OZNANILA
– V nedeljo 31. januarja je 4. nedelja med letom.
Slovesni praznik sv. Janeza Boska, ustanovitelja
Salezijanske družine ter zavetnika naše župnije, cerkve
in vsega Don Boskovega centra.
– V ponedeljek 1. februarja bomo vse sv. maše
darovali za pokojne salezijance.
– V torek 2. februarja je praznik Jezusovega darovanja
v templju oz. svečnica; blagoslovili bomo sveče in
tekoči vosek. Vabljeni, da darujete za sveče ter tekoči
vosek za uporabo pri bogoslužju v našem svetišču.
– V sredo 3. februarja je god sv. Blaža. Prejeli bomo
blagoslov na njegovo priprošnjo.
– V četrtek 4. februarja molitev za nove duhovniške in
redovniške poklice pred/po maši.
– V petek 5. februarja prvi v mesecu. Posvetitev Srcu
Jezusovemu. Obisk bolnih in ostarelih po domovih.
– V soboto 6. februarja posvetitev Srcu Marijinemu.
Ob 9.00 pri Don Bosku vabljeni k pospravljanju jaslic.
– V nedeljo 7. februarja je 5. nedelja med letom. To
je prva nedelja v mesecu, zato bo nabirka pri don
Bosku za potrebe cerkve in urejanje večnamenske
dvorane … To nedeljo je tudi prva obletnica smrti
našega sobrata Štefana Ferenčaka. Tudi zato lahko
pred cerkvijo vzamete razne knjige iz njegove knjižnice
ter namenite prostovoljni dar za urejanje dvorane.
– V ponedeljek 8. februarja je Prešernov dan,
slovenski kulturni praznik.
– V četrtek 11. februarja god Lurške Matere Božje;
29. svetovni dan bolnikov.
– V petek in soboto 12. in 13. februarja vabi
Slomškova gimnazija in druge katoliške gimnazije ter
dijaški domovi na informativne dneve – prek spleta.
– V nedeljo 14. februarja je 6. nedelja med letom.
– Verski tisk: Družina, revija Don Bosko, Žup. glasilo
Naše korenine, Družinska pratika (6 €)
– VERSKI TISK V NOVEM LETU 2021
Družina 119,60 €; Ognjišče 33,50 €.

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

Nedelja, 31. 1. 2021 (3/21)

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.

»ŽENE NAS UPANJE«

V župniji Radvanje, nedelje
ob 9.00 in 10.00.
– 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.

.

»GLEJ, VSE DELAM NOVO!« (Raz 21,5)
Obhajamo praznik sv. Janeza Boska. Julija 1854 se
je v mestu Turinu pojavila kolera. Mestna četrt
Valdoko je bila med najbolj prizadetimi. Don Bosko je
uvedel stroge preventivne ukrepe. Dal je prebeliti vse
notranje in zunanje stene svojih poslopij. Razkužil je
hišo od vrha do tal. Od fantov je zahteval natančno in
brezhibno umivanje ter pogosto menjavo perila.
Izboljšal je vsakdanje obroke hrane.
Najbogatejši meščani s kraljem in kraljico so
zapustili Turin. Bolnišnice so bile polne; zunaj mesta so
ustanavljali zasilne prostore za bolnike. Don Bosko je
nagovoril svoje mlade: »Ubogi nas potrebujejo. Če
boste opravili spoved in ohranili čisto vest ter se z
zaupanjem priporočali Gospodu, ne boste zboleli. Kdo
je pripravljen pomagati?« … Takoj se jih je javilo čez
štirideset. Don Bosko jih je poslal v bolnišnice in
domove. Vsak je dobil stekleničko kisa, da se je redno
razkuževal. Od revežev so prihajali k don Boskovi mami
Marjeti po perilo in rjuhe. Na koncu ji ni ostalo nič več.
Vzela je prt z oltarja in dejala: »V revežu ga Jezus bolj
potrebuje kot na oltarju«. V mesecu oktobru je kolera
ponehala. Nobeden od fantov ni zbolel.
Danes v pandemiji virusa smo v podobnih
razmerah. Sedanji don Boskov naslednik Angel
Fernandez nam daje za vodilo misel: ŽENE NAS
UPANJE. V tem nas potrjuje tudi Božja beseda iz knjige
Razodetja: »GLEJ, VSE DELAM NOVO!« Vsi smo
poklicani, da prinašamo upanje današnjemu svetu.
Praznovanje don Boskovega praznika naj nam pomaga,
da bomo z Božjo pomočjo postali boljši, novi ljudje.
don Boskovi salezijanci

SVETE MAŠE
NEDELJA
31. 01.– 4. NEDELJA ML
JANEZ BOSKO

B –J. Bosko
R –Radvanje

1030

B

8.

B
R

1130 1830
9. 10. 11.

ponedeljek
01. 02.
Brigita Irska, opatinja
torek
02. 02.
SVEČNICA JEZUSOVO DAROVANJE
sreda
03. 02. – Blaž, muč.
četrtek
04. 02. – Oskar, škof
petek
05. 02. – Agata, devica
sobota
06. 02.
Pavel, japonski muč.
NEDELJA
07. 02.
5. NEDELJA med letom

B 8.00
R 18.00
B 18.30
B 8.00
R 18.00
B 18.30
R 8.00
B 18.30
R 8.00
B 18.30
R 8.00
B 18.30
B 8.00
R 18.00
B 18.30

Ponedeljek
08. 02. Sl. kult. praznik
Jožefina Bakhita, sužnja

Torek
09. 02.
Apolonija, devica
sreda
10. 02. Sholastika, dev.
četrtek
11. 02. Lurška Mati Bož.
petek
12. 02. – Humbelina
sobota
13. 02.
Jordan Saški, redovnik
NEDELJA
14. 02.
6. NEDELJA med letom

1030

REKLI SO … O DON BOSKU

31. januar – 14. februar 2021

Papež Pij XI.

za + Lidijo Drobnič // za ++ iz družin Petaci in Ifko

v čast Svetemu Duhu

ob razglasitvi za svetnika, l. 1934
Danes, na velikonočni praznik, dodajamo
množici svetnikov še enega heroja svetosti. Janez
Bosko je najodličnejši vzgojitelj moderne dobe.
Prvi v Italiji je odprl praznične oratorije za mladino,
nedeljske in večerne šole za fante iz ljudskih slojev;
prvi je v šoli v Piemontu uvedel decimalni metrični
sistem in telovadbo; obogatil je umetnostno vzgojo
mladih z glasbo; za svoje delavnice je priskrbeti
najmodernejše stroje.

za duhovniške in redovniške poklice

Sv. papež Janez Pavel II.

v čast Srcu Jezusovemu
za zdravje // za ++ in žive v domu
za + Stanislava Obaha
v čast Srcu Marijinemu
za ++ in žive dobrotnike Don Boskovega centra
v zahvalo in priprošnjo MP // za + Štefana Ferenčaka

ob 100-letnici don Boskove smrti l. 1988
Vesoljna Cerkev v don Bosku priznava vzornika
apostolov mladih. Na prošnjo številnih katoliških
vernikov, v moči apostolske oblasti imenujem in
razglašam svetega Janeza Boska za očeta in učitelja
mladine. S tem določam, da ga s tem nazivom
častijo vsi in se mu priporočajo.

Paul Claudel,

za + Dubravko Bezjak, Vladka Polajnar // za žive in ++župlj.
za +Josefo Heric, obl.
za ++ salezijance
za ++ salezijance
za ++ salezijance
v čast Svetemu Duhu
za + Feliksa Jelena
za + Iva Zorgerja, 7. dan

B

8.

B
R

1130 1830
9. 10.

za vero in blagoslov hčera // za + Štefana Feren. in Marijo

B
R
B
B
R
B
R
B
R
B
R
B
B
R
B

8.00
18.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.30
8.00
18.00
18.30

za + Stanislava Obaha

1030

// za ++in žive župlj. in dobr.

za + Janka Bračko, pogrebna

danski pisatelj, spreobrnjenec
Don Bosko je imel en sam namen: voditi k
Življenju. Don Bosko je ena najbolj celovitih in
popolnih osebnosti, kar jih je poznala Zemlja. V
Cerkvi blesti kot docela dozorel in popoln sad.

za + Oskarja in Amalijo Koren
K //
K //

Vernik župnije sv. Janeza Boska,

K //
v čast Svetemu Duhu
K //
za ++in žive Obaha, Brodnjak // za + Andreja Drevenška

8.

B
R

1130 1830

za ++ in žive župlj. in dobr.//

9.

za ++ starše Rozalijo in Matija //

10.

francoski književnik in diplomat
Don Bosko vodi Cerkev kot Mojzes, z modrostjo
in nasveti, z besedo in s tolažbo, z zakramenti, da bi
prenovil svet. Don Bosko, zavetnik večne mladosti.

Janez Juergensen,
K //

B

MOLITEV k sv.Janezu Bosku

// K

ob obisku don Boskovih relikvij v MB, maj 2013
O, don Bosko, pozdravljen v svetišču pod
Pohorjem. Tukaj si doma in dobro je, da si tu.
Radost in veselje, doživeto ob druženju s teboj, naj
nas navdušuje še naprej. Tvoja karizma pa naj
združuje rodove mladih, ki se bodo zatekali v tvoj
center tu v 'slovenskem Valdoku'.

Dobri Bog, svetega Janeza Boska,
očeta in učitelja mladine, si
poklical v službo svoje Cerkve, da
bi mlade vodil na pot večne
sreče. Pomagaj nam, da bomo po
njegovem zgledu tudi mi
znamenje in nosilci Božje ljubezni
mladim. Navdihuj nas, da bomo
svoje srce oblikovali po srcu
Kristusa, dobrega pastirja, in da
bomo tako pod Marijinim
vodstvom mladi in odrasli
skupaj veselo stopali po poti,
ki vodi k Ljubezni. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
------------------------------------------------------------------------------------------

Papežev molitveni namen
za FEBRUAR 2021
Nasilje nad ženskami.
Molimo za ženske, žrtve nasilja,
da bi jih družba zaščitila,
upoštevala in prisluhnila
njihovemu trpljenju.

