OZNANILA
– Nedelja, 21. nov: nedelja Kristusa Kralja – zadnja
nedelja cerkv. leta. Žegnanje pri Don Bosku: pri maši ob
10.30 praznovanje 35. obletnice prihoda SDB v Maribor
in ustanovitve župnije ter 6. obletnice blagoslovitve
cerkve. Slovesnost bo vodil soboški škof Peter Štumpf,
nekdaj tudi župnik župnije sv. J. Boska. Pri maši bo
blagoslov križevega pota, ki je delo kiparja Petra
Jovanoviča. Na to nedeljo je tudi začetek tedna Karitas.
:: Pri izhodu: vrečke Karitas, ki jih doma lahko napolnite z
dobrinami in jih prihodnjo nedeljo prinesete k maši.
– Ponedeljek, 22. nov: praznik sv. Cecilije, zavetnice
cerkvene glasbe – zahvala našim pevcem in organistom.
– Torek, 23. nov: obletnica prihoda prvih SDB v Slovenijo.
– Sreda, 24. nov: spomin Marije Pomočnice.
– Četrtek, 25. nov: obletnica smrti don Boskove mame
Marjete in zato spomin rajnih staršev salezijancev.
– Petek, 26. nov: srečanje ml. zak. sk. ob 17.00, pa tudi
pevske vaje za otroški pevski zbor v pripravi na Miklavža.
– Sobota, 27. nov: zadnji dan cerkv.leta. Ob 8.00 srečanje
članov ZMP. Doma ne pozabite pripraviti adventni venec.
– Nedelja, 28. nov: 1. adventna, nedelja Karitas. Začetek
novega cerkvenega leta. Blagoslov adventnih venčkov.
Otroci so prejeli adventni koledar. Spodbuda za družine.
– Torek, 30. nov: praznik ap. Andreja, zavetnika MB
nadškofije in 35. obletnica ustanovitve naše župnije. Tudi
zadnji v mesecu: vaja srečne smrti in spomin sv. J. Boska.
– Četrtek, petek in sobota (2.-4. dec) so prvi v mesecu:
v četrtek molimo za duhovne poklice, v petek se izročimo
Jezusovemu, v soboto pa Marijinemu Srcu.
– Petek, 3. dec: obisk bolnih po naših domovih.
– Nedelja, 5. dec: 2. adventna, prva v mesecu – vabljeni k
nabirki za potrebe cerkve. Tudi 'Miklavževa' nedelja –
Miklavž nas bo obiskal samo pri Don Bosku (v Radvanju
ne) in sicer v nedeljo pop. od 16.00 naprej, po skupinah,
4-krat, na vsake pol ure. Podrobnosti desno. Pomoč za
Miklavža (7,00 €) oddajte katehistinjam ali v žup. pisarni.
,

BRALCI BOŽJE BESEDE
v župniji J. Boska
pri maši ob 10.30
21.11. – Kristus Kralj
- Dubravka Jajčevič in
Dominik Gabrovec
28.11. – 1. adventna nedelja
- Natalija Luketič in Robi Horvat
5.12. – 2. adventna nedelja
Berila najdeš v: hozana.si
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ADVENTNA SPODBUDA
Pri izhodu iz cerkve je posebna
škatla, v katero lahko do vključno
prihodnje nedelje zapišete kak namen, za katerega želite, da bi molili.
Prihodnjo nedeljo si bomo te namene izmenjali in se tako v osebni
in družinski molitvi med seboj še
bolj povezali. Iskreno vabljeni.

MIKLAVŽ. Na njegov obisk lahko

prijavite otroke, ki obiskujejo verouk v župniji sv. Janeza Boska in v
župniji Radvanje, njihove mlajše
brate in sestre ter otroke družin, ki
ste del župnijskega občestva pri
Don Bosku oz. v Radvanju.
Prosimo za razumevanje, saj so
razmere zaostrene in jih ne gre
prezreti. Prijave možne samo
preko e-prijavnice s skeniranjem QR-kode. Kodo dobite pri
katehistinjah (za Radvanje:Nives)
ali pri g. župniku v pisarni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

SPLET:

maribor.donbosko.si

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

Verski tisk: Družina, Oznanila, Don
Bosko; Marijan.koledar, Knjižica T.C.

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, 21. 11. 2021 (24/21)

DON BOSKOVA CERKEV – ŽE ŠEST LET!
»Čas, ki ga v vseh porah zapolnjuje stanje s corona virusom, nas lahko
večkrat pusti nedovzetne tudi za tiste trenutke, ki bi lahko bili polni veselja,
radosti in optimizma. In ravno slednje bi nam v teh časih prišlo še kako prav.
Zaupanje, vztrajnost in neopisljivi napori nas lahko pripeljejo do ciljev, ki se
na prvi pogled zdijo nepredstavljivi in nedosegljivi.
Eden takih je gotovo tudi don Boskov center v Mariboru. V 35. letu (30.
nov. 1986), odkar so salezijanci prišli v to mesto pod Pohorjem in je bila
tukaj ustanovljena nova župnija, je hkrati letos tudi leto, ko praznujemo 6.
obletnico blagoslovitve cerkve, posvečene sv. Janezu Bosku.
Spomini segajo v osemdeseta leta, ko smo župljani z veliko hvaležnostjo zahajali v kapelo na Dragonijevi 6. Bila je naša velika Cerkev. V tej
kapeli je raslo novo župnijsko občestvo. Tako tesna, a tako domača je bila
vselej, kadar sem stopil vanjo. A prav vztrajnost in zaupanje sta bila tisto,
kar nas je gnalo, da bo iz te majhne kapele nekoč zrasla 'mogočna' cerkev.
Leta so minevala, mnogi obrazi, ki so stopali v naše tesno svetišče, so se
menjavali, mnogi so postajali odrasli, drugi zgubani in številni od njih so se
že poslovili. Pa vendar so se molitve, žrtve in vztrajnost pri iskanju novih
prostorov obrestovali. Na prvi pogled popolnoma nedosegljivo je dozorelo
in začelo dobivati podobo. Kdo bi si mislil, da se leta tako hitro obračajo.
V vsem tem času sta zrasli cerkev in predvsem Cerkev. Brez slednje,
ki jo predstavlja živo občestvo, stene ne pomenijo ničesar. Edinstveno svetišče v objemu Don Boskovega centra ponuja slehernemu človeku duhovno zatočišče. Koliko iskrenih molitev, srčnega veselja in tudi grenkih solza
je že bilo položenih na oltar. Sv. Janez Bosko, v edinem svetišču v naši
domovini, ki je posvečeno njemu, vse to skupaj z vsemi nami izroča Bogu.
Hvaležni za vse, kar nam je doslej bilo dano po dobrih ljudeh in z blagoslovom od zgoraj, se upravičeno veselimo letošnjih obletnic. Naj don Boskova karizma postaja vse bolj živa, z njo pa raste obilje tega, kar lahko
dobrega doprinese v naše mesto. Naj Marija Pomočnica blagoslavlja delo
naših dušnih pastirjev in vseh, ki se po svojim močeh trudijo, da naše svetišče živi. Dobri Bog naj povrne vsem, ki nam finančno pomagajo pri gradnji,
in še toliko bolj vsem, ki darujejo svoje molitve in žrtve za namen don Boskovega centra v Mariboru . Kljub preizkušnjam časa naj bosta v teh dneh
v naših srcih iskrena radost in veselje, hkrati pa zaupanje, da bomo v moči
molitve in dobrih del zmogli prebroditi čas te epidemije.
Andrej Knez

SVETE MAŠE

B –J. Bosko
R –Radvanje

21. nov. – 5. december 2021

NEDELJA
21. 11.
JB: ŽEGNANJE
KRISTUS KRALJ

B
R
B

8.00
9.00
10.30

za + Marijo Tadina, 7. dan po pogrebu
za + Franca Breg in vse Bregove
za našo dobro Roziko za pomoč in zdravje

// GM

ponedeljek
22. 11.
Cecilija, devica mučenka

B
R
B

8.00
18.00
18.30

za ++ in žive iz družine Obaha-Brodnjak
za + Feliksa Jelen
za duhovne poklice

// GM

torek
23. 11.
Klemen, papež in muč.

8.00
18.00
18.30

za ++ in žive iz družine Obaha-Brodnjak
za + Julijano Pernek, 7. dan po pogrebu
za zdravje

// GM

sreda
Spomin MP
24. 11. – Andrej, muč.

B
R
B
R
B

8.00
18.30

za ++ sodelavce

četrtek
25. 11. – Katarina, muč.

R
B

8.00
18.30

za ++ starše salezijancev

petek
26. 11. – Leonard, red.

R
B

8.00
18.30

// za žive in ++ v domu st.
za + Leopolda Štrukelj, Viktorijo in Cirila Gruden
// GM

sobota
27. 11.
Virgil in Modest, škofa

B
R
B

8.00
18.00
18.30

v zahvalo Mariji Pomočnici za zdravje
za + Marjeto Horvat
za blagoslov zakonske skupine

NEDELJA
28. 11.
Leto C
1. ADVENTNA NEDELJA

B
R
B

8.00
9.00
10.30

za ++ starše Kosi
za duše v vicah

ponedeljek
29. 11.
Filomen, muč.

B
R
B

8.00
18.00
18.30

torek
Spomin JB
30. 11.
ANDREJ, apostol

B
R
B

8.00
18.00
18.30

sreda
1. 12. – Karel de Foucauld

R
B

8.00
18.30

v čast Svetemu Duhu

// GM

četrtek
2. 12. – Bibijana, muč.

R
B

8.00
18.30

za duhovne poklice
za + Alojza in soprogo Ivanko Borovnik

// GM

petek
prvi
3. 12. – Frančišek, duh.

R
B

8.00
18.30

v čast Srcu Jezusovemu
za + Franca Krajnc, 30. obl.

// GM

sobota
prva
4. 12.
Janez, duh; Barbara, muč.

B
R
B

8.00
18.00
18.30

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

NEDELJA
5. 12.
2. ADVENTNA NEDELJA

B
R
B

8.00
9.00
10.30

za ++ starše Zimič in Vido Žižek

// GM
// GM

// GM

// GM

za blagoslov pri gradnji
za + Bredo Jesenšek, 30. dan po pogrebu

// GM

// GM
za + Jasno Hötzl, 6. obletna
za + Andreja Maroša

// GM

// GM

MISEL UMETNIKA
G. PETRA JOVANOVIČA
OB NASTAJANJU KRIŽEVEGA POTA
Ob sporočilu, da je končal križev pot
»Sporočam vam, da sem uspel križev pot
narediti. Povedati pa vam moram, da si glede
cene ne delajte skrbi. Naročila nisem sprejel
zato, da bi ne vem koliko zaslužil, ampak zato,
ker je to skoraj 'milost', narediti križev pot za
tako lepo cerkev. Če vam ne bo všeč, pa tudi
ni nujno, da ga vzamete.«
Dolenja Žetina, 28. 9. 2921
Ob izročitvi križevega pota
Ko ste me prvič vprašali, če bi naredil
križev pot za vašo prelepo Božjo hišo, me tega
ni bilo strah.
Pri delu pa vedno mislim na naročnika, da
ga ne bi razočaral, pa tudi na to, da bi se
preveč ne osramotil.
Mogoče ta križev pot ni kake posebne
kvalitete, bom pa vesel, če bo koga ob njem
vsaj malce pobožalo pri duši.
Tale križev pot je drugi; prvega sem naredil
pred dvaintridesetimi leti in ga imam
shranjenega doma.
Sporočilo križevega pota je, da je Kristus
trpel in umrl za vse nas in nas s tem rešil
večne smrti. Ne delam pa si nobenih utvar, da
sem kaj boljši, kot so bili tisti ljudje v
Kristusovem času.
Križev sem sicer naredil kar veliko število.
Vse do takrat, ko bo Križani v kotu ali na
steni v stanovanju, se ni treba bati za
krščansko vero. - Kristusova vera je človeštvu
prinesla daleč največ, četudi ne brez napak,
za kar pa smo krivi mi ljudje.
Za konec pa naj povem tudi to, da je zame
velika čast, če ne že milost, da sem smel za
tako lepo cerkev upodobiti Jezusa in Marijo v
njunem trpljenju.
Lepo pozdravljeni in Bog povrni!
Peter Jovanovič
Dolenja Žetina, 15. 10. 2021

Gospodovo usmiljenje
bom opeval
Ob priložnosti postavitve in blagoslovitve
križevega pota v cerkvi sv. Janeza Boska
je izšla knjižica izpod peresa sobrata naše
salezijanske skupnosti v Mariboru g.
Toneta Ciglarja. Osrednja tema knjižice
so razmišljanja ob postajah in podobah
KRIŽEVEGA POTA umetnika g. Petra
Jovanoviča. V tej pobožnosti razmišljamo
o Jezusovem trpečem obrazu, ki se tudi
danes razodeva v ljudeh okrog nas.
Vzemite jo kot spomin na naš križev pot,
kot spodbudo za osebno molitev in
razmišljanje, ali pa tudi kot dar za prijatelje.
Priporočeni dar: 7,00 €

