OZNANILA
– Danes 15.03. je 3. postna nedelja. Povabljeni k molitvi devetdnevnice k Mariji
Pomočnici za zdravje in odvrnitev bolezni korona virusa.
– V četrtek 19. 03. je slov. praznik sv. Jožefa, Jezusovega rednika. Teden družine.
– V nedeljo 22. 03 bo 4. postna. Tudi materinski dan. Spomnimo se staršev.
– V torek 24. 03. spominski dan Marije Pomočnice, sklep devetdnevnice.
– V sredo 25. 03. slovesni praznik Gospodovo oznanjenje Devici Mariji. Zaključek
tedna družine.
– V nedelja 29. 03. bo 5. postna, tiha.
– Radvanje: Oklici: ženin Robert Hercog se želi poročiti z nevesto Iris
Bernardo Puconja z Antoličičeve ul. 11. Čestitamo jima ter ju priporočamo v molitev.
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V ČASU EPIDEMIJE KORONA VIRUSA – »NE BOJ SE, SAMO VERUJ!«
Duhovniki salezijanske skupnosti v Mariboru bomo v dneh epidemije poleg svojih
rednih molitev z vami povezani v molitvi tudi:
 Vsak dan bomo molili križev pot (delavniki - 12.30, nedelje - 12.00).
 Vsak dan bomo po vaših namenih zasebno obhajali sv. mašo (delavniki - 18.30
nedelje - 8.00).
 Vključili smo se v verigo 24-urne molitve pred tabernakljem domače cerkve oz.
kapele, za katero smo se zavezali duhovniki in redovniki/ce dekanije Maribor.
Sveto mašo lahko spremljate prek naslednjih medijev: TV SLO2: ob nedeljah ob
10.00; TV Exodus: vsak dan ob 6.00, 12.00 in 18.00; Radio Ognjišče: ob
delavnikih ob 19.00, ob nedeljah ob 10.00.
 Verniki dekanije Maribor pa se lahko pridružite tudi molitvi pred Najsvetejšim
v stolnici vsak dan med 8.00 in 18.00 ter ob nedeljah med 11.30 in 17.00 – ob
upoštevanju vseh navodil (higiena, oddaljenost od drugega molivca …).
GOSPOD JEZUS!
Današnji svet nam ponuja različne uspehe in užitke, ki nam jih predstavlja kot bistvo
življenja. A vedno znova ostajamo prazni in se oddaljujemo od Tebe, bližnjih ter
naših družin. Pomagaj nam, da v tem postnem času poglobimo svojo vero in odnos
do bližnjega. Naj na ta svet prinašamo odpuščanje in veselje, gradimo zdrave
odnose in smo hvaležni za vse dobrine. Naj sočutje, dobra dela in odpoved postanejo
naš dar za vse, ki trpijo. Amen.

»Bolečine bodo minile, lepota slik pa bo ostala.«
(Francoski slikar Mattis, ko je v bolečinah delal)
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»DAJ MI PITI!«
Tedaj je prišla neka žena iz Samarije, da bi zajela
vode. Jezus ji je rekel: »Daj mi piti!« Njegovi
učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili
hrano. Samarijanka mu je torej rekla: »Kako
vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko,
naj ti dam piti?« (Judje namreč nočejo imeti stika
s Samarijani.) Jezus ji je odgovoril in rekel: »Če
bi poznala Božji dar in
če bi vedela, kdo je, ki ti pravi: ›Daj mi piti,‹ bi ga
ti prosila in dal bi ti žive vode.« (Jn 4,7-10)
Izvoljeno ljudstvo, Izraelci so potovali skozi puščavo iz
sužnosti v Egiptu proti obljubljeni deželi. Zmanjkovati
jim je začelo vode. Še hujše pa je bilo, ker jim je začelo
zmanjkovati vere, zaupanja v Božje varstvo. In to je živa
voda o kateri govori Jezus v pogovoru s Samarijanko.
Naša resnična in največja žeja je žeja po Bogu. Zato nas
tudi nobena zemeljska stvar ne more dokončno
potešiti. Samarijanka je mislila, da ima vodo. Vendar jo
tista voda, ki jo je imela, ni mogla odžejati, kakor je ni
moglo potešiti njenih šest mož. Šele sedmi 'mož',
namreč Jezus (sedem je število popolnosti), ki ga je
sedaj srečala, ji lahko da živo vodo.
Jezus je spet vzkliknil: »Žejen sem!«, ko je umiral na
križu. In kaj je bila njegova žeja: da bi s svojo smrtjo in
vstajenjem prinesel Odrešenje vsem ljudem. Vojak je
prebodel s sulico njegovo stran. Pritekla je kri in voda.
Voda je znamenje krsta, ki očiščuje človeštvo. Kri pa
pomeni polnost Božjega življenja, ki ga prinaša njegovo
odrešenje. Tudi danes je Jezus žejen. Svojo ljubezen
želi izliti v moje, pa tudi v tvoje srce.
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

B – J. Bosko
R – Radvanje
B
8.00
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9.00
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10.30

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Jožefa Stermška, 30. dan
za ljubezen v družini in za izbiro študija

ponedeljek
16. 03.
Herbert, škof
torek
17. 03.
Patrik, misijonar
sreda
18. 03. – Ciril Jeruzalemski
četrtek
19. 03.
Jožef, Jezusov rednik
petek
20. 03. – Martin iz Brage
sobota
21. 03.
Serapion, škof
NEDELJA
22. 03.
4. postna nedelja
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18.30
8.00
18.30

za ++ starše Čurič in s. Bronislavo
za + Štefana Ferenčaka
za + Katarino Horvat
po namenu
za + Marjeto Lepoša
za + g. Jožeta Goličnika
za + Romana in Marijo Podlipnik
za + Rudija in Ano Rinc
za + Štefana Ferenčaka
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za + Draga Denaca
za svetost Cerkve

ponedeljek
23. 03.
Alfonz, škof
torek
24. 03.
Katarina Švedska, redovnica
sreda
25. 03.
Gospodovo oznanjenje DM
Četrtek
26. 03. – Evgenija, mučenka
petek
27. 03. - Gelazij, škof
sobota
28. 03.
Bojan, knez
NEDELJA
29. 03.
5. postna, tiha nedelja
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v zahvalo Bogu za življenje
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SVETE MAŠE
NEDELJA
15. 03.
3. postna nedelja

15. – 29. marec 2020

za + Srečka Brega in vse Bregove
za + Jožeta Sinkoviča in starše
za + Alojza Holerja
za + Erno Kričković in Mirka Pršina
za + Stanka in Marijo Ivanuša

za ++ prednike Krajnc in Ploj
za + Štefana Ferenčaka
za + Marjeto Lepoša
za + Marijo Brečko in Eriko
v zahvalo

za + Marjeto Lepoša
v zahvalo
za + Mirka Obrehta
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za zdravje
za zdravje in veselje

V SKRBI ZA NAŠ SKUPNI DOM …

KRIŽEV POT

Veseli smo, da postaja Don Boskov center s cerkvijo sv.
Janeza Boska vse bolj prepoznavno pastoralno in vzgojno
središče v severozahodnem delu Maribora. Žal pa še ni
dokončano, pa bi si vsi zelo želeli, da se to čimprej zgodi.
Če se ozremo v slabo poldrugo leto nazaj, ugotovimo,
da je bilo v tem času marsikaj storjenega v tej smeri:
- Da bi bila okolica čim bolj urejena, smo asfaltirali del
dohodne poti do cerkve, staro gradbeno ograjo ob cesti
smo zamenjali z lepo zeleno; podrli smo razpadajoče
gradbene barake, odstranili reklamne panoje, ki so nam
vsiljevali neprimerne reklame, postavili nadstrešnico ...
- Da bi bila naša ustanova bolj razpoznavna, smo uredili
prostore za karitas, postavili 9m velik lesen križ, na fasado
pa namestili napis Don Boskov center Maribor.
- Da bi se v cerkvi bolje počutili, smo uredili ozvočenje in
na klopi namestili blazine.
- Da bi nas cerkev spodbujala k še večji pobožnosti, smo
v njej namestili sliko Božj. sl. Andreja Majcna, obnovili
Marijin kip, na steno kora obesili pomenljive trakove … In
vse to zgolj s sredstvi mariborske salezijanske skupnosti
in darovi župljanov župnije sv. Janeza Boska.
… NAREDIMO ŠE KORAK NAPREJ
Letos želimo postoriti še kaj. Ob podpori župnijskega
pastoralnega sveta in z dovoljenjem naših predstojnikov
v Ljubljani bomo letos (do pozne jeseni):
- namestili okna na nedokončani del objekta ter
- objekt obložili s fasado.
Zakaj? Da se na objektu ne bi delala škoda, da cerkev
ne bi porabila toliko elektrike za ogrevanje in da bi bila
naša ustanova na zunaj tudi bolj privlačna.
Gre za dokaj veliko investicijo (okrog 100 .000€). Ali jo
bomo zmogli? Nekaj bo prispevala naša salezijanska
skupnost, nekaj se bo skozi vse leto nabralo pri nedeljskih
nabirkah, delno pa bo pomagala tudi naša inšpektorialna
skupnost. Seveda pa se za pomoč obračamo tudi na vse
župljane, obiskovalce mladinskega centra in prijatelje.
Dar lahko oddate v župnijski pisarni, v nabiralnik v
cerkvi (kdor želi ostati anonimen) ali pa na TRR (podatki
desno). Za vaš velikodušni dar se vam že vnaprej iskreno
zahvaljujem in kličem na vse vas Božjega blagoslova.
Salezijanska skupnost MB - za: Janez Potočnik, ekonom

V molitvi križevega pota
razmišljamo o trpljenju
našega Gospoda Jezusa
Kristusa. Lepo vabljeni,
da ga molite osebno ali v
družini!

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska
pri maši ob 10.30
15.3. – 3. postna nedelja
1. b.: Božica Glavica
2. b.: Andrej Kerle
Proš.: Maja Lukić Babić
22.3. – 4. postna nedelja
Veroučenci
ob dnevu staršev
29.3.– 5. postna nedelja
1. b.: Mirjam Luketič
2. b.: Srečko Horvat
Proš.: Dubravka Jajčevič
5.4. – cvetna nedelja
1. b.: Dubravka Jajčevič
2. b.: Milan Pliberšek
pasijon
Proš.: Božica Glavica

Dar lahko oddate tudi
na naslednji naslov
Don Boskov center
Engelsova ul. 66, MB
TRR
SI56 6100 0001 5103 344
Namen: fasada

