OZNANILA
– V nedeljo 17. januarja je 2. nedelja med letom.
– Teden molitve za edinost kristjanov '21 se prične v
ponedeljek 18. 1. ter zaključi v ponedeljek 25. 1. na
praznik Spreobrnitve ap. Pavla. Pri mašah bomo
prisluhnili Božji besedi in nagovoru, da bi bili kristjani
eno med seboj. Tudi v družinah molimo v ta namen.
– V sredo 20. januarja bo namesto Majcnovih večerov
v pripravi na don Boskov praznik nagovor o Don Bosku
med večerno sv. mašo.
– V četrtek 21. januarja vabljeni k molitvi za nove
duhovne poklice in k adoraciji pred sv. mašo.
– V nedeljo 24. januarja je 3. nedelja med letom;
nedelja Božje besede. Goduje sv. Frančišek Saleški.
Don Bosko ga je postavil za vzornika in zavetnika
Salezijanski družini. Po njem se imenujemo 'salezijanci'.
– V sredo 27. januarja bo namesto Majcnovih večerov
v pripravi na don Boskov praznik nagovor o Don Bosku
med večerno sv. mašo.
– V četrtek 28. januarja vabljeni k molitvi za nove
duhovne poklice in k adoraciji pred sv. mašo.
– V nedeljo 31. januarja je 4. nedelja med letom.
Slovesni praznik sv. Janeza Boska, ustanovitelja
Salezijanske družine ter zavetnika župnije in cerkve.
– Verski tisk: Družina, Žup. glasilo Naše korenine,
Družinska pratika (6 €)
– VERSKI TISK V NOVEM LETU 2021
Družina 119,60 €; Ognjišče 33,50 €.
– JASLICE pri DON BOSKU in v RADVANJU
Iskrena hvala vsem, ki ste se letos potrudili za postavitev jaslic, nabiranje mahu (4 ministrantske družine) in
izdelavo ograje iz breze pri jaslicah v cerkvi sv. J. Boska.
Vabimo vas, da darujete za potrebe obeh
župnij, za dela v DBC in za sv. maše. – Za maše
darujte po možnosti 14 dni prej, da lahko namene
pravočasno vpišemo v župnijska oznanila.

OBVESTILA GLEDE
OBHAJANJA SV. MAŠ
– Od 4. januarja so znova
dovoljene sv. maše z ljudstvom,
ob upoštevanju vseh navodil NIJZ.
Podrobnosti na spletnem naslovu:
navodila-za-obhajanje-svetihmas-v-mariborski-metropoliji

l

Med tednom bodo sv. maše v obeh
župnijah ob običajnih urah, več pa
bo možnosti ob nedeljah/praznikih.
V župniji sv. J. Boska, nedelje:
ob 8.00, 10.30, 11.30 in 18.30.

Nedelja, 17. 1. 2021 (2/21)

»GLEJTE, JAGNJE BOŽJE!«

V župniji Radvanje, nedelje
ob 9.00, 10.00 in 11.00.
– Še vedno pa ne bo srečanj
raznih skupin in rednega verouka.
– Za VEROUK bodo otroci dobivali
razne spodbude od svojih katehetov prek e-pošte. Prosimo starše,
da otroke spodbujate k temu.
---------------------------------------------------

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN
na spletu: hozana.si
DRUGE DUHOVNE SPODUBDE
na spletu: portal.pridi.com
--------------------------------------------------------

DAR za sv. maše, za fasado ali za
druge potrebe cerkve (puš'ca)
lahko oddate na spodnji naslov
(namen: MAŠA, FASADA, 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
--------------------------------------------------------------------------

Spremljajte nas na spletu
maribor.donbosko.si

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.

.

Učenca sta odšla za Jezusom. Jezus se je obrnil,
in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal:
»Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (učitelj), kje
stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.«
Šla sta torej in videla, kje stanuje. (Jn 1,36-39)
Pri 26 letih je mlada francoska učiteljica pustila vse
in vstopila v samostan. Ravnateljica šole je ob novici
skoraj padla s stola. Okolica se kar ne more sprijazniti
s to odločitvijo. V Svetem pismu imamo zapisano, kako
je Bog poklical dečka Samuela. Kot otrok še ni imel
izkušnje pogovora z Bogom. Kar trikrat je sledil Božji
klic. Končno ga je duhovnik Eli podučil. Samuel je
odgovoril: »Govori Gospod, tvoj hlapec posluša.«
Neizmerno je veselje človeka, ki sledi Gospodu.
Apostol Pavel v pismu Korinčanom pravi, da smo
odkupljeni za visoko ceno. »Mar ne veste, da je vaše
telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ga imate od
Boga? Zato poveličujte Boga v svojem telesu.« Naše
telo je torej svetišče Svetega Duha. Zato se danes satan
tako močno zaletava v svetost človeškega telesa in
spolnost. Reklame, plakati so prežeti s spolnostjo.
Internet je preplavljen s pornografijo. »Telo je moja
last!« je popularen vzklik. Novo življenje, ki se spočne
v telesu matere, za mnoge nima nobene vrednosti.
Apostol Pavel razlaga: »Telo ni za nečistovanje,
ampak za Gospoda, in Gospod je za telo. Bog je obudil
Gospoda in bo s svojo močjo obudil tudi nas.« V nas
Sveti Duh nenehno moli ter nas vključuje v Božje
življenje. Jezus je v telesu vstal v novo življenje. Tako
bomo tudi mi s telesom in dušo vzeti v nebesa.
Prisluhnimo Božjim klicem ter jim sledimo v
svojem življenju.
don Boskovi salezijanci
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ponedeljek Teden
18.1. molitve za edinost
Marjeta Ogrska
torek
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Makarij, opat
sreda
20. 01. – Boštjan, muč.
četrtek
21. 01. – Neža, devica
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Ponedeljek
25. 01.- Spreobrnitev
apostola Pavla
Torek
26. 01.
Timotej in Tit, škofa
sreda
27. 01. Angela Merici
četrtek
28. 01. – Tomaž Akvin.
petek
29. 01. – Valerij, škof
sobota
30. 01.
Bronislav Markiewicz
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31. 01.– 4. NEDELJA ML
JANEZ BOSKO
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za + moža Antona // za ++ in žive župlj. in dobr.
za ++ iz družine Milanovič // za + Bena Ifka in sor.
za+Toneta in vse Knehtlove//za +starše Majhenič//
za ++ iz družin Obaha in Horvat // za zdravje
za + Mileno Jazbec
v čast Svetemu Duhu
za + Ano Palir in vse ++ Jakopič
za + Oskarja in Amalijo Koren
za ++ iz družine Milanovič // za zdravje
v zahvalo (Weilguny) // za duhovne poklice
za + Lucijo Pajnkiher in Antona Žuna
(pogreb in maša + Andreja Černko ob 13.30)
za + Katico Štefanovski // za ++ in žive v domu
v zahvalo
za farane

BOG SOVRAŽI OSAMLJENOST

MOLITEV
Nekaj tednov nazaj sem slovenske škofe opozoril na v času epidemije COVID-19

nevarnost opravljanja zakramentov brez skupnosti.
Bog sovraži osamljenost. Ker je Bog edini, ne pomeni, da
je osamljen. Sveta Trojica je sama zgled vsem krščanskim
skupnostim. V ozadju je stalno pretakanje ljubezni,
odnosa, skupnosti. In naša vera lahko najde pomoč v
skupnosti, kar pogostoma pozabljamo. Skupnost kot pot
svetosti, kot pot vere. Hoditi skupaj, z roko v roki, tudi s
tistim, ki ima težak značaj, ki je neznosen, in ga morda niti
ne ljubim, vendar gremo naprej proti istemu cilju.
Kristus je Rešitelj, ki mi odpira nebeška vrata.
Zakramenta ne moremo skrčiti na nekaj zasebnega.
Ne! Zakrament je lep, zakrament je edinstven, zakrament
je svet. In nato se v zakrament umešča tudi skupnost
vernikov, ki je tudi sama zakrament.
Če verniki potrebujejo duhovnike, tudi duhovniki potrebujejo vernike. Če je vernikov malo, je še manj duhovnih
poklicev. Prišel je čas, da vsi poglobimo svojo vero.
Apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie A. J. Speich
v Kopru, 26. septembra 2020

za zdravje Tomažič in Gselman //

UREJANJE VEČNAMENSKE DVORANE

za ++ iz druž. Milanovič //za ++in žive župlj. in dobr.
za + Frančiško Jerman, Fredija in zdravje brata //
za + Milka Korena, 7. dan //
za zdravje

Kot že dobro veste, smo pred Božičem zaključili z deli
na fasadi. Narejenega je bilo veliko več kot smo sicer
načrtovali. Zdaj pa so se dela preselila v dvorano.
Navzven se ta nova dela sicer ne vidijo, a je tudi tam
že marsikaj postorjeno: v dvorani in pripadajočih 'cerkvenih' sanitarijah smo že položili hidro in toplotno izolacijo,
talno gretje in estrihe; v dvorani smo namestili še ena vrata
in uredili steno ob njih; v sanitarijah je bilo veliko dela z
napeljavo strojnih instalacij (za tuše, stranišča in umivalnike) in prezračevalnih kanalov.
Trenutno se čistijo stene v dvorani, v prihodnjih tednih
sledi napeljava elektrike v dvorani in sanitarijah ter
namestitev prezračevalnih kanalov v dvorani. Čez kak
mesec naj bi položili še zaključni tlak v dvorani. Tako bo
lahko dvorana vsaj delno že služila svojemu namenu.
Stroške za fasado smo poravnali, zahvaljujoč tudi vaši
velikodušni podpori. Računi za dela v dvorani pa prihajajo,
a še ne vemo, kako bomo vse plačali. Vrednost investicije
te druge faze bo ok. 70.000 €. Tudi tokrat še računamo na
vašo pomoč – in se vam zanjo res iskreno zahvaljujemo.

za + Franca in Tilčko Kosi, obl.
za ++ Weilguny - Meško

za + Srečka Brega in vse Bregove
za ++ in žive župlj. in dobr. //

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem,
ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike
in njihove svojce,
nam pa odpri oči
za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in
preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce
in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in
zdravila dostopna vsem,
ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram,
ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim
svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti
v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
---------------------

Sv. Marija, zdravje bolnikov
– prosi za nas.
Sv.Rok, zavetnik zoper kužne bolezni
– prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice
– prosite za nas.
-----------------------------------------------------------------------------------

Papežev molitveni namen
za JANUAR 2021
Občečloveško bratstvo.
Naj nam Gospod podeli milost,
da bi zaživeli v polnem bratstvu
z brati in sestrami drugih ver
in da bi molili drug za drugega,
odprti za vse.

