OZNANILA
– Pri sv. mašah še vedno nosimo maske in ohranjamo
medsebojno razdaljo 1m. Slovenski škofje nas vabijo:
»Spoštovani verniki, varovanje zdravja je dejavno izkazovanje
ljubezni do bližnjega, o katerem govori Sveto pismo. V času
preizkušnje zaradi epidemije COVID-19 moramo poskrbeti za
svojo varnost in varnost svojih najdražjih. Lepo vas vabimo, da
se v dogovoru s svojim zdravnikom, odločite za cepljenje proti
COVID-19. Tako bomo lahko mirno pričakali jesen in če bomo
zagotovili ustrezno precepljenost, bodo lahko tudi naše cerkve
ostale odprte za bogoslužje. (Ljubljana, 6. julij 2021)
– Pri Don Bosku julija in avgusta med tednom ob
ponedeljkih, torkih in sobotah NI jutranje maše.
--------------

– Nedelja, 1. avgust: 18. med letom. Danes je prva
nedelja v mesecu – iskrena hvala za darove, ki so
namenjeni za potrebe cerkve (oz. Don Boskovega
centra).
– Obe župniji (Don Boska in Radvanje) prevzema v
upravljanje novi župnik Janez Potočnik.
– Sreda, 4. avgust: god Janeza Vianeya, zavetnika
župnikov.
– Petek 6. avgust: praznik Jezusove spremenitve na
gori in prvi petek v mesecu - izročili se bomo
Jezusovemu srcu.
– Sobota, 7. avgust: prva sobota, izročili se bomo
Marijinemu srcu.
– Nedelja, 8. avgust: 19. med letom.
– Ponedeljek, 9. avgust: praznik sv. Terezije Benedikte
od Križa (Edith Stein) sozavetnice Evrope.
– Nedelja, 15. avgust: slovesni in zapovedani praznik
Mariinega vnebovzetja.
– Ponedeljek, 16. avgust: obletnica rojstva sv. Janeza
Boska. Na ta dan pred desetimi leti smo začeli z
gradbenimi deli Don Boskovega centra.
--------------

– Molimo za birmance in njihove družine.
– Verski tisk: Družina, Ognjišče, Žup.gl. Naše korenine

Papežev molitveni namen
za AVGUST 2021
ZA EVANGELIZACIJO
Molimo za Cerkev,
da bi od Svetega Duha
prejela milost in moč za
preobrazbo v luči evangelija.

.

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

RAJNI V JULIJU – Radvanje
Ana Rozman (99 let)
Miran Gabrovec (65 let)
Ljudmila Vincekovič (87 let)
Martina Jančič (84 let)
Valburga Potočnik (75 let)
Majda Knechtl (82 let)
KRSTI V JULIJU
Jernej Koprivnik (Bosko)
Lilijana Dukadinovič (Radvanje)
-------------------------------------------------

V RADVANJU zbiramo darove
za popravilo cerkvene strehe.
Delalo se bo avg./septembra.
Predračun je 12.000 €.
Do sedaj je zbranih 2.500 €.
Se priporočamo.
-------------------------------------------------

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
------------------------------------------------SPLET:

maribor.donbosko.si

Naročilo svetih MAŠ in informacije: tel: 041.215.711 ali 02.429.6040 (župnik Janez Potočnik)
ali po e-pošti: janez.potočnik@sdb.si; maribor@sdb.si fb: Bosko Mariborski
Odgovarja: Janez Potočnik, župnik, Engelsova ul. 66, 2000 Maribor; tisk: Tiskarstvo Črnčec, MB

Nedelja, 1. 8. 2021 (16/21)

»JAZ SEM KRUH ŽIVLJENJA«
Tisti čas je Jezus rekel: »Ne delajte za jed, ki mine,
temveč za jed, ki ostane za večno življenje.«
In rekli so mu: »Gospod, vselej nam daj tega kruha!«
Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen,
in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.«
(prim. Jn 6,24-35)
Kar nekaj nedelj bomo v tem počitniškem času poslušali evangelij o Jezusu – kruhu življenja: o tem, kako Jezus
nasiti množico ljudi; pa o tem, da je Jezus kruh življenja;
pa kako so bile te besede za mnoge nesprejemljive in so
Jezusa zato celo zapustili; končno o tem, da Peter v imenu
vseh apostolov izpove vero v Jezusa Kristusa.
Lahko imamo vse, kar danes nekaj šteje: družino,
zdravje, službo z rednimi prihodki, hišo, avto …, pa še
vedno nekaj pogrešamo. Lahko si marsikaj privoščimo, pa
še vedno nismo zadovoljni in srečni. Več ko imamo, bolj
prazno je lahko naše življenje. Zakaj? Ker ne poskrbimo za
svojo dušo. Saj smo vendar telesna in duhovna bitja. In
zato potrebujemo tudi duhovno hrano. In če ne segamo
po njej, bomo vedno bolj prazni, lahko smo celo v
nevarnosti, da psihično zbolimo. Duhovne lakote ne more
potešiti nobena stvar na tem svetu. Zato: pojdimo h
Kristusu, da ne bomo duhovno lačni.
Spoštovani! Tudi za nas velja kot za prve učence: kdor
sprejme Jezusa Kristusa, odkrije najvišji smisel svojega
življenja; kdor odpre vrata svojega srca Kristusu, bo
deležen največje možne sreče, ki je ta svet nikoli ne
more dati; kdor se odloči za Kristusa, bo doživljal
polnost ljubezni, ki ne mine.
don Boskovi salezijanci

SVETE MAŠE

B –J. Bosko
R –Radvanje

1. – 15. avgust 2021

NEDELJA
1. 08.
18. nedelja med letom

B
R
B

8.00
9.00
10.30

v zahvalo
za + Marijo Rakuša, 30. dan po pogrebu
za blagoslov družine Pintar

ponedeljek
2. 08.
Avgust Czartoryski, duh.

R
B

18.00
18.30

za + Martino Jančič, 7. dan po pogrebu
v čast Svetemu Duhu

torek
3. 08. – Lidija

R
B
R
B

18.00
18.30

za + Majdo Knechtl, 7. dan po pogrebu
za blagoslov in varstvo

8.00
18.30

v čast Svetemu Duhu
za zdravje

četrtek
5. 08.
Marija Snežna

R
B

8.00
18.30
9.30

za duhovne poklice
za + Dunjo Strašek
v domu SO: za ++ in žive oskrbovance doma starejših

petek
6. 08.
JEZUSOVA
SPREMENITEV NA GORI

R
B

8.00
18.30

v čast Srcu Jezusovemu
za blagoslov pri gradnji

sobota
7. 08. – Sikst, papež

R
B

18.00
18.30

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

NEDELJA
8. 08.
19. nedelja med letom

B
R
B

8.00
9.00
10.30

za Suzano, Sašota in Maria

ponedeljek
9. 08.
Edith Stein Terezija Benedikta od križa
torek
10. 08. – Lovrenc, muč.

R
B

18.00
18.30

za + Jurija Groma
za + Stanislava Obaha in sorodnike

R
B

18.00
18.30

za + Majdo Knechtl
za + Nado Lukić

sreda
11. 08. – Klara, red. ust.

R
B

8.00
18.30

za zdravje
za + Martina (m) in ++ iz družine Marič

četrtek
12. 08.
Frančiška Šantalska, red.

R
B

8.00
18.30

petek
13. 08. – Radegunda, red.

R
B

8.00
18.30

sobota
14. 08. – Maks.Kolbe,muč.

R
B

18.00
18.30

NEDELJA
15. 08.
MARIJINO VNEBOVZETJE

B
R
B

8.00
9.00
10.30

sreda
4. 08.
Janez Vianney, duh

za + Alojza Holerja, obl.
za + Antona in sorodnike Širec
za ++ sestre Marijo, Rozi, Kati in Ano ter brata Marjana in
očeta Franja Kodba
// za + Cecilijo Ciglar

JAZ SEM S TEBOJ VSE DNI
Dragi dedki, drage babice!
»Jaz sem s teboj vse dni« (Mt 28,20) je
obljuba, ki jo je Gospod dal učencem, preden se je dvignil v nebo in ki jo danes
ponavlja tudi tebi, dragi dedek, draga babica. »Jaz sem s teboj!« so tudi besede, ki ti
jih kot rimski škof želim nameniti ob tem
prvem svetovnem dnevu starih staršev in
ostarelih: celotna Cerkev ti je blizu: skrbi
zate, te ima rada in te noče pustiti samega!
Dobro vem, da to sporočilo prihaja k
tebi v težkem času: pandemija je bila nepričakovana in besna nevihta, trda preizkušnja, ki je prizadela življenje vseh, ki pa je
nam, ostarelim prihranila še tršo obravnavo. Mnogi so zboleli in veliko jih je odšlo, ali
pa so videli, kako je ugasnilo življenje njihovih dragih; preveč jih je bilo predolgo
prisiljenih v samoto, osamljenih.
Gospod pozna naše trpljenje. Blizu je
tistim, ki doživljajo boleče izkustvo zavrženosti; do naše osamljenosti, ki jo je pandemija naredila še hujšo, ni ravnodušen.
A tudi takrat, ko se vse zdi temno,
Gospod že pošilja angele, da tolažijo našo
osamljenost in nam ponavljajo: »Jaz sem s
teboj vse dni.« To govori tudi tebi. To je
smisel tega dneva, za katerega sem želel,
da bi se prvič obhajal ravno letos, po dolgi
osami in počasnem okrevanju družbenega življenja: da bi vsak dedek in vsaka babica, vsak starejši človek, posebno tisti med
nami, ki so bolj sami, dobil obisk angela!
Včasih bodo imeli obraze naših
vnukov, drugič naših domačih, naših starih
prijateljev ali tistih, ki smo jih spoznali prav
v tem težkem času. V tem obdobju smo se
naučili razumeti, kako pomembni so za
vsakega izmed nas objemi in obiski, in kako
me žalosti, ker ponekod to še ni mogoče!
(iz pisma papeža Frančiška)

MOLITEV STARIH STARŠEV IN
OSTARELIH OB NJIHOVEM
PRVEM SVETOVNEM DNEVU
Hvala ti, Gospod, ker me tolažiš s
svojo bližino. Tudi, ko sem osamljen, si
moje upanje in moje zaupanje. Vse od
mladosti si ti moja skala in moja trdnjava.
Hvala ti, ker si mi dal družino in me
blagoslovil z dolgim življenjem. Hvala za
vesele in težke trenutke, za sanje, ki so se
mi v življenju uresničile in za tiste, ki so še
pred menoj. Hvala za čas prenovljene
rodovitnosti, h kateri me kličeš.
Okrepi, o Gospod, mojo vero, da bom
ljudem prinašal tvoj mir; uči me sprejemati
tiste, ki trpijo bolj od mene, da nikoli ne
bom nehal sanjati in bom novim rodovom
pripovedoval o tvojih čudežih.
Varuj in vodi papeža Frančiška in
Cerkev, da bo luč evangelija lahko dosegla
vsak kotiček sveta.
Pošlji svojega Duha, o Gospod, da bo
prenovil zemljo, da se bo vihar pandemije
pomiril, da bodo ubogi potolaženi in vojne
prenehale.
Podpiraj me, saj sem slaboten, in mi
pomagaj živeti polno življenje v vseh
trenutkih, ki mi jih podarjaš, saj vem, da si
vsak dan z menoj, vse dni do konca sveta.
----------------------------------------------------------------------

g. župnik Franc, hvala ti za vse, kar si v
osmih letih zvestega služenja storil za nas.
Bog te blagoslovi, Marije naj te varuje!

