OZNANILA
– Verouk: zaključuje se veroučno leto. Veroučenci naj
katehetom prinesejo spričevala, da jih bomo vpisali.
– V juniju, mesecu vrtnic, beremo pri mašah zapise o
slovenskih pričevalcih za vero.
– V nedeljo 6. junija je 10. med letom. Prva nedelja v
mesecu – iskrena vam hvala za vaše darove za cerkev.
Radvanje: zaključek veroučnega leta ter predstavitev
birmancev - ob 9.00.
– V sredo 9. junija starejša zakonska skupina ob 20.00.
– V petek 11. junija mlajši zakonski skupini, ob 16.00.
– V soboto 12. junija turnir v odbojki za dekleta ob
10.00 – ob odprtju Don Boskove dvorane.
– V nedeljo 13. junija je 11. med letom. Zaključek
verouka pri Don Bosku ter blagoslov obnovitvenih del
fasade ter večnamenske Don Boskove dvorane.
Na ta dan goduje naš duhovni pomočnik Anton Ciglar.
Čestitamo mu in ga priporočamo v molitev.
– Od sob. 19. do poned. 21. junija duh. priprava za
animatorje oratorija v Dominikovem domu na Pohorju.
– V nedeljo 20. junija je 12. med l., maša za domovino.
Predstavitev birmancev pri Don Bosku ob 10.30.
Molimo za birmance in njihove družine.
– Verski tisk: Družina, Ognjišče, Don Bosko, Župnijsko
glasilo Naše korenine.
– OKLICI: poročiti se želita: ženin Tomaž Zevnik, sin
očeta Marka Zevnika in matere Vesne r. Kolšek ter
nevesta Tina Štavbar, hči očeta Leona Štavbarja in
matere Rože-Marije r. Kajba. Novoporočencema
čestitamo in ju priporočamo v molitev.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

– SPREMEMBE. Z letošnjim šolskim letom zaključuje
osemletno služenje kot župnik župnij sv. Janeza Boska in
Radvanja naš g. Franc BREČKO. Predstojniki ga pošiljajo
za župnika na Gorenjsko (župniji Trstenik in Goriče) in
ravnatelja salezijanske skupnosti na Trsteniku. Od njega
se bomo poslovili v nedeljo 27. junija: v Radvanju ob 9.00,
pri Don Bosku ob 10.30. – Za novega župnika obeh župnij
je imenovan Janez Potočnik, ki je tudi že tri leta v
Mariboru. – Župniku Francu se iskreno zahvaljujemo za
njegovo požrtvovalno služenje in mu obljubljamo, da se
ga bomo spominjali v molitvi; naj ga vedno in povsod
spremlja Božji blagoslov in priprošnja Marije Pomočnice.

OBVESTILA GLEDE
OBHAJANJA SV. MAŠ
Odslej bodo sv. maše ob
nedeljah kot pred epidemijo:
Sv. J. BOSKO: ob 8.00 in 10.30.
RADVANJE, ob 9.00.
Pri sv mašah je spet dovoljeno
ljudsko ter zborovsko petje
in prejem drugih zakramentov.
Upoštevamo navodila NIJZ.

Nedelja, 6. 6. 2021 (12/21)

V RADVANJU zbiramo darove
za popravilo drugega dela
cerkvene strehe. Delalo se bo
avg./septembra. Predračun
je 12.000€. Se priporočamo.

»JEZUS UČI MNOŽICO«
Tisti čas je Jezus prišel s svojimi učenci v hišo.
Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili.
Ko so njegovi sorodniki to izvedeli, so šli na pot,
da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben.
Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili:
»Belcebub ga je obsedel in s poglavarjem hudih duhov
izganja hude duhove.« Mr 3,20-22

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

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

DAR ZA SV. MAŠE ali za druge
potrebe cerkve lahko oddate
na spodnji naslov
(namen: MAŠA, 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
Naročilo sv. MAŠ in druge informacije: tel: 031.358021 ali 02.429.6040
(župnik Franc Brečko) ali po epošti:
franc.brecko@sdb.si; maribor@sdb.si
splet: maribor.donbosko.si
fb: Bosko Mariborski
Odgovarja: Franc Brečko, župnik
Engelsova ul. 66, 2000 Maribor
tisk: Tiskarstvo Črnčec

maribor.donbosko.si

.

Najbrž se vam je že zgodilo, da vas drugi niso razumeli.
Tudi Jezusu se je to dogajalo. V evangeliju smo slišali,
kako so bili zmedeni celo njegovi sorodniki. Govorili so, da
ni priseben. Delal jim je sramoto. S svojim življenjem in
naukom je Jezus rušil ustaljene navade. Voditeljem
ljudstva in bogatim je izpraševal vest. Niso se bili
pripravljeni spreobrniti. Pismouki so ga celo obsodili, da je
povezan s hudičem, da z njegovo pomočjo dela čudeže.
Mnogim, ki so sledili Jezusu, se je dogajalo podobno.
V trinajstem stoletju je nastopil sv. Frančišek Asiški. Izhajal
je iz bogate družine. V mladosti je hrepenel po slavi. V
bolezni ga je nagovoril Jezus. Spoznal je, da bogastvo in
slava ni smisel življenja. Bila je peščica bogatih. Na drugi
strani pa je bila množica revežev. Delil jim je hrano in
obleko. Oče ga je obtožil, da mu zapravlja težko prisluženo
imetje. Vpričo množice je slekel svojo obleko. Izročil jo je
očetu ter dejal: »Tu imaš, kar je tvojega.« In je nag odšel
v svet. S svojim življenjem v uboštvu je pritegnil mnoge,
predvsem mlade. Vplival je na življenje papežev in
vladarjev. Sedanji papež Frančišek si je po njem nadel ime.
Želi opozoriti ves svet na zgrešenost današnjega
potrošniškega življenja. Prisluhnimo mu.
don Boskovi salezijanci

SVETE MAŠE

B –J. Bosko
R –Radvanje

6. – 20. junij 2021
za + Stanislava Obaha //

NEDELJA
06. 06.
10. nedelja med letom

B
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R

8.00 10.30
11.30
8.00 9. 00

po namenu // za ++ starše Majhenič

ponedeljek
07. 06.
Robert, opat

B
R
B

8.00
18.00
18.30

za + Jelico Jurša
v čast Svetemu Duhu

torek
08. 06.
Medard, škof

B
R
B
R
B

8.00
18.00
18.30

v čast Sveti Trojici
za + Ireno Vraber in starše Ekart
za + ata Matevža Trilarja

8.00
18.30

za zdravje
za + Janeza Vajevca

8.00
18.30

za + Marijo in Urško Močnik
za dušno in telesno zdravje Vikice

SRCE
JEZUSOVO

R
B
R
B

po namenu

SRCE
MARIJINO

B
R
B

sreda
09. 06. Primož,Felicijan
četrtek
10. 06. – Bogumil, škof
petek
11. 06.
sobota
12. 06.

NEDELJA
13. 06.
11. nedelja med letom

B
R
B

8.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

Ponedeljek
14. 06.
Silvan, mučenec
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8.00
18.00
18.30

Torek
15. 06.
Vid, mučenec

B
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B

8.00
18.00
18.30

za + Avguština Šafariča

sreda
16. 06. – Beno, škof

R
B

8.00
18.30

za + Mirka Vogrinca, obl.
za + Franca Goloba in sorodnike

četrtek
17. 06. Sancija, devica

R
B

8.00
18.30

petek
18. 06. – Amand, škof
sobota
19. 06.
Nazarij, škof
NEDELJA
20. 06.
12. nedelja med letom

R
B
B
R
B

8.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

B
R
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za vero v mladih družinah
po namenu družine Novak v zahvalo
za + Janeza Drobniča
za + Franca Novaka, obl.
za blagoslov romanja tasta in zeta
v čast MP za blagoslov družine

za + Katico Koletnik in sestro Zofko

po namenu družine Novak za zdravje
za + Alojza Holerja
za + Feliksa Jelena

DELA V DON BOSKOVEM CENTRU:
UREJANJE FASADE IN DVORANE
V nedeljo 13. junija bomo ob 10.30 blagoslovili
novo fasado in večnamensko dvorano. Ob tem čutimo
dolžnost, da podamo poročilo o opravljenih delih.
Lani spomladi smo se odločili, da želimo urediti nedokončano fasado Don Boskovega centra in postaviti
nekaj sten. Zakaj? Da bi bil zunanji izgled Don Boskovega centra bolj privlačen in da se na sami zgradbi ne
bi delala nepotrebna škoda. Ko smo ta dela dokončali,
smo lani pozno jeseni nadaljevali z urejanjem dvorane
in zraven pripadajočih sanitarij. Po letu dni smo vsa
načrtovana dela uspešno zaključili, skupni stroški vseh
doslej opravljenih del znašajo 223.000€: od tega
znašajo stroški ureditve fasade (1400m2) in postavitve
300m2 sten 92.000€; za 27 oken in 10 vrat smo porabili
42.000€; za urejanje sanitarij (ki pa še niso dokončane)
smo namenili 27.000€, za ureditev večnamenske Don
Boskove dvorane (265m2: hidro in termo-izolacija,
talno gretje, estrih, glavni PVC tlak; pa prezračevalni
sistem in elektro-napeljave z reflektorji) smo porabili
62.000€. Doslej smo odplačali račune v vrednosti
182.000€, ostaja pa nam še dolg v višini 41.000€.
To res veliko delo smo uspeli finančno pokriti z
darovi, ki so prihajali z več strani: župljani obeh župnij
ste z nedeljskimi nabirkami in osebnimi darovi doslej
zbrali 22.000€, razni dobrotniki od drugod in dekanijski
ter drugi duhovniki so prispevali 52.000€, salezijanski
dobrotnik iz Švice 28.000€, vodstvo slovenskih salezijancev iz Ljubljane 55.000€, naša mariborska salezijanska skupnost 25.000€. Na tem mestu gre res iskrena in
velika zahvala vsem, ki ste se odzvali naši prošnji za
pomoč. Tudi na ta način bo Don Boskov center postajal
vse bolj naš in vse bolj razpoznavno vzgojno-pastoralno in duhovno središče v tem delu Maribora. Bog
naj vam obilo poplača za vse darove, žrtve in molitve.
Ker pa imamo še kar nekaj dolga za poplačat in ker je
pred nami odprtih še kar nekaj del, se vam priporočamo tudi v prihodnje.
V znamenje hvaležnost in zavedanja, da brez dobrih
ljudi, Božjega blagoslova in Marijine pomoči ne moremo storiti ničesar, smo se odločili, da bomo vsako prvo
soboto v mesecu pri Don Bosku darovali sv. mašo za
vse žive in rajne dobrotnike Don Boskovega centra.

MOLITEV ZA DOMOVINO
ob 30-letnici države
Slovenije
Gospod Bog,
ob 30-letnici države Slovenije
slavimo tvojo dobroto.
Zahvaljujemo se ti za vse
Tvoje milosti in varstvo.
Naj bomo ponosni
na svoje korenine,
iz njih živimo in rastemo.
Sveti Duh,
podeli nam zdravo pamet
in ustvarjalni pogum!
Emanuel – Bog z nami,
obvaruj nas vsega,
kar ogroža naše telesno,
duševno in duhovno zdravje.
Mati Marija in sv. Jožef,
izprosita milost
našim družinam,
da bodo odprte za življenje
in šole ljubezni
za nove rodove.
Amen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papežev molitveni namen
za JUNIJ 2021
LEPOTA ZAKONSKE ZVEZE
Molimo za mlade ljudi,
ki se pripravljajo na zakon,
oprti na krščansko
občestvo, naj rastejo v
ljubezni z velikodušnostjo,
zvestobo in
potrpežljivostjo.

