OZNANILA
– V mesecu juliju in avgustu pri don Bosku med tednom ni jutranjih maš.
– Danes 9. avgusta je 19. nedelja med letom.
– V soboto 15. avgusta je slovesni praznik MARIJINO VNEBBOVZETJE – veliki
šmaren. Maše kot ob nedeljah 8.00 in 10.30 pri Don Bosku; ob 9.00 v Radvanju.
Vzemimo si čas in poromajmo v kako Marijino svetišče (npr.Ptujska gora – plakat).
– V nedeljo 16. avgusta je 20. med letom. To je tudi rojstni dan sv. Janeza Boska.
Don Bosko: Vabljeni, da se ob don Bosku za njegov praznik zberemo v čim
večjem številu, in da se v molitvi priporočimo zavetniku mladih. Seveda – posebej
vabljeni tudi mladi – Don Boska namreč ni brez vas, mladi. Sv. mašo ob 10.30 bo
daroval predstojnik slovenskih salezijancev g. Marko Košnik. Vabljeni.
– V nedeljo 23. avgusta je 21. med letom.
– Vabljeni, da darujete za sv. maše in za potrebe obeh župnij (gl. 3. str.).
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– FASADA. V Don Boskovem centru so mojstri zaključili s fasado na severni strani in
nadaljujejo z deli na zahodni strani. Na dvorano in ob njej so namestili šest vrat.
Don Bosko nam pravi: »Kdor seje dobra dela, bo zbiral dobre sadove. V nebesih
bom molil še posebno za naše dobrotnike, da Bog blagoslovi nje in njihove družine,
da bodo nekoč vsi prišli večno slavit Boga in prepevat Božjemu veličastvu.« Res,
iskrena hvala vsem, ki z molitvijo, žrtvijo in darovi podpirate to naše delo.
IZROČITEV SLOVENSKEGA NARODA MARIJI
na praznik Marijinega vnebovzetja
Sveta Devica Marija!
Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila in si z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje
in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.
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»BODITE POGUMNI! JAZ SEM. NE BOJTE SE!«
In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.
Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se
je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!«
Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal:
Malovernež, zakaj si podvomil?«
(Mt 14,29-31)
Ivan je mladi fant. Na krasno nedeljsko jutro še leži
v postelji. V sobi je hladno. Zunaj že pritiska poletna
vročina. Ali naj vstane in gre k maši? Saj se mu bodo vsi
posmehovali. Kdo od njegovih prijateljev bo sploh šel?
V njem se začenja boj med prijaznim Božjim povabilom
ter njegovo lenobo in udobnostjo.
Špela je mlada žena. Ima tri otroke.
Nepričakovano je spet zanosila. Vedela je, da bo v
trenutku, ko se bo to zvedelo, postala predmet
posmehovanja sodelavk in sodelavcev v službi: »Se ne
zna zaščititi!« Pa tudi prijateljice in sosede je ne bodo
razumele. Naenkrat se bo znašla v nevihti posmehovanj
in nerazumevanja. Ponudila se ji je priložnost, da bi na
hitro naredila splav. Bo imela dovolj poguma, da bo
poslušala tihi Kristusov glas?
Duhovni pisatelj Tomas Merton je zapisal, da v
normalnih razmerah niti ne opazimo, kako malo vere
imamo. V našem življenju pa se mimogrede stemni.
Bolezen nam lahko uniči vse naše načrte. V družino
lahko poseže smrt. V mejnih situacijah se začuti, kaj je
v človeku. Če smo gradili samo na sebi, na svojem
egoizmu, se nam bo vse zrušilo. Če smo pa gradili
odnose s soljudmi, nam bo to velika opora. Vedno pa
nam je lahko največja opora vera v Boga.
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

SVETE MAŠE
NEDELJA
09. 08. – Edith Stein, muč.
19. nedelja med letom
ponedeljek
10. 08.
Lovrenc, diakon in mučenec
torek
11. 08.–Klara (Jasna), red.ust.
sreda
12. 08. – Ivana Šantalska, vd.
četrtek
13. 08. – Poncijan in Hipolit
petek
14. 08. – Maksimiljan Kolbe
sobota
15. 08.
MARIJINO VNEBOVZETJE
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16. 08. – Rok, romar
20. nedelja med letom
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Evzebij, papež
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19. 08. – Janez Eudes
četrtek
20. 08.
Bernard, cerkveni učitelj
petek
21. 08.
Pij X., papež
sobota
22. 08. – Marija Kraljica
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9. – 23. avgust 2020
za + Stanislava Obaha
za uspešno zdravljenje
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za ++ starše Majhenič
za + Nado Lukić
po namenu
za zdravje na duši v družini /// po namenu
za + g. Štefana Ferenčaka
za + Alojza in Marijo Tement
za + Stanislava Obaha
za ++ iz družin Manetti in Guzelj
za + moža Antona
za + Feliksa Jelena
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Alojza Holerja, 7. obl.
za + Marjana Pintarja
za ++ Grašičeve
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Ivana Krambergerja
za + Jakoba Rozmana
v zahvalo
v zahvalo Mariji Pomočnici
za + starše Kosi
po namenu ZŠ // po namenu
za + Hermino Lopuh
za + g. Štefana Ferenčaka
za + Zrinko Štambuk // po namenu
za žive in rajne Weilguny in Meško
za + Stanislava Obaha
po namenu ZŠ
za zdravje
za ++ in žive v domu oskrbovancev
za + Katico in Marijo Koletnik
v čast Materi Božji
po namenu
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za zdravje družin Tomažič in Kselman
za ++ Hötzlove in Ogrizekove
za + Alberta in Marijo Marzidovšek, obl.

MARIJA JE Z NAMI V DON BOSKOVEM CENTRU KOT
Brezmadežna, Pomočnica, Rožnovenska, Božja mati
Marija Brezmadežna - Kapelica ob krožišču (8.12.)
Na stičišču ulice Proletarskih brigad in Dravograjske
ceste pri Supernovi stoji preprosta Marijina kapelica,
ki tukaj zre na številne mimoidoče, posebej še tiste, ki
se ustavijo in pri njej iščejo tolažbo in pomoč. Kapelica
je bila postavljena in blagoslovljena ob začetku
gradnje Don Boskovega centra 16. 9. 2011 v spomin
na prvo sv. mašo ob ustanovitvi župnije sv. Janeza
Boska, ki je bila darovana na praznik Brezmadežne 8.
decembra 1986 v tedanji kapeli na Dragonijevi 6.

DAR za sv. maše, za fasado
ali za druge potrebe cerkve (pušica)
lahko oddate na spodnji naslov
(namen: MAŠA ali FASADA ali DAR)
Don Boskov center
Engelsova ul. 66, Maribor
TRR SI56 6100 0001 5103 344
Župnija MB - Radvanje
Lackova ul. 2, Maribor
TRR SI56 6100 0001 5303 649
.

Mariborska Marija Pomočnica – Marija 'Šmarnica'
je delo ak. sl. Jožefa Zela in je od leta 1990 krasila
kapelo na Dragonijevi (do leta 2013), potem kapelo
Don Boskovega centra (do leta 2015), sedaj pa ima
svoje mesto v don Boskovem svetišču. Slika je bogata
s simboliko in je nekakšen triptih v enem kosu: na
Marijini desnici svet teme in človekove zagledanosti
vase; na njeni levici svet sonca, življenja, odrešenosti;
v sredini pa Marija, Mati novega, odrešenega sveta,
Marija Šmarnica, ki prečiščuje neodrešeni svet v odrešenega, ki v svet prinaša otroka Jezusa, odrešenika.
Rožnovenska Mati Božja – Marijin kip pri koru
Marijin kip pri koru nam govori, da je Gospodova dekla
že marsikaj prestala, da kot naša sopotnica pozna naše
življenjske poti. Odeta je v preprosta oblačila, je ena
od nas, je gospodinja in mati. Njen obraz razodeva, da
skrbno bedi nad nami. Zato se ji zaupno priporočajmo
– in bo z nami kot je bila v vseh velikih preizkušnjah
človeštva. – Dar sobratov salezijancev iz Veržeja.
Božja Mati Marija – na vratcih tabernaklja
Z vratci tabernaklja smo povezani z don Boskom in z
baziliko Marije Pomočnice v Torinu, ki jo je on zgradil
(1868). Vratca so bila ob prenovi bazilike po l. 1921
podarjena slovenskim salezijancem. Zapis na vratcih
pravi: »Vratca prvega tabernaklja na glavnem oltarju
bazilike Marije Pomočnice v Turinu, ki jo je dal zgraditi
častitljivi duhovnik Janez Bosko. Ta tabernakelj je bil
tam od postavitve svetišča (1864) do leta 1921.«
Božja Mati Marija – nam podarja svojega sina Jezusa.

IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Na don Boskov rojstni dan 16. avg.
2011 je gradbeno podjetje Granit
začelo z zemeljskimi deli na parceli
don Boskovega centra. V župnijskih
oznanilih za 14. avg.'11 je zapisano:
»Narobe je, če rečem, da se je sedaj
le začela gradnja DBC Maribor. Kajti
gradnja se je začela takrat, ko ste
začeli pridobivati zemljišča, iskali
ideje, zbirali sredstva, vložili
nešteto prošenj, zbirali podpise, se
pogajali, usklajevali načrte in še kaj.
Zaradi vsega truda in prizadevanja
je lahko prišlo ta teden na našo
zemljo gradbeno podjetje in začelo
z gradbeni aktivnostmi. Naše delo
še zdaleč ni končano. Še bomo
morali moliti, da damo Bogu vedeti,
da ga resnično potrebujemo, zbrati
bo potrebo še kar nekaj sredstev,
pridobiti veliko prijateljev, ki nas
bodo podpirali in še kaj.«
-------------------------------------------------Tel: 02-429.60.40
Ept: maribor@sdb.si
Splet: maribor.donbosko.si
Fb: Bosko Mariborski

