
Nedelja, 13. 12. 2020 
 

»VESELITE SE!« 
 

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 
Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o 
luči, da bi po njem vsi sprejeli vero … »Jaz sem glas 

vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor 
je rekel prerok Izaija … Jaz krščujem z vodo, med 

vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za 
menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen 

na sandali.«  (Jn 1,6.7.23.26.27)   
 

Janez Krstnik naznanja ljudem, da prihaja 
Odrešenik. On je luč, ki bo pregnala temo sveta. 

Mlada starša Katja in Klemen Ban sta v veselju 
pričakovala petega otroka. Že v nosečnosti so zdravniki 
odkrili hudo okvaro. Kljub vsemu sta sprejela novo 
življenje. Ob porodu je nehala dihati. Oče jo je krstil in 
je oživela. Zdravniki so predvidevali, da bo že v prvem 
letu umrla. Kljub temu so z njihovo Katarino praznovali 
prvi rojstni dan. Starša pričujeta: »To lahko osmisliš 
samo v luči vere in tega, da je bilo trpljenje potrebno za 
naše odrešenje. Če svoje trpljenje pridružiš 
odrešenjskemu trpljenju, da ga Božja ljubezen 
preobrazi in spremeni v nekaj dobrega, ga v tej luči ni 
težko sprejeti … Res smo blagoslovljeni, ni nam hudega. 
Lepo se imamo s Katarino in lahko smo hvaležni.«   

K veselju, molitvi, hvaležnosti nas vabi na današnjo 
3. adventno nedeljo tudi apostol Pavel ter prerok 
Izaija: »Silno se veselim v Gospodu, moja duša se 
raduje v mojem Bogu.« 

Veselja, radosti, miru v teh adventnih dneh; 
posebej pa ob prazniku rojstva našega Odrešenika  

vsem vam in vašim družinam  
  don Boskovi salezijanci 

      

OZNANILA 
Obhajamo adventni čas. Ob adventnem venčku se zvečer zbere družina: lahko kaj 
zapojete, preberete zgodbo iz Adventnega koledarja ter zmolite večerno molitev.  
– V nedeljo  13. decembra je 3. adventna. Goduje sv. Lucija, mučenka. 
– V sredo 16. decembra se začenja božična devetdnevnica; bližnja priprava na praznik 
Gospodovega rojstva. Poglobimo družinsko molitev.  
– V nedeljo  20. decembra je 4. adventna. Vzeli boste lahko betlehemsko lučko. 
– V četrtek 24. decembra je prvi sveti večer. V družinah naredimo jaslice. Ob njih 
oblikujmo praznično ozračje s pesmijo božičnih pesmi ter molitvijo.  
– V petek 25. decembra slovesni praznik Jezusovega rojstva – BOŽIČ.   
– V soboto 26. decembra sv. Štefan, prvi mučenec. Tudi državni praznik Dan 
samostojnosti in enotnosti. 
– V nedeljo  27. decembra je praznik Svete Družine. Goduje sv. Janez, apostol in 
evangelist. Ta dan ima god ravnatelj naše skupnosti g. Janez Potočnik; v četrtek prej 
pa rojstni dan. Prisrčno mu čestitamo, zahvaljujemo se mu za vse njegovo delo in ga 
priporočamo v molitev.  
– Umrla je Alojzija Lešnik z Igriške ulice 9. V četrtek smo pokopali Jožefa Horvata. 
Iskreno sožalje domačim. Priporočamo ju v molitev.  
– Verski tisk: Družina, Žup. glasilo Naše korenine, Marijanski koledar (zelo aktualen – s 
kužnimi znamenji na Slovenskem); knjižica Zdrava Marija (avtor Tone Ciglar) ...  
- BIRMANCI. V letošnjem veroučnem letu so se veroučenci 7. in 8. raz. začeli pripravljati 
na prejem sv. birme. V začetku decembra naj bi bila njihova predstavitev, pa je zaradi 
epidemije odpadla. Prav pa je, da veste: v župniji sv. Janeza Boska je 17 fantov in 
deklet, in vsi so napisali tudi prošnjo za prejem tega zakramenta; v Radvanju pa se na 
birmo pripravlja 14 mladih. Vabim vas, da jih podpremo z molitvijo in zgledom.  
 

OBVESTILA ZA ČAS KORONA-KRIZE 

– Do nadaljnjega zaradi korona-krize v župnijah NI sv. maš z ljudstvom. Verniki imate 

možnost prejeti sv. obhajilo in spoved (družine tudi po osebnem dogovoru), k obhajilu v cerkev 

pa lahko pristopate le posamično (po eden) oz. ena družina: 

V župniji sv. Janeza Boska: med tednom vsak dan popoldne od 16.30 do 18.00, ob 

nedeljah pa med 8.00 in 11.30 uro.  

V župniji Radvanje: obhajilo oz. sv. spoved ob nedeljah med 9.00 in 10.00 uro.  

– Duhovniki DBC Maribor bomo sami darovali vse sv. maše po vaših namenih na določen dan. 

– Zaradi korona-krize odpadejo razna srečanja skupin in redni verouk.  

– Za VEROUK bodo otroci dobivali razne spodbude od svojih katehetov oz. katehistinj prek  

e-pošte. Prosimo starše, da otroke spodbujate k temu, da bodo vključeni v ta način kateheze.  
 

– Vabimo vas, da darujete za potrebe obeh župnij in za sv. maše. 
 
 
 

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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SVETE MAŠE 
B –J. Bosko 

R –Radvanje 13. – 27. december 2020 
NEDELJA 
13. 12.  
3. adventna nedelja  

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane  //  za + Alojza Holerja 
za + Slavka Iskra   //  za + Marijo Arko 
v čast MP za spreobrnjenje in blagoslov podjetja 

ponedeljek 
14. 12.  
Janez od Križa 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Marijo Arko // za zdravje družine 
v čast Svetemu Duhu 
za modro vlado ter razumno opozicijo 

torek 
15. 12.   
Antonija in Krizina 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Marijo Arko  
za + Ivana Cerovška 
za + Alojzijo Lešnik, pogrebna 

sreda          1.dan devetdn.        
16. 12. – Adela, kraljica 

R 

B 

  8.00 

18.30 

v zahvalo za prejete dobrote // za krščenca, družino 
v čast Božjemu usmiljenju // za + Marijo Arko  

Četrtek      2.dan devetdn. 
17. 12. – Viviana, opatinja 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za ++ iz družine Gradišnik 
za + Marijo Arko  

petek         3.dan devetdn.     
18. 12. – Vunibald, opat 

R 

B 

  8.00 

18.30 

za + Domna Brega in vse Bregove 
za + Marijo Arko // za + očeta Hinka Robnika, 6. obl. 

sobota       4.dan devetdn.         
19. 12.  
Urban V., papež  

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Marijo Arko  
 
 

NEDELJA    5.dan devetdn.         
20. 12.  
4. adventna nedelja 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike   
za naš rod in mlade družine  
za + Marijo Arko  

Ponedelj.   6.dan devetdn.         
21. 12.  
Peter Kanizij 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Marijo Arko  
 

Torek         7.dan devetdn.         
22. 12. – Frančiška 
Cabrini, redovnica 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Marijo Arko  
 
za ++ starše in svaka 

sreda          8.dan devetdn.         
23. 12. Janez Kancij, duh. 

R 

B 

   8.00 

18.30 

za + Oskarja in Amalijo Koren  
 

četrtek              Sveti večer 
24. 12. – Adam in Eva 

B 

R 

19.00 

23.00 

v spomin na Aljaža za zdravje otrok 
za + Janeza Bajca 

petek             
25. 12.  – BOŽIČ 
Gospodovo rojstvo 

B 
B 
R 
B 

24.00 
  8.00 
  9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike   
  
/priložnost za spoved in obhajilo/ 
za ++ starše Julijana in Viko Ferčec 

sobota           
26. 12.  
Štefan, prvi mučenec 

B 

R 

B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za + Stanislava Obaha in sorodnike  
/priložnost za spoved in obhajilo/ 
za + g. Janka Kača 

NEDELJA 
27. 12.  
SVETA DRUŽINA 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici 
za + Ferda in vse + Tašner  
za ++ in žive župljane ter dobrotnike   
za + prve dobrotnike DBC - zakonca Lobnik 

BOŽIČNO voščilo 2020 
 

Praznovanje božiča v tako izrednih razmerah nas 
spodbuja, da razmišljamo, kaj je v življenju in v naših 
praznovanjih bistveno in kaj manj pomembno. V božič-
nem praznovanju doživljamo radost in srečo družinskega 
življenja in tudi bolečino vseh, ki so v kakršni koli stiski, še 
zlasti bolnikov. Bližina Boga, ki se nam je približal in nas v 
Jezusu Kristusu objel, nas spodbuja, da smo blizu drug 
drugemu, da poglobimo vezi medsebojne pripadnosti in 
zvestobe. Združeni v molitvi ob družinskih jaslicah lahko 
doživimo Božjo ljubezen. Kljub karanteni in nevarnostim 
za okužbe in celo za življenje lahko poskrbimo, da se Jezus 
lahko rodi v naši sredi, saj je obljubil, da bo med nami, če 
bomo zbrani v Njegovem imenu in v Njegovi ljubezni … 

Tudi Marija in Jožef sta doživljala neke vrste izolacijo 
in stisko, daleč od domačega kraja in svojih domačih. A 
vesela novica božične noči je namenjena prav vsem, ki 
doživljajo te omejitve. Bog je prišel reševat, kar je 
izgubljeno, obrobno. Prihaja, da bi se v Njem prepoznali 
kot sinovi in hčere ljubečega Očeta. Bog vstopa v naše 
odnose, da bi v drugih, zlasti pa v bolnih, nesrečnih in 
zapuščenih, osamljenih, videli brate in sestre istega 
Očeta, odrešene po Njegovi ljubezni. 

Vsem vam in vašim najbližjim želimo iz srca lepo, 
čeprav okrnjeno božično praznovanje.                Vaši škofje 
 

PRIPRAVA NA BOŽIČ 
Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

 

Božična devetdnevnica (16.-24. december) 

Čudovita priložnost, da v družini ali osebno poživite 
to pobožnost v pripravi na božične praznike: pri 
večerni molitvi ob adventnem venčku družine z 
veroučenci uporabite 'ADVENTNI KOLEDAR'. V 
cerkvi ali župnišču lahko (zastonj!) dobite drobno 
knjižico 'V MOLITVI POVEZANI' (imamo jih veliko, 
lahko jo podarite tudi svojim prijateljem) … 
Božična spoved in prejem sv. obhajila 

Priložnost za prejem sv. spovedi in sv. obhajila imate 
v don Boskovi cerkvi vsak delovni dan od 16.30 do 
18.00 in ob nedeljah od 8.00 do 11.30. Družine, 
pridite skupaj z otroki – veroučenci. Jezus ne prihaja 
le v jaslice, še veliko bolj si želi priti v naša srca, da 
ga prejmemo, njega resničnega, v svetem obhajilu.  
Priprava jaslic  

Ne odlašajte na zadnji večer. Družine, pripravite jih 
skupaj z otroki. Na sveti večer jih blagoslovite, ob njih 
molite in zapojte božične pesmi.  

DAR za sv. maše, za fasado ali za 
druge potrebe cerkve (puš'ca) 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 
 

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN 
na spletu: hozana.si 

DRUGE DUHOVNE SPODUBDE 
na spletu: portal.pridi.com 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

VSI SMO LAHKO ANGELI 
 

December je čas pričakovanja, radosti, 
DAR-ovanja, bližine, topline. Angeli vedno 
prinašajo vesela sporočila in eden izmed 
njih si lahko letos TUDI TI ! 

V naši bližini živijo ljudje, ki jim prazniki 
predstavljajo stisko, bolečino, osamljenost. 
V želji, da bi v tem času razveselili prav 
TISTE, ki nimajo svojcev, pogostih obis-
kov, so bolni, žalostni, preizkušani - ali pa 
v njihov nabiralnik prispejo le položnice in 
reklame, te vabimo, DA LETOŠNJE PRA-
ZNIČNO VOŠČILO POŠLJEŠ TUDI NJIM. 
POSTANI glasnik VESELIH SPOROČIL. 

Voščilo lahko izdelaš, napišeš ali 
narišeš kar sam – šteje vsaka dobra želja, 
ki nariše nasmeh, ogreje srce in podari 
trenutek topline! Pozoren bodi le na to, da 
bo pisava dovolj velika in čitljiva! 

»Razveseli tudi tiste, ki nasmeh 
najbolj potrebujejo«! 
   - Poznaš kakšno osamljeno osebo? 
   - Stopi v vlogo njegove/ne/ga angela. 
   - Obdaruj ga/jo z voščilnico. 
 

Zaposleni našega Društva SMC MB 
bodo za ta namen izdelali nekaj voščilnic 
za župljane v preizkušnji. Lahko  se nam 
pridružiš.  

 

    Spremljajte nas na spletu    .           

.     maribor.donbosko.si     .     



  


