OZNANILA
– Nedelja, 15. avgust: slovesni in zapovedani praznik
Mariinega vnebovzetja. Dan posvetitve slovenskega
naroda Devici Mariji.
– Ponedeljek, 16. avgust: obletnica rojstva sv. Janeza
Boska. Na ta dan pred desetimi leti smo začeli z
gradbenimi deli Don Boskovega centra. K maši zlasti
vabljeni žup.sodelavci, mladi, animatorji in ministranti.
– Nedelja, 22. avgust, 21. med letom.
– Ponedeljek, 23. avgust: dan spomina na žrtve vseh
totalitarnih režimov.
– Torek, 24. avgust, spominski dan Marije Pomočnice.
--------------

– SKOK V POLETJE II. Počitniški program za
osnovnošolce, od 23. do 27. avgusta (cena: 40€).
Zadnji cel počitniški teden imajo otroci možnost, da še
en teden preživijo v našem mladinskem centru – ob
organiziranem programu.
– VEROUK: za otroke od 1. do 5. razreda bo potekal v
obeh župnijah, za mlade od 6. razreda naprej pa v
župniji sv. Janeza Boska. Podrobnejši razpored bo na
voljo po 22. avgustu. Z veroukom bomo začeli v poned.
6. septembra, s kandidati za birmo pa že 1. septembra.
– VPIS OTROK K VEROUKU (tistih, ki prihajajo na novo):
v četrtek in petek 26. in 27. avgusta od 17.00-18.00.
– SKAVTI: na polički zadaj lahko vzamete reklamni
listič, s katerim slovenski skavti prosijo za pomoč pri
gradnji svoje glavne skavtske hiše v Ljubljani.
– Molimo za birmance in njihove družine.
– Verski tisk: Družina, Žup. glasilo Naše korenine.
--------------

– Pri sv. mašah nosimo maske in ohranjamo
medsebojno razdaljo 1m. Slovenski škofje pa nas
vabijo, da bi se zaradi »varovanje lastnega zdravja in
zdravja drugih odločili za cepljenje, da bi tako lahko
tudi naše cerkve ostale odprte za bogoslužje.«

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska
pri maši ob 10.30
15.8. – Marijino vnebovzetje
- Veber Karli
- Veber Snježana
22.8. – 21. ned. med letom
- Luketič Matej
- Luketič Natalija
29.8. – 22. ned. med letom
- Knez Andrej
- Knez Dragica
5.9. – 23. ned. med letom
- Luketič Lin
- Luketič Mirjam

najdeš v: hozana.si
-------------------------------------------------

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.
-------------------------------------------------

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.
------------------------------------------------SPLET:

maribor.donbosko.si

DAR ZA SV. MAŠE, za CERKEV ali za druge potrebe (namen: MAŠA, DAR) lahko oddate na:
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 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, 15. 8. 2021 (17/21)

»BLAGOR JI, KI JE VEROVALA!«
Elizabeta je vzkliknila z močnim glasom:
»Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad
tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati
mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega
pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v
mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala; kajti izpolnilo se
bo, kar ji je povedal Gospod!«. (Lk 1,42-45)
Zagrizen ateist, ki je imel nalogo zatirati kristjane, je
prav iz tega razloga začel študirati katoliško vero. Vendar
mu to ni bilo dovolj. Hotel se je na lastne oči prepričati
kaj se v resnici dogaja v cerkvi, zato je v eno izmed njih
nekoč tudi zavil.
Usedel se je od zadaj in čakal. V cerkev je stopilo
mlado dekle. Na obrazu ji je opazil bolečino, zaskrbljenost in strah. Šlo je naravnost k svoji materi Devici
Mariji. Pokleknila je pred Marijin kip in dolgo molila.
Čakal jo je tako dolgo, da jo je videl spet odhajati iz
cerkve. Bila je popolnoma spremenjena. Obraz ji je bil
miren in skoraj blažen. Pogled nanjo je spremenil tudi
njegovo življenje. Zaželel si je da bi tudi on lahko odšel
tako k svoji materi po tolažbo in pomoč.
V naslednjih dneh je to tudi storil. Mati je potolažila
tudi njega. V njem je rodila novo življenje.
Kaj bi bili mi brez matere? Kakšno bi bilo naše
življenje? Kaj nam bi še ostalo? Življenje bi se ustavilo.
Zavladala bi telesna in duhovna smrt.
Ostani z nami, naša Mati in Pomočnica. O milostljiva,
o dobrotljiva o sveta Mati Marija. Naj te nikoli ne
izgubimo iz svojega življenja. Amen.
don Boskovi salezijanci

SVETE MAŠE

B –J. Bosko
R –Radvanje

15. – 29. avgust 2021
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

NEDELJA
15. 08.
MARIJINO VNEBOVZETJE

B
R
B

8.00
9.00
10.30

ponedeljek
16. 08.
Rok in Štefan Ogrski

R
B

18.00
18.30

torek
17. 08. – Evzebij, papež

R
B
R
B

18.00
18.30

za + Ljudmilo Vincekovič, 30. dan po pogrebu
v čast Svetemu Duhu

8.00
18.30

za blagoslov družine

četrtek
19. 08.
Janez Eudes, duhovnik

R
B

8.00
18.30
15.30

za + Katarino Koletnik, 5. obl. smrti
za žive in ++ v dom u starejših občanov

petek
20. 08.
Bernard, opat

R
B

8.00
18.30

za razumevanje v družini

sobota
21. 08. – Pij X., papež

R
B

18.00
18.30

za + župnika Janka Kača

NEDELJA
22. 08.
21. nedelja med letom

B
R
B

8.00
9.00
10.30

za ++ iz družine Tomažin

ponedeljek
23. 08.
Roza in Lime, redovnica

R
B

18.00
18.30

za + Majdo Knechtl
za + Martina (m) in Franca Škafar

torek
24. 08. – JERNEJ, apostol

R
B

18.00
18.30

v čast Kristusovi krvi

sreda
25. 08. – Ludvik, kralj

R
B

8.00
18.30

za + Dunjo Strašek

četrtek
26. 08.
Zefirin, mladenič

R
B

8.00
18.30

za ++ starše Mertik in Škafar

petek
27. 08. – Monika

R
B

8.00
18.30

za blagoslov in zahvalo Ana Marije

sobota
28. 08. – Avguštin, škof

R
B

18.00
18.30

NEDELJA
29. 08.
22. nedelja med letom

B
R
B

8.00
9.00
10.30

sreda
18. 08.
Helena, cesarica

za + Rozalijo, Marjeto in Hermino
za + Antona Ževart (opravljena drugje)

za + Marijo in Alberta Marzidovšek

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
za + Majdo Knechtl, 30. dan po pogrebu
v spomin na Aljaža za zdravje otrok

POMENLJIVA OBLETNICA
ZAČETEK GRADNJE DON BOSKOVEGA
CENTRA – 16.08.2011
Bilo je pred 10 leti. Točno na don Boskov
rojstni dan 16. avgusta 2011. Po 25 letih
čakanja, želja, molitev in načrtovanj se je
končno začela gradnja Don Boskovega
centra ob Mandlovi lipi.
Poldrugo leto pozneje smo sredi gradbišča Don Boskovega centra doživeli milost
obiska don Boskovih relikvij (1. in 2. maja
2013); med drugim ste tedaj nekateri takole zapisal v spominsko knjigo:
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'.
Prosim te za naše otroke, njihovo varno
pot odraščanja, ljubezni in spoštovanja;
varuj jih in vodi na njihovi poti.
Izprosi nam milosti, blagoslova, veselja
in ljubezni do mladih. Daj nam duhovne
moči, poguma in vere.
Danes tukaj pred teboj dajem obljubo
ljubezni do mladih.
Ozri se na našo domovino in nam izprosi
tistih milosti, ki jih najbolj potrebujemo:
živo vero, upanje in gorečo ljubezen.
Daj, da bomo v tebi iskali vzor.
Blagoslavljaj gradnjo našega centra. Naj
v luči tvojega zgleda v naše mesto prinaša
veliko dobrega.
Zavetnik večne mladosti, prosi za nas.
------------------------------------------------------"V svetišču Marije Pomočnice ni opeke,
ki ne bi bila znamenje njene pomoči."
"Marija ne zapusti nikogar, kdor vanjo
zaupa; rešuje nas nevarnosti in vodi v
mirni pristan." – sv. Janez Bosko

IZROČITEV SLOVENSKEGA
NARODA MARIJI
Sveta Devica Marija!
Ti si Jezusova Mati:
ti si ga pod srcem nosila, ga rodila
in si z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša Mati:
tvoja materinska roka nas je varovala
skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe, da bi v
molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine,
da bi bile odprte za življenje in bi
mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju
gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere
in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu
in svoji domovini.
Tebi, naša Mati,
se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu,
našemu Odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

