OZNANILA
– Danes je 18. nedelja med letom. Začetek tretjega uskovniškega tedna
za dijake in študente v Dominikovem domu na Pohorju.
– 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. Hvala!
– V soboto začetek Savio kampa za ministrante v Dominikovem domu
na Pohorju.
– Prihodnja nedelja 19. med letom.
………………………………………..
– V avgustu ob delavnikih pri don Bosku ni jutranjih maš.
– V četrtek 15. avgusta slovesni praznik MARIJINEGA VNEBOVZETJA.
Maše po nedeljskem sporedu: don Bosko ob 8.00 in 10.30; Radvanje
ob 9.00; v domu oskrbovancev ob 10.00.
– V petek 16. avgusta obletnica rojstva zavetnika župnije sv. Janeza
Boska. Vabljeni k maši in počastitvi njegovih relikvij. Romanje
sodelavcev in prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije na Muto ob
15.00.
– Sobota 17. avgusta dan združitve Prekmurja z matičnim narodom.
– V nedeljo 18. avgusta je 20. 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.

»Če je ljubezen odnos, potem se gradi kakor hiša. Ne želite
graditi na pesku čustev, ki pridejo in grejo, temveč na
skali resnične ljubezni, ljubezni, ki prihaja od Boga.«
(papež Frančišek)

.

Nedelja, 04. 08. 2019
»IŠČITE TO, KAR JE ZGORAJ, KJER JE KRISTUS!«
Imel je veliko kmetijo. Nakupil je še veliko od sosedov.
Dogajalo se je, da je koga napil, da mu je poceni prodal. Bil
je zelo grob. Nobeden se mu ni upal ugovarjati ali se mu
postaviti po robu. Kot pravimo: bil je »bog in batina« v
svojem kraju. Prijatelj ga je povabil na kozarec. Stopnice so
bile mokre od dežja. Spodrsnilo mu je. Z glavo je udaril po
betonu. Obležal je na mestu mrtev.
Nedaleč stran v sosednjem kraju: žena je po starših
podedovala gostilno ter veliko imetja. Družini je
predlagala, da se preselijo ter prevzamejo gospodarstvo.
Mož in otroci niso bili ravno navdušeni. Imeli so lepo hišo
in mirno življenje. Mož je bil zadovoljen s svojo službo in
plačo. Žena je preprosto pustila moža in otroke. Prevzela
je premoženje. Dobro ji je šlo. Poleg gostilne je zaživela še
trgovina in celo bencinska črpalka. Posel je cvetel. Cele
dneve in noči se je razdajala za goste. Nedeljsko jutro so jo
po neprespani noči našli mrtvo.
»Nečimrnost čez nečimrnost,« pravi Pridigar,
»nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost!«; imamo
zapisano v Svetem pismu. Jezus je povedal krasno priliko o
človeku, ki mu je polje bogato obrodilo. Ves srečen, vesel
naredi nove shrambe. Vse napolni s pridelki. In reče:
»Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za mnogo let.
Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje!« Bog pa mu je rekel:
»Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe, in kar
si spravil, čigavo bo?«
Te zgodbe so tudi nam lahko vprašanje: kje iščemo
srečo? Našli jo bomo v odnosu z Bogom in svojimi
bližnjimi.
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
04. 08.
18. ned. med letom
ponedeljek
05. 08.
Marija Snežna, Nives
torek
06. 08.
Jezusovo
spremenjenje na gori
sreda
07. 08.
Sikst II., papež
četrtek
08. 08.
Dominik, ust.dominik.
Petek
09. 08.
Edith Stein, mučenka,
soz. Evrope
Sobota
10. 08.

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30
18.00
18.30

SVETE MAŠE
4. – 11. avgust 2019
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Julijano Černec
za + Emilijo Grossmann
za + Tilčko Kosi
v čast Sv. Duhu

18.00
18.30

za + Pavlo Pečuh

8.00

v čast Sv. Duhu

18.30
8.00

8.00
18.30

18.00

za + Janka Kača
za + Nado Lukić

Lovrenc, diakon

NEDELJA
11. 08.
19. ned. med letom

8.00
9.00
10.30

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Klaro Šauperl
za + Marijo Marzidovšek, 3. obl.

PREPROSTO ŽIVLJENJE
»Napravite si preprosto, dobro življenje in uživajte vsak dan!
Opazujte tudi sončni zahod. Prisluhnite vetru v vrhovih dreves …
Objemite svoje drage. Zahvalite se tistim, ki vas podpirajo. Igrajte se
s svojimi otroki. Preberite zanimivo knjigo. Privoščite si bogato
obložen kruhek. Z užitkom se pretegnite pod toplo odejo. In pred
vsem: ne jezite se zaradi nikogar in ničesar in ne bojte se! Kar bo
prišlo, bo prišlo, toda v vsakem primeru je vredno živeti.«
(Elisabeth Lukas)

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30
18.00
18.30
18.00

Petek
16. 08.
Rok, spokornik
Sobota
17. 08.
Evzebij, papež
NEDELJA
18. 08.
20. ned. med letom

11. – 18. avgust 2019
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Klaro Šauperl
za + Marijo Marzidovšek, 3. obl..
za + Tilčko Kosi
za + Jožeta in Amalijo Kovač
za + Rudija Nitmana

18.30
8.00
18.30

za + Cecilijo Ciglar

8.00
9.00
10.30
/10.00/

18.30

18.30

NEDELJA
11. 08.
19. ned. med letom
ponedeljek
12. 08.
Ivana Šantalska
torek
13. 08.
Radegunda, kraljica
sreda
14. 08.
Maksimilijan Kolbe
četrtek
15. 08.
MARIJINO
VNEBOVZETJE

Sv. Janez
Bosko
8.00

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + g. župnika Lojzeta Krašovca
za + Marijo, Marjana in Franja Kodba ter
starše Pavlič
za ++ in žive v domu oskrbovancev

8.00
18.30

za + moža Marjana Pintarja
18.00

18.30
8.00
9.00
10.30

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Tilčko Kosi
za + Marijo, Marjana in Franja Kodba

NAŠE ZDRAVJE
»Vsakdo je odgovoren za svoje zdravstveno stanje in celo za
oblikovanje njegovih posameznih bolezenskih faz. Kdor vnaša v
svoje telo preveč strupov, kdor premalo spi in počiva, kdor preveč
sedi in je, se premalo ukvarja s športom in premalo hodi, se preveč
razburja zaradi malenkosti, se premalo smeje in prepeva, naj se
nikar ne čudi, če njegov »konjiček« sope in šepa in noče nikoli
skočiti … Onstran naših zaprek leži preprosto, dobro življenje in tja
noter bi morali skočiti … človekova vrednost je utemeljena v
njegovi osebnosti in ne v njegovem imetju!«
(Elisabeth Lukas)

