OZNANILA
– Danes je 20. nedelja med letom.
– 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 spominski dan Marije Pomočnice. Prejeli bomo blagoslov na njeno
priprošnjo. Srečanje Združenja Marije Pomočnice pri don Bosku pri večerni
maši.
– Prihodnja nedelja 21. med letom.
………………………………………..
– V avgustu ob delavnikih pri don Bosku ni jutranjih maš.
– V sredo 28. avgusta svet VPS pri don Bosku ob 19.00.
– Sobota 31. avgusta spominski dan sv. Janeza Boska. Zmolili bomo molitve
ob vaji za srečno smrt. Nadškofijsko srečanje bolnih in ostarelih bo v Puščavi
s priložnostjo spovedi in bolniškega maziljenja ter mašo nadškofa Alojzija
Cvikla ob 10.00.
– V nedeljo 1. septembra je 22. nedelja med letom – angelska nedelja.
– Umrli so Breznik Franc s Prušnikove 20, Majcen Zdenka z Borove vasi 3 in
Hermina Lopuh s Prušnikove 30. Hermini smo še posebej hvaležni za
sodelovanje v župnijski pisarni. Iskreno sožalje; priporočamo jih v molitev.
– OKLICI: ženin Timi Kokol, sin očeta Stanislava in matere Zlatke r. Horvat,
bivajoč na Prušnikovi ulici 34, se želi poročiti z nevesto Kajo Dragšič, hčerko
očeta Roberta in matere Aleksandre r. Pušnik, bivajoče na Prušnikovi ulici 20.
Čestitamo jima ter ju priporočamo v molitev.

Nedelja, 18. 08. 2019

DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Na voljo je nova številka Družine ter župnijsko glasilo Naše korenine – pa
tudi revija o letošnjem Oratoriju.
………………………………………..

»Sveti Duh nas želi spodbuditi, da gremo iz nas samih, da
objamemo druge z ljubeznijo in iščemo njihovo dobro.«
(papež Frančišek)

.

Čudovit sončni dan na Jalovcu. Z bratom sva se vračala
proti slemenu. Takrat brat zakriči: »Pazi!« Pogledam navzgor.
Nad mano plaz kamenja. Stisneva se ob skalo. Kamenje je
zletelo čez naju. V življenju nam Bog pošilja mnoga opozorila.
Včasih jih slišimo; še večkrat jih preslišimo. Sveto pismo, bi
lahko rekli, je stalno opozorilo nam ljudem. Od Mojzesa,
Jeremija, Jona in drugih v Stari zavezi do Jezusa ter njegovih
učencev. Preroka Jeremija je Bog poslal v težkih vojnih
razmerah. Ljudstvo se je oddaljilo od Boga. Kralj z voditelji je
oblikoval škodljive politične povezave. Prerok je opozarjal na
nevarnosti. »Tega človeka, Jeremija, je treba usmrtiti,« so
govorili. Tako so mnogi preroki človeštva bili v smrtni
nevarnosti ali so izgubili življenje za pravico in resnico.
Vsak kristjan naj bi bil prerok v svojem okolju. Vsak od
staršev je prerok svojim otrokom. Pogosto smo lahko
naveličani vzgoje upornega ljudstva. Temu bi se radi izognili.
Starši bi najraje, da jim otroke vzgaja šola in Cerkev; ali pa jih
prepustijo raznim ekranom, da imajo mir. Oče, ki mu sin v hišo
naseli svojo neporočeno izvoljenko, se sprašuje, ali naj bo
prijazen in to sprejme ali naj preroško vztraja pri krščanskih
načelih in tvega spor z edincem. Ni lahko biti prerok in čutiti
pritisk odgovornosti; čutiti nasprotovanje in odpor. Toda
Gospod je neizprosen: “Sin človekov, pošiljam te k
upornikom, ki so se uprli zoper mene.” Govorili naj bi, najsi
poslušajo ali ne. Pričevali in vzgajali naj bi, pa naj se kaj pozna
ali ne. Postavili naj bi se proti toku in neizprosno oznanjali
Božjo besedo. Del krščanskega življenja je biti nepriljubljeni in
sprejeti pritisk; čutiti marsikatero zavrnitev.
Gospod, daj nam duha razločevanja. Daj nam pravega
preroškega duha. Šibki smo! Naj nam bo dovolj tvoja milost,
naj se naša slabost izpopolni v tvoji moči!

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
18. 08.
20. ned. med letom
ponedeljek
19. 08.
Janez Eudes
torek
20. 08.
Bernard, cerk. učitelj
sreda
21. 08.
Pij X., papež
četrtek
22. 08.
Devica Marija Kraljica
Petek
23. 08.
Roza iz Lime, devica
Sobota
24. 08.
Jernej, apostol
NEDELJA
25. 08.
21. ned. med letom

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
Radvanje
9.00

10.30
18.00
18.30

18. – 25. avgust 2019
za + brata Hinka Zemljiča
za + Tilčko Kosi
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
po + namenu
za + Rozalijo, Marjeto, Hermino in
sorodnike

18.00
18.30

za + Katarino, obl., in Marijo Koletnik
8.00

18.30

za + Hermino Lopuh, 7. dan po pogrebu
8.00

18.30

za + mamo Valerijo Tihec
8.00

18.30

za + Karla Zimiča, obl.
18.00

18.30
8.00
9.00
10.30

za + brata Hinka in sestro Ano
za + Franca Domanjka
za + Alojza Holerja, obl.
za + Ivana in Dragico Lešnik
za ++ in žive župljane ter dobrotnike

SPRAVA

»Sprava z drugim zahteva predvsem odkriti v njem sijaj Božje
podobe … V tem duhu je življenjskega pomena ločiti grešnika od
njegovega greha in njegove žalitve, da lahko pridemo do resnične
sprave. To pa pomeni, da sovražiš zlo, ki ti ga drugi povzroči, še
naprej pa ljubiš človeka, saj prepoznavaš njegovo šibkost in vidiš
Božjo podobo v njem.«
(škofje iz Ruande)

SVETE MAŠE
NEDELJA
25. 08.
21. ned. med letom
ponedeljek
26. 08.
Zefirin Namuncura
torek
27. 08.
Monika, mati sv.
Avguština
sreda
28. 08.
Avguštin, cerk. učitelj
četrtek
29. 08.
Mučeništvo Janeza
Krstnika
Petek
30. 08.
Feliks, mučenec
Sobota
31. 08.
Pavlin, škof
NEDELJA
01. 09.
22. ned. med letom

Sv. Janez
Bosko

Sv. Frančišek
Radvanje

8.00
9.00
10.30

25. avgust – 1.
september 2019
za + Alojza Holerja, obl.
za + Ivana in Dragico Lešnik
za ++ in žive župljane ter dobrotnike

18.00
18.30

za + brate in sestre Zemljič
18.00

18.30

8.00

za + Avguština in Pavlo Vrblač

18.30
8.00
18.30

za zdravje na duši in telesu za moje
drage
8.00

18.30
18.00

za + Tilčko Kosi

18.30
8.00
9.00

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Cvetko Grašič

10.30

»Afriški pregovor pravi: 'Če želiš hitro hoditi, hodi sam. Če želiš
daleč priti, hodi z drugimi.' Ne dopustimo si ukrasti bratstva.«
(papež Frančišek)

