
Nedelja, 20. 12. 2020 
 

»NE BOJTE SE!« 
»Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse 

ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil 
Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v 

znamenje: našli boste dete, v plenice povito in 
položeno v jasli … Slava Bogu na višavah in na zemlji 

mir ljudem, ki so mu po volji.«  (Lk 2,10-12.14)  

  

Novorojeni prinaša upanje v sivino, brezizhodnost 
današnjega časa. Med nas prihaja kot nebogljen otrok.  

Očka pripravlja jaslice. Sedemletna Urška mu s 
svojo igrivostjo skušala pomagati. Mami je v mislih pri 
otročičku, ki se bo kmalu rodil. Urška je polna vprašanj: 
»Kako naj pričakujemo Jezusa? Saj je že prišel. Če 
pravimo, da je Jezus vedno z nami, zakaj ga še 
pričakujemo?« Mamica ji skuša odgovoriti: »Poglej 
moj trebuh. Vemo, da je Niko že tukaj in je z nami. A ga 
pričakujemo. Govorimo z njim, pripravljamo zibelko, 
oblekce. Komaj čakamo, da pride februar, ko bomo 
zagledali njegove očke, njegov obraz, ga prijeli za 
rokce, ga poljubljali. Niko je že tukaj, a vemo, da bo 
med nami še močneje, na lepši način! – Vidiš, tako je 
tudi z Jezusom. On je že prišel, je vedno z nami, v 
vsakem trenutku, a čakamo dan, ko ga bomo videli v 
obraz, ko ga bomo lahko objeli in ko bomo z njim še na 
veliko lepši način!« 

V življenju se srečujemo z raznimi preizkušnjami.  
Bolezen virusa je še povečala naše stiske. Novorojeni 
Jezus pa nam želi povedati, da nismo sami. On je 
Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.  

Upanje, mir in veselje Njega, ki prihaja, naj v teh 
prazničnih dneh napolnjuje vaša srca in srca vseh vaših 
družinskih članov in prijateljev, zlasti otrok, bolnih in 
ostarelih.                                           don Boskovi salezijanci 
      

OZNANILA 
Obhajamo božično devetdnevnico; bližnjo pripravo na Gospodovo rojstvo. Poglobimo 
družinsko molitev, pripravimo jaslice, v cerkvi lahko dobite blagoslovljeno vodo …  
– V nedeljo  20. decembra je 4. adventna. Vzamete lahko betlehemsko lučko in tudi 
blagoslovljeno vodo v malih stekleničkah – za blagoslov doma na tri svete večere. 
– Spoved veroučencev pri don Bosku (tudi iz Radvanja): od 21. do 23. decembra, v 
ponedeljek, torek in sredo, od 16.00 do 18.00, kadar vam najbolj ustreza. Vabljeni.  
– 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. Poleg dopold. 
možnosti od 8.00 do 11.30 lahko pristopite k obhajilu tudi popol. od 14.00 do 18.00.  
– V soboto 26. dec. sv. Štefan, prvi muč. 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 Janez Potočnik; v četrtek prej pa 
rojstni dan. Čestitke in zahvala za vse njegovo delo; priporočamo ga v molitev.  
– V četrtek 31. decembra je drugi sveti večer, silvestrovo. Zahvalili se bomo za preteklo 
leto ter prosili za Božji blagoslov v novem letu.  
– V petek 1. januarja, Novo leto, Marija Božja mati.   
– V nedeljo  3. januarja je 2. nedelja po božiču.  
 

– Verski tisk: Družina, Žup. glasilo Naše korenine, Marijanski koledar (zelo aktualen – s 
kužnimi znamenji na Slovenskem); knjižica Zdrava Marija (avtor Tone Ciglar) ...  
– VERSKI TISK V NOVEM LETU: Družina 119,60 €; Ognjišče 33,50 €. 
 

– BIRMANCI. V letošnjem veroučnem letu so se veroučenci 7. in 8. raz. začeli pripravljati na 
prejem sv. birme. 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 

lahko pristopate v skupinah do 20 ljudi: 

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 in praznikih od 9.00-10.00.  

– 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 20. dec. 2020 - 3. januar 2021 
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 + Stanislava Obaha 
za + Janeza Zorka // za + Marijo Arko  

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

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Marijo Arko // po namenu 
v čast Kristusu Kralju za zlom virusa 
za + iz družin Obaha, Brodnjak, Horvat, Turner 

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

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

za + Marijo Arko  
v čast Kristusu Kralju za zlom virusa 
za ++ starše in svaka 

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

R 

B 

   8.00 

18.30 

za + Oskarja in Amalijo Koren // po namenu 
v čast Kristusu Kralju za zlom virusa 

četrtek              Sveti večer 
24. 12.  
Adam in Eva 

B 

R 

19.00 

23.00 

v spomin na Aljaža za zdravje otrok  
za + Janeza Bajca  // za Božje življenje v dušah  
v čast Kristusu Kralju za zlom virusa 

petek             
25. 12.  – BOŽIČ 
GOSPODOVO ROJSTVO 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike 
 v čast Kristusu Kralju za zlom virusa 
za ++ starše Julijana in Viko Ferčec 
v zahvalo in priprošnjo MP in blagosl. sinove družine 

sobota           
26. 12.  
Štefan, prvi mučenec 

B 

R 

B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za + Stanislava Obaha in sorodnike  
za + g. Janka Kača //po namenu 
v čast Kristusu Kralju za zlom virusa 

NEDELJA 
27. 12.  
SVETA DRUŽINA 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pom.  // za blagoslov 
družine ob rojstvu //  za + Ferda in vse + Tašner  
za ++ in žive župljane ter dobrotnike   
za + prve dobrotnike DBC - zakonca Lobnik 

Ponedeljek    
28. 12. - Nedolžni otroci 

R 

B 

18.00 

18.30 

 

Torek          
29. 12. – David, kralj 

B 

R 

B 

  8.00 

18.00 

18.30 

 

sreda           
30. 12. Feliks I., papež 

R 

B 

  8.00 

18.30 

 

četrtek         2. sveti večer 
31. 12. – Slivester, papež 

R 

B 

  8.00 

18.30  

 

petek             
01. 01.  – NOVO LETO 
Marija, Božja Mati 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

 
za + Anico Ošlaj 

sobota           
02. 01. – Bazilij Veliki, 
Gregor Nazijanški  

B 

R 

B 

  8.00 
18.00 
18.30 

za + in žive dobrotnike Don Boskovega centra MB 

NEDELJA 
03. 01.  
2. NEDELJA PO BOŽIČU 

B 
R 
B 

  8.00 
  9.00 
10.30 

za ++ in žive župljane ter dobrotnike  

Iz pisma DRUŽINAM našega škofa Alojzija 
 

Posebno pozornost namenimo trem svetim večerom: 
24. december – prvi sv. večer. Družina se zbere ob 

jaslicah in božičnem drevesu. Prižgemo luči na božičnem 
drevesu in svečo pri jaslicah. Zapojemo ali poslušamo 
božično pesem, preberemo odlomek iz Svetega pisma, ki 
govori o Jezusovem rojstvu; sledijo prošnje, blagoslov 
jaslic in stanovanja ali hiše; zaključimo z molitvijo očenaš, 
zapojemo ali poslušamo božično pesem. 

Staro leto, 31. december – drugi sveti večer. Zadnji 
dan leta se želimo Bogu zahvaliti za vse prejete darove v 
preteklem letu. Družina naj najde čas za skupno molitev, 
v katero vključi blagoslov doma in kajenje. 

5. januar – tretji sveti večer. Praznik Gospodovega 
razglašenja ali treh kraljev so naši predniki praznovali kot 
»tretji božič«. Zvečer 5. januarja se družina zbere ob 
jaslicah. Večer pričnemo s poslušanjem ali petjem pesmi, 
ki govori o treh kraljih, sledi poslušanje Božje besede in 
prošnje. Potem je blagoslov doma ali hiše.  

Želim vam veselo in ustvarjalno pričakovanje Gospo-
dovega rojstva in poživitev vaše osebne vere, ki jo živite 
najprej v svoji družini, v okviru možnosti pa tudi v župniji 
in družbi.              msgr. Alojzij Cvikl DJ nadškof metropolit 
 

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, blagoslovljena voda, 
betlehemska lučka 

Družine, pripravite jih skupaj z otroki. Na sveti večer 
jih blagoslovite, ob njih molite in zapojte božične 
pesmi. Blagoslovljeno vodo in betlehemsko lučko 

dobite v cerkvi ob izhodu; lučko prižgete pri Mariji.  

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     .     



 


