OZNANILA
– Do konca avgustu pri don Bosku med tednom ni jutranjih maš, spet pa bodo od
1. septembra naprej.
– Danes 23. avgusta je 21. nedelja med letom.
– V ponedeljek 24. avgusta je spominski dan Marije Pomočnice. Pri svetih mašah
bomo prejeli blagoslov na njeno priprošnjo. Pri Don Bosku med večerno mašo
srečanje ZMP.
– V nedeljo 23. avgusta je 22. med letom.

l

……………….

»TI SI KRISTUS, SIN ŽIVEGA BOGA«

– V ponedeljek 31. avgusta je spominski dan sv. Janeza Boska. Zmolili bomo
molitve ob vaji za srečno smrt.
– V četrtek 3. septembra je molitev za nove duhovne poklice.
– V petek 4. septembra je prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu.
Obiskali bomo bolne in ostarele na domu. Maša v domu oskrbovancev ob 16.00.
– V soboto 5. septembra se bomo posvetili Srcu Marijinemu
– V nedeljo 6. septembra je 23. med letom; angelska nedelja.

Jezus je dejal Petru:
»… Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala,
in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev
in peklenska vrata je ne bodo premagala.
Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva;
kar koli boš zavezal na zemlji,
bo zavezano v nebesih.«
(Mt 16, 13-19)

……………….

– VEROUK v obeh župnijah bomo začeli v tednu po 6. septembru. V ta namen
bomo od 2. do 4. septembra (sreda – petek) od 17.00 do 18.00 v župnijski pisarni
pri Don Bosku na voljo za kakršnakoli pojasnila v zvezi z veroukom v obeh
župnijah; bo tudi možnost za vpis novih kandidatov, tudi v višje razrede – o tem
lahko obvestite svoje sorodnike in prijatelje, katerih otroci še ne hodijo k verouku.
……………….

– ROMANJE: v Loreto in Assisi smo prestavili na čas od 16. do 18. oktobra 2020.
Zaenkrat se zdi, da ga bomo lahko izvedli. Romarski kraji sedaj niso tako oblegani.
Bogoslužje bomo lahko imeli sami zase, ne bo mešanja z drugimi ljudmi. Eni ste že
plačali del ali celoten prispevek. Prosimo, da vsi še enkrat potrdite svojo prijavo.
Lahko pa se prijavite še novi kandidati za romanje.
– Vabljeni, da darujete za sv. maše in za potrebe obeh župnij (gl. 3. str.).
POZNO SEM TE VZLJUBIL, Lepota, večno davna in večno nova, pozno sem te vzljubil!
In glej, bil si v meni in jaz sem bil zunaj in tam sem te iskal in nelepa spaka sem se poganjal
za lepimi liki, ki si jih ti ustvaril. Z menoj si bil, jaz s teboj ne. Daleč od tebe so me držale
stvari, ki bi sploh ne bivale ne, ko bi v tebi ne bile. Klical si in klical, da si mi gluhoto prebil.
Bliskal si in žarel, da si mi slepoto pregnal. Sladko zavonjal si mi in vsrkal sem tvoj vonj in
zdaj koprnim po tebi. Okusil sem te in zdaj sem te lačen in žejen. Dotaknil si se me, pa sem
zagorel po tvojem miru. (sv. Avguštin – goduje 28.8. – Izpovedi, 7. knjiga)
Naročilo sv.maš in druge informacije: tel: 031.358021 ali 02.429.6040 (župnik Franc Brečko) ali po
e-pošti: franc.brecko@sdb.si ali maribor@sdb.si - splet: maribor.donbosko.si - fb: Bosko Mariborski
Odgovarja: Franc Brečko, župnik, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor /// tisk: Tiskarstvo Črnčec.

.

V počitniškem branju mi je prišel v roke lanski
nagrajeni roman Bronje Žakelj: Belo se pere na
devetdeset. Krasno opisuje malomeščansko potrošniško življenje današnje družine ... Mati zboli za
rakom. Tega novega dejstva kar ne morejo sprejeti. Do
konca se ne znajo soočiti z boleznijo in smrtjo. Pozneje
zboli še hčerka. Nov šok za družino. Preprosto jo
odpišejo. Oče ji od začetka skuša stati ob strani. Vendar
nima moči; dejansko jo že pokoplje. Hčerka pa se bori.
Kemoterapija ter obsevanja jo uničujejo; vendar ona
ohrani upanje. In zdrži. Zelo je povezana z bratom. Kot
alpinist se smrtno ponesreči. Tudi smrt brata je ne
uniči; upanje jo ohranja pri življenju.
Za nas kristjane je to upanje Jezus Kristus. Jezus je
spraševal učence, kaj pravijo ljudje o njem. Apostoli
naštevajo: Janez Krstnik, Elija, kdo izmed prerokov …
Nato jih naravnost vpraša: »Kaj pa vi pravite, kdo
sem?« Takrat pa Simon Peter reče: »Ti si Kristus, Sin
živega Boga!« Jezus mu je dejal: »Blagor ti, Simon,
Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak
moj Oče, ki je v nebesih. …«
Kdo pa je Jezus za nas?
Je resnični sopotnik našega življenja, naš Odrešenik!
don Boskovi salezijanci

SVETE MAŠE
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27. 08. – Monika, mati sv.
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petek
28. 08. – Avguštin, cer. učitelj
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31. 08.
Pavlin, škof
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01. 09.
Egidij, opat
sreda
02. 09. – Marjeta, mučenka
četrtek
03. 09. – Gregor Veliki, papež
petek
prvi petek
04. 09.
Rozalija, spokornica
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prva sobota
05. 09.
Mati Terezija
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24. 08.
Natanael (Jernej), apostol
torek
25. 08. - Ludvik IX., kralj
sreda
26. 08. – Ivana, redovnica
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23. avgust – 6. sept. 2020
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za zdravje družin Tomažič in Kselman
za ++ Höztlove in Ogrizkove
za + Alberta in Marijo Marzidovšek, obl.
za + g. Štefana Ferenčaka
za + Stanislava Obaha in Draga Brodnjaka

za ++ iz družine Tomažin
za ++ starše, sestro in Marjeto ter Hermino
v zahvalo za življenje
v zahvalo
v čast Svetemu Duhu

za + Alojza Motalna, obl. in Vero

za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za ++ iz družin Hercog in Hrnčič
za + očeta Vladka Polajnerja
za + Stanislava Obaha // v čast Svetemu Duhu
po namenu
za + g. Štefana Ferenčaka
v čast Svetemu Duhu
za duhovniške in redovniške poklice
v čast Srcu Jezusovemu
za ++ in žive v domu oskrbovancev

v čast Srcu Marijinemu
za ++ in žive dobrotnike don Boskovega centra
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Nado in Karolino Breg
za + Marijo, Marjana, Franja Kodba in sorodnike
ter Rozalijo Goričanec

G. MITJA – DOBRODOŠEL MED NAMI !
Salezijanski skupnosti v Mariboru se je v začetku
avgusta pridružil mlad salezijanski duhovnik g. Mitja
Franc, ki je imenovan za kaplana in za voditelja
Salezijanskega mladinskega centra.
G. Mitja prihaja iz iste prekmurske vasi in župnije
kot naš sobrat Tone Ciglar – z Gornje Bistrice, župnija
Črensovci. Rojen je bil 21. junija 1988 (ob 100-letnici
don Boskove smrti) in ima še mlajšo sestro. Po končani
osnovni šoli je obiskoval Gimnazijo Želimlje in bival v
tamkajšnjem dijaškem domu. Po maturi je stopil na
pot salezijanskega poklica. Vpisal se je na Teološko
fakulteto v Ljubljani, noviciat (leto priprave na
salezijansko življenje) je opravljal v Pinerolu pri Turinu
(Italija) ter 8. septembra 2009 v don Boskovem
rojstnem kraju na Colle don Bosco izpovedal prve
redovne zaobljube. Dvoletno vzgojno prakso je opravil
v Želimljem, teološko fakulteto pa končal v Turinu. Na
praznik apostolov Petra in Pavla l. 2016 je bil posvečen
v duhovnika ter si za novomašno geslo izbral misel:
»Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Pasi moje ovce!«
(Jn 21,16). Kot duhovnik je bil poslan v Celje za vodjo
Salezijanskega mladinskega centra in po štirih letih
prihaja med nas v Maribor. Mitja – iskreno dobrodošel
v zavetju prve cerkve, posvečene sv. Janezu Bosku.
FASADA na Don Boskovem centru
Tik pred praznikom Marijinega vnebovzetja je bila
končana fasada na zahodni strani (proti Supernovi Qlandiji) in nanjo nameščen še en napis 'Don Boskov
center Maribor'. Nadaljujejo se dela na južnem delu
fasade. Res, Bog povrni vsem, ki z molitvijo, žrtvijo in
darovi podpirate to naše delo.

BOŽJA BESEDA
za vsak dan
poišči na spletu: hozana.si
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
.

ČE OTROK doživlja kritike,
se nauči obsojati.
Če otrok doživlja sovražnost,
se nauči prepirljivosti.
Če otrok doživlja zasmehovanje,
se nauči biti boječ.
Če otrok doživlja osramočenje,
se nauči biti vedno kriv.
Če otrok doživlja strpnost,
se nauči potrpežljivosti.
Če otrok doživlja odobravanje,
se nauči zaupanja.
Če otrok doživlja pohvalo,
se nauči spoštovati.
Če otrok doživlja varnost,
se nauči verjeti.
Če otrok doživlja potrditev,
se nauči ceniti se.
Če otrok doživlja
sprejetje in prijateljstvo,
se na tem svetu nauči
najti ljubezen.
po Dorothy Law Nolte

