OZNANILA
– Danes 6. septembra je 23. nedelja med letom, angelska; prva v mesecu.
Začenjamo teden molitve za duhovne poklice. Pri sv. mašah bomo prisluhnili
nagovorom na temo: Duhovni poklic – zaklad v glinasti posodi.
– Don Bosko: Bog vam povrni za vaše darove.
– Jutri, v ponedeljek, začenjamo z VEROUKOM; razdeljen bo na več dni – tudi
zaradi epidemije koronavirusa. Urnik je na oglasnih deskah. Lahko pa ga vzamete
tudi zadaj. Obvestite sorodnike in prijatelje, katerih otroci še ne hodijo k verouku.
– V torek 8. septembra je praznik Marijinega rojstva – mali šmaren.
– Don Bosko: župnijski pastoralni svet ob 19.00.
– V petek 11. septembra srednja zakonska skupina ob 16.30 z varstvom otrok.
– V soboto 12. septembra molitveni dan za duhovne poklice MB dekanije – v
Rušah zvečer ob 18.00 (najprej molitvena ura, potem sv. maša in procesija).
– Radvanje: prvo sveto obhajilo ob 10.30.
– V nedeljo 13. septembra je 24. med letom, katehetska. Pri maši v Radvanju ob
9.00 in pri Don Bosku ob 10.30 blagoslov šolskih torb. Slavljenje za družine pri don
Bosku v cerkvi ob 16.00. Pričevanje zakoncev Julije in Boruta Fekonja.
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»LJUBEZEN JE IZPOLNITEV POSTAVE«

……………………………………..…………….

– V torek 15. septembra biblična skupina ob 19.00. Vabljeni novi člani. Skupaj
bomo odkrivali bogastvo, ki je skrito v Svetem pismu.
– V soboto 19. septembra Stična mladih, za MB na Vrbanski; začetek ob 14.00.
– Don Bosko: Na ta dan je ob drugem obisku Maribora l. 1999 papež sv.
Janez Pavel II. blagoslovil temeljni kamen Don Boskovega centra.
– V nedeljo 20. sept. je 25. med letom. MB-Sv. Križ: zlata maša g. Tončka Majca.
………………………………………………….

– 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.).
– Osmrtnica: V prometni nesreči je v 35 letu starosti umrl salezijanec, duhovnik +
Matild Domić. Leta 2018 je kot novomašnik pri Don Bosku vodil slovesnost ob
prazniku sv. Janeza Boska. Pogrebna maša v četrtek na Rakovniku ob 15.00; pogreb
v Želimljem ob 17.00. Njega in njegove domače priporočamo v molitev.
Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo!

bl. A. M. Slomšek

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.
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Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči.
Če te posluša, si pridobil svojega brata.«
(Mt 18, 15)
Zloglasnega roparja so peljali na morišče. Izrazil je
zadnjo željo: »Rad bi se srečal s svojim očetom!« Oče
je prišel. Sin mu je pljunil v obraz. Dejal mu je: »Ti si
kriv moje smrti. Ko sem ukradel prvi vijak, me nisi
kaznoval.«
Po preroku Ezekielu govori Gospod: »Tebe, sin
človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar
slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu!
Če porečem krivičnemu; 'Krivični, zagotovo umreš!' pa
ne govoriš, da bi posvaril krivičnega zaradi njegove
poti, umre ta krivični zaradi svoje krivičnosti, a njegovo
kri bom terjal iz tvojih rok …« (Ezk 33,7-8)
Začeli smo novo šolsko leto. Množica otrok in
mladine je sedla v šolske klopi. Učitelji in učiteljice ter
vso šolsko osebje se bo trudilo, da bi posredovali
učencem znanje za njihovo bodoče življenje. Poleg
znanja je pomembno, da mladi pridobijo vrednote ter
ljubezen do naše domovine. O tem je veliko govoril in
pisal bl. A. M. Slomšek. Slovenske dežele so bile takrat
v avstrijski monarhiji. Uradni jezik je bil nemščina. Zato
jim je Slomšek polagal na srce: vsak je svoji domači
deželi dolžan hvalo, ljubezen in pomoč.
Slomšek še posebej nagovarja starše. Ob materi
in očetu otrok rase. Doživlja njuno medsebojno
ljubezen. Še posebej se vtisne otrokom v spomin
obhajanje nedelj in praznikov. Z zglednim krščanskim
življenjem, pa tudi z besedo bodimo drug drugemu v
spodbudo in pomoč.
don Boskovi salezijanci

SVETE MAŠE

B –J. Bosko
R –Radvanje

NEDELJA
06. 09.
23. nedelja med letom
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ponedeljek
07. 09.
Marko Križevčan, muč.
torek
08. 09. – Marijino rojstvo,
mali šmaren
sreda
09. 09. – Peter Klaver,
četrtek
10. 09. – Nikolaj Tol.
petek
11. 09. – Bernard, red.
sobota
12. 09.
Marijino ime
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NEDELJA
13. 09.
24. nedelja med letom
ponedeljek
14. 09.
Povišanje svetega Križa
torek
15. 09.
Žalostna Mati Božja
sreda
16. 09. – Kornelij in Ciprijan
četrtek
17. 09. – Robert Bellarmino
petek
18. 09.
Jožef Kupertinski, red.
sobota
19. 09.
Januarij, škof in muč.
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25. nedelja med letom
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6. – 20. september 2020
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Nado in Karolino Breg
za + Marijo, Marjana, Franja Kodba
in sor. ter Rozalijo Goričanec
za blagoslov šolskega leta
v dober namen
v čast Svetemu Duhu
za razumevanje v družini
za + Feliksa Jelena
v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje
za zdravje
za + Stanislava Obaha
za zdravje

za prvoobhajance in njihove družine
za + g. Janka Kača
za pravo odločitev glede šole // za + Alberta Škofa
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
za + Oskarja in Amalijo Koren
za blagoslov zakona, družine ter spreobrnjenje
za ++ in žive župljane ter dobrotnike
za + Petro in Bena Štuheca in Nado Rauter
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje
za + Vladimirja Šimka
v zahvalo za srečen zakon
/Radvanje: ni svete maše/

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
bo potekal od 6. do 13. septembra 2020. Geslo tedna
in molitvenega dne, ki bo letos zaradi covida-19 nekoliko drugačen, je Duhovni poklic – zaklad v glinasti
posodi (prim. 2 Kor 4,7).
Apostol Pavel govori o Kristusovi skrivnosti in
pravi: »ta zaklad pa imamo v glinastih posodah« (2 Kor
4,7). Vse poziva, naj se zavedamo, da smo glina, torej
slabotni, grešniki. Brez Božje moči ne moremo iti
naprej. Ta Kristusov zaklad nosimo v svoji slabotnosti,
mi smo namreč iz gline. Kajti moč Boga, sila Boga je
tista, ki rešuje, ki zdravi, ki postavlja na noge. To je
stvarnost naše ranljivosti.
Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, grešniki,
je stvar velikodušnosti. Samo če sprejmemo, da smo
glina, bo k nam prišla izredna moč Boga in nam dala
polnost, rešitev, srečo, veselje, da smo rešeni. In tako
bomo sprejeli Gospodov zaklad. Na tak način bomo
pripravljeni sprejeti Gospodov klic in bomo v njem
srečni.
Prosimo Gospoda, naj poklicanim, pa tudi nam,
pomaga odkrivati zaklad poklicanosti v ponižnosti …
Letos bo molitveni dan osnovan nekoliko drugače.
Odvijal se bo po župnijah, v mariborski dekaniji v
soboto 12. septembra 2020 zvečer ob 18.00.
V tem tednu in na molitveni dan posvetimo več
časa molitvi za nove duhovne poklice. Nikar ne
pozabimo, samo če sprejmemo, da smo glina, bo k
nam prišla izredna moč Boga in nam dala polnost in
prepričan sem, tudi nove duhovne poklice!

OB ZAČETKU NOVEGA VEROUČNEGA LETA

za ++ in žive v domu oskrbovancev
v zahvalo za 10 let zakona in vnuka Pavla

za + Vladimirja Siranko
za + Slavka Iskra
za ++ in žive župljane ter dobrotnike

Dragi starši, verouk je le dopolnitev verskega
življenja in verske vzgoje vas, staršev. Vsekakor je pri
verski vzgoji na prvem mestu udeležba pri nedeljski
sveti maši. Brez nedeljske maše, ki je srečanje z
Jezusom in je temelj naše vere v Jezusa Kristusa, ni
pravega krščanskega življenja. Zato vas, dragi starši,
vabimo in spodbujamo, da skupaj s svojimi otroci
pridete k nedeljski sveti maši, pri njej tudi sodelujete z
molitvijo in petjem ter ste tako najboljši zgled vašemu
otroku.
(kateheti župnije Bakovci)

DAR za sv. maše, za fasado ali za
druge potrebe cerkve (pušica)
lahko oddate na spodnji naslov
(namen: MAŠA, 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

MOLITEV OB ZAČETKU
NOVEGA ŠOLSKEGA LETA
O Bog, ti nas držiš v dlaneh.
Ti nas vodiš in spremljaš.
Prosimo te, da bi bil začetek
šolskega leta čim manj stresen.
Razsvetljuj starše s Svetim Duhom,
da bodo našli to, kar je njihovim
otrokom najbolj potrebno.
Naj starši in otroci ne pozabijo
na krščanske vrednote.
Dobri Bog, pomagaj staršem,
babicam in dedkom, vsem, ki
bodo v tem letu vzgajali otroke,
da bi jih z zgledom in besedo
oblikovali v dobre ljudi.
Naj vzgojitelji med seboj
sodelujejo in se podpirajo.
Gospod, vzgajaj nas in nam odpiraj
oči za bližnje, za vse, ki so v stiskah
in jih bomo v tem šolskem letu
srečali. Jezus, naš največji učitelj,
naj nam bo »Pot, Resnica in
Življenje«. Starše, otroke, mladino,
učitelje priporočamo naši Božji
Materi Mariji. Ona, naša zvesta
Mati, naj nas varuje in podpira
na poteh življenja. Amen.

