OZNANILA
– V juniju, mesecu vrtnic, beremo pri mašah zapise o
slovenskih pričevalcih za vero.
– V nedeljo 20. junija je 12. med l., maša za domovino.
– D.Bosko: pedstavitev birmancev ob 10.30.
– Radvanje: V ponedeljek 21. junija srečanje
župnijskega pastoralnega sveta po maši ob 18.30.
– D.Bosko: v torek 22. jun. župn. svet ob 19.00.
– V petek 25.jun. Dan državnosti,molimo za domovino.
– Med počitnicami (julija in avgusta) pri Don Bosku ob
ponedeljkih, torkih in sobotah ne bo jutranje maše.
– V nedeljo 27. junija je 13. med letom. Zahvalna maša
za osem let požrtvovalnega služenja našega župnika
Franca Brečka v obeh župnijah.
– D.Bosko: blagoslov animatorjev ob 10.30.
Ob 16h bo v mariborski stolnici duhovniško posvečenje
novomašnika Simona Lamprehta iz župnije Svečina.
V molitev priporočamo vse slovenske novomašnike.
– V ponedeljek 28. junija začetek oratorija ob 8.30.
– V torek 29. junija slovesni praznik prvakov apostolov
sv. Petra in Pavla.
– V četrtek 1. julija molitev za duhovniške in
redovniške poklice. Maša v domu ob 10.00.
– V petek 2. julija posvetitev Srcu Jezusovemu. Obisk
starejših in bolnih na domu.
– V soboto 3. julija posvetitev Srcu Marijinemu.
– V nedeljo 4. julija je 14. med letom. Nedelja
Slovencev po svetu.
Molimo za birmance in njihove družine.
– Verski tisk: Družina, Ognjišče, Žup.gl. Naše korenine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– 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 mašah je spet dovoljeno
ljudsko ter zborovsko petje
in prejem drugih zakramentov.
Upoštevamo navodila NIJZ.

Nedelja, 20. 6. 2021 (13/21)

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

»ALI ŠE NIMATE VERE?«
Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da
je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na
blazini. Zbudili so ga in mu rekli: »Učitelj, ti ni mar, da
se potapljamo?« In vstal je, zapretil vetru in rekel
morju: »Utihni! Molči!« In veter se je polegel in nastala
je globoka tišina. Njim pa je rekel: »Kaj ste strahopetni?
Ali še nimate vere?« Mr 4,37-40

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

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

.

Jezus je z besedo v hipu pomiril vihar na morju. S
tem dogodkom ni želel samo pokazati svojo nadnaravno
moč. Pri svojih učencih je hotel doseči zaupanje in vero.
Tudi nam lahko ta dogodek pomaga, da se bomo utrdili v
veri. Lahko se čudimo Jezusovi moči. Ni samo navaden
človek, ampak je v resnici gospodar narave.
Tudi mi lahko v svoji notranjosti, v svojem srcu
doživljamo razne pretrese. Težave in preizkušnje lahko
prihajajo od zunaj – povzročajo nam jih ljudje in dogodki.
Dostikrat pa se kar v nas samih dogaja kaj takega, kar nam
jemlje mir in nas plaši. Seveda poskušamo vse to najprej
rešiti sami. Kako dobro pa je, če se lahko v stiski na koga
obrnemo za pomoč. Ne samo na človeka, tudi na Boga. V
tem imamo kristjani prednost pred drugimi. Vemo
namreč, da je Bog z nami in da nam hoče dobro, pa naj se
zgodi karkoli.
Ko so se apostoli borili z valovi in vetrom, je Jezus
mirno spal. Ko je šlo zares, so se lahko obrnili nanj. V
vsakdanjih težavah življenja se tudi nam lahko kdaj zdi, kot
da Bogu ni mar za naše stiske, kot da je nekje daleč ali da
je zaspal. In vendar nam je v resnici blizu, nanj lahko
računamo. Ne bojmo se. On je vedno z nami.
don Boskovi salezijanci

SVETE MAŠE

B –J. Bosko
R –Radvanje

20. junij – 4. julij 2021

B
R
B

8.00
9.00
10.30

za + Alojza Holerja
za + Feliksa Jelena
za + Janeza Zorka

R
B

-------18.00
18.30

------------------------za + Slavico in ++ iz družine Šalamun
za + Marjana Pintarja, obl. in starše

B
R
B
R
B

8.00
18.00
18.30

za žive in ++ iz družin Obaha – Brodnjak // po namenu
za družine Weilguny, Meško, Stoklas
za zdravje

8.00
18.30

po nam. karmeličank v Mirni Peči

četrtek
24. 06.
kres
Rojstvo Janeza Krstnika

R
B

8.00
18.30

po nam. karmeličank v Mirni Peči

petek
DAN
25. 06.
DRŽAVNOSTI
sobota
26. 06.
Jožefmarija Escriva,
NEDELJA
27. 06.
13. nedelja med letom

R
B

B
R
B

8.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

ponedeljek
28. 06.
Irenej Lyonski, škof

B
R
B

8.00
18.00
18.30

torek
29. 06.
PETER in PAVEL, apostola

B
R
B

8.00
18.00
18.30

sreda
30. 06. – Rimski mučenci

R
B

8.00
18.30

za + Mirka Vogrinca, obl.

četrtek
01. 07. Estera, SP žena

R
B

8.00
10.00
18.30

za duhovne poklice
maša v domu starejših
za + Janeza Vajevca, 30. dan in za + Marijo Maček

R
B
R
B
B
R
B

8.00
18.30
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

v čast Srcu Jezusovemu
za + Katico Koletnik in sestro Zofko

NEDELJA
20. 06.
12. nedelja med letom
ponedeljek
21. 06.
Alojzij Gonzaga, red.
torek
22. 06.
Janez Fisher
in Tomaž More, mučen.
sreda
23. 06. Jožef Cafasso

petek
02. 07. Ptujskogorska MB
sobota
03. 07. – Tomaž, apostol
NEDELJA
04. 07.
14. nedelja med letom

B
R
B

po nam. karmeličank v Mirni Peči
za + Natašo Hojnik ter ++ prijatelje Masten in Pokež
za + Marjana Sotlerja, 7. dan po pogrebu
po nam. karmeličank v Mirni Peči
v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
za + Ivana Verdonika, obl.
za + Petra Knehtla, 30. dan in Rudolfa in Kristino Štelcl

PRIČEVANJA
SIMON LAMPREHT, Svečina, letošnji novomašnik
Ključni trenutek (mojega duhovnega poklica) je bil
na enem od srečanj župnijskega sveta. Pogovarjali smo
se o duhovnih poklicih in sem povsem spontano dejal,
da me veseli razmišljati o tem, kako bi bilo, če bi tudi
sam bil duhovnik. Po srečanju me je zadržala s. Štefka
iz Centra za duhovne poklice in sva se začela pogovarjati. Od tiste ure naprej sem postal učenec. Spodbujala
me je, da sem bolj resno in globlje začel razmišljati o
svojem poklicu. S Svetim pismom in molitvijo sem
odkrival, ali Bog res hoče, da postanem njegov
duhovnik. Videti je, da si res želi tega. (vir: Aleteia.si)

BOŠTJAN DOLINŠEK, Stranje, letošnji novomašnik
Danes se na duhovnike preveč gleda kot na tiste, ki
nudijo 'verske storitve'. So kot obrtniki, ki v konkurenci
storitev poskušajo nuditi potrošnikom še eno storitev.
Meni pa se zdi, da je moja prva naloga, da jim prinašam
posvečenje. Ne, ker sem jaz posvečen, ampak duhovnik kot posvečena oseba. Kamorkoli pridem, karkoli
delam, sem tam kot duhovnik in posvečujem družbo, v
kateri sem. To je najpomembnejše ... Bistveno je, da
ljudem že s svojim življenjem in posvečenjem prinesem
svetost in Boga.
(vir: Aleteia.si)

TOMAŽ STOJC, salezijanec brat, Homec pri Kamniku

za + Petra in vse ++ Knehtlove

v čast Srcu Marijinemu
za žive in ++ dobrotnike Don Boskovega centra
za + Jožefo Zalesnik

Da bi postal salezijanec, sem začel razmišljati, ko
sem obiskoval Gimnazijo Želimlje, ki jo vodijo salezijanci. Z njimi sem delil vsakdanje življenje v gimnaziji in
v Domu Janeza Boska. Z nami so bili od jutra do večera.
Njihova navzočnost med mladimi me je najbolj nagovorila. Bili so nam v vsem vse. Med nami so bili kot
prijatelji, očetje, učitelji – kakor don Bosko. V noviciatu
je v meni dozorela želja, da postanem salezijanec brat
(z zaobljubami, a ne duhovnik). S svojim načinom
življenja mladih ne bom nagovarjal kot duhovnik preko
zakramentov, ampak prek dela.
Trenutno sem na vzgojno-pastoralni praksi v
Želimljem. Moja naloga je, da sem pomočnik
vzgojitelja fantovske vzgojne skupine. Preprosto z
njimi živim. Mladim bi rad posredoval vero, krščanske
vrednote in veselje do življenja v najširšem pomenu …
Dragi fantje in dekleta, ne bojte se Gospodovega klica.
On nikoli ne razočara! (vir: Ministrant)

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.

