelo dobro služi, obisk tržnice,
prevoz ljudi in gradbenega materiala, saj naša hiša še ni
dokončana. Še eno posebno milost smo imeli, da je naš novi avto
blagoslovil in okrasil z nalepkami MIVA sam g. ravnatelj Matjaž
Križnar, ki se je v teh dneh mudil v Ugandi, na obisku pri
misijonarju Danilu Lisjaku. Še enkrat iz vsega srca hvala za vašo
dobroto – naj vam jo Gospod obilno povrne s srečno vožnjo in
vsem, kar potrebujete. Vseh dobrotnikov se vsakodnevno
spominjamo v molitvi.
misijonarka s. Urša Marinčič

